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EDITORIAL

GUERRERO i SALA, Lluís

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

Manresa (Bages). 9658lgs@comb.cat

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

P
resentar un nou exemplar de la revista sempre és un moment grat per a un equip

de treball que ha desenvolupat una intensa activitat de preparació. També de

màxima responsabilitat, perquè és l’hora de retre comptes al lector: per tant,

amb tota la il·lusió i humilitat ara els oferim el número 79 de Gimbernat.

Una vegada més la feina editorial s’ha inscrit dins del marc de la pandèmia

de la covid-19, una tragèdia sanitària que patim en el present i que passarà a la

història. La sisena onada, iniciada l’octubre de 2021, va durar fins el febrer de

2022, i el mes de maig començava la setena onada de la subvariant òmicron BA.5,

que no ha acabat fins l’agost. Des del mes de març d’enguany no disposem de

dades oficials diàries sobre l’afectació de la nostra població i des de mitjan juny

només en trobem amb freqüència irregular i amb xifres que sumen els casos de

covid-19 només de part dels afectats de més de 60 anys, amb els de grip i altres

virasis respiratòries: és impossible treure’n l’entrellat. Al llarg de la pandèmia

Catalunya ha acumulat fins ara unes 28.500 morts. La mortalitat mundial és

desconeguda; l’OMS declara uns 6,5 milions de decessos però, com dèiem en

l’editorial anterior, un grup de recerca proper a The Lancet els eleva a 18 milions.

En aquest moment no sabem si hi haurà vuitena onada a Catalunya, però de tota

manera es fa evident que el món mai sabrà quantes morts ha produït la covid-19 i,

en el futur proper, els historiadors que ho investiguin es mouran en el mateix ball

de xifres poc fiables que la grip de 1918 i d’altres pandèmies.

També estem patint una emergència climàtica manifestada per unes

temperatures molt elevades que, iniciades el mes de maig, han durat fins final d’estiu,

amb una gran sequera que afecta el nostre país i una gran part d’Europa, amb una

incidència important en la salut. Alhora, la guerra de Rússia contra Ucraïna ha originat

una gran crisi energètica, desabastament de productes, especulació i empobriment

general, i fam en moltes zones del planeta. Els sistemes sanitaris estan sota la
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pressió de la covid-19, de l’orthopoxvirus de l’anomenada verola del mico, l’henipavirus

LayV (Langya), la sarna, l’increment de la tuberculosi, de la sida, el dengue, la febre

groga i chikungunya, el virus del Nil occidental, i d’alarmes com ara la proliferació del

virus de la poliomielitis fora del seu espai endèmic, a Nova York, Londres i Jerusalem

i d’algun cas de grip per H5N1. Al llarg de la història, la humanitat ha patit cíclicament

molts períodes de “peste, fame et bello”; sens dubte ara n’estem vivint un altre.

Sortosament no tot és negatiu i cal fer-nos ressò, amb orgull, que la Universitat

de Barcelona, coeditora de Gimbernat, ha estat reconeguda com la primera universitat

de l’Estat, una vegada més dins del grup de les 200 millors del món, segons l’Academic

Ranking of World Universities (classificació de Shanghai); sens dubte hi ha contribuït

molt la recerca biomèdica. També ens alegrem molt de la posició de la Universitat de

Vic – Universitat Central de Catalunya que en aquesta edició 2023 del rànquing, la

situa en el quart lloc entre els centres catalans i el setè dels de l’Estat, compartit amb

alguns altres.

En aquest editorial ens plau comunicar que la revista Gimbernat fa un

important avenç amb la incorporació de la Jané Mateu Foundation, Fundació Privada.

La Fundació, ben coneguda per la seva condició altruista i per les col·laboracions

socials i culturals, sobretot en l’àmbit de la salut, es suma i esperona al nostre

projecte, que fa un gran pas endavant.

També ens afegim a les notícies positives amb la publicació dels articles que

configuren el nou número que el lector té ara al davant. Els set articles, de temes

diversos, abasten un període cronològic entre el segle XIII i l’actual. També tenen

contingut les seccions Glossa, Art i Medicina i Documenta. Les ressenyes

bibliogràfiques s’ocupen de les novetats editorials.

Oferim als nostres lectors habituals, i als que esporàdicament ens consulten,

una revista compromesa amb l’objectiu d’excel·lència i de ser l’aparador i punt de

trobada de tots els investigadors compromesos amb la història de la medicina en

general i de la catalana ben en especial. Amb aquests propòsits, maldem pel

millorament progressiu i per satisfer el rol que pretenem en el gran context de la

cultura catalana.
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ESDEVENIMENTS HISTÒRICS DE L’ACTUAL

HOSPITAL GENERAL I UNIVERSITARI

DE VALÈNCIA

PARAULES CLAU:

� Hospital General

Universitari de València

� Expòsits

� Història dels hospitals

� València

� Segles XIII-XXI

RESUM: A València (Espanya), als segles XIII i XIV, es van fundar
hospitals com asils o albergs. Al segle XV gràcies al Pare Jofré es va
fundar l’Hospital de Ignoscents, Folls i Orats (1410). Al 1512 es van
unificar els hospitals de València, i es va denominar Hospital Gene-
ral de València. Es va annexionar la Facultat de Medicina. Al 1849 va
dependre de la Diputació Provincial i es va denominar Hospital Pro-
vincial de València. El 1962 es va construir un nou Hospital, i el 1981
es va recuperar el seu prestigiós nom de Hospital General de València.

ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS DEL HOSPITAL GENERAL I
UNIVERSITARI DE VALENCIA. RESUMEN: En Valencia (España) en los
siglos XIII y XIV se fundaron hospitales como asilos o albergues. En el
siglo XV gracias al Padre Jofré se fundó el “Hospital de Ignoscents, Folls

i Orats” (1410) En 1512 se unificaron los hospitales de Valencia y se
denominó Hospital General de Valencia. Se anexionó la Facultad de
Medicina. En 1849 dependió de la Diputación Provincial y se llamó Hospital
Provincial de Valencia. En 1962 se construyó un nuevo Hospital y en 1981
se recuperó su prestigioso nombre de Hospital General de Valencia.

HISTORICAL EVENTS OF GENERAL UNIVERSITY HOSPITAL OF VALENCIA.
ABSTRACT: In Valencia (Spain), in the 13th and 14th centuries, hospitals
were founded as asylums or hostels. In the 15th century, thanks to Father
Jofré, the “Hospital de Ignoscents, Folls i Orats”(1410) was founded. In
1512 the hospitals of Valencia were unified, and it was called General
Hospital of Valencia. The Faculty of Medicine was annexed. In 1849 it
depended on the Provincial Council and was called Hospital Provincial of
Valencia. In 1962 a new hospital was built and in 1981 its prestigious name
of Hospital General de Valencia (Valencia General Hospital) was recovered.

PALABRAS CLAVE:

� Hospital General

Universitario de Valencia

� Expósitos

� Historia de los hospitales

� Valencia

� Siglos XIII-XXI

KEYWORDS:

� Valencia Hospital General

� Foundlings

� Hospitals history

� Valencia

� 13th-21th century
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INTRODUCCIÓ

La paraula hospital ve del llatí “hospes”, que significa hoste o visitant, hospici,
o orfenat, i aquest era el fi dels hospitals medievals a València. En ells es realitzaven
diverses actuacions, com albergar, vestir, alimentar, refugiar caminants, atendre
impedits o pobres sense recursos, i poc contemplaven als segles XIII i XIV els aspectes
sanitaris com els entenem hui. S’entenien com asils i hospederies.

Quan van començar, la fundació d’aquestes institucions es devia a ordes
religiosos, inspirades per un sentiment de caritat cristiana. Tals centres, a finals de
l’Edat Mitjana, esdevindrien els hospitals burgesos o hospitals de les ciutats.1 Aquesta
evolució fou fonamentalment deguda al creixent poder de la burgesia a l’època
medieval i la nova manera de considerar la malaltia, el dolor i la pobresa.2 Aquestes
institucions eren, preferentment, centres laics de fundació particular o del municipi.
Els malalts, mendicants o marginats, constituïen al mateix temps una desgràcia i un
perill. Es tractava ja de la secularització de la caritat. L’hospital és un servei públic,
amb un clar plantejament beneficosocial, com acollir els xiquets abandonats, les
ames o dides i els emigrants marginats.3

 València fou oficialment musulmana durant segles, perquè el poble
pràcticament no lluità. A la costa, es desplegava un cert comerç quasi burgès, i a la
zona rural amb més servicis i servituds, i potser amb més persistència cristiana,
potser hi havia una burgesia semicristiana amb almoines i ajudes econòmiques
constants: alguns dels burgesos es convertien a la religió cristiana després d’haver
sigut musulmans. Va emergir així una sorprenent i ràpida societat burgesa que,
àmpliament envoltada de clergues i ordes monàstics, va anar potenciant la tendència
medieval prohospitalària. En menys d’un segle s’aconsegueix disposar d’una burgesia
rica que crea centres de beneficència regits per laics i amb un gran potencial de
caritat.4

HOSPITALS DEL SEGLE XIII

Els centres assistencials de la ciutat de València eren de caràcter civil, i no
sols no van ser fundats per ordes religiosos, sinó que ho van ser per iniciativa reial o
particular. S’ha intentat una enumeració cronològica,5 segons la data de fundació
(no sempre unànimement d’acord), dels hospitals de València durant la Baixa Edat
Mitjana.6 Al segle XIII van existir a la ciutat sis hospitals:
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L’Hospital de Cavallers de Sant Joan de Jerusalem. Es va construir el 1250, al
costat de la porta de Xerea i, al mateix temps, segons costum, un cementeri i una
residència per als cavallers de l’orde.

L’Hospital de S. Vicent Màrtir. Conegut fins hui en dia com Sant Vicent de la
Roqueta, ja que va ser martiritzat al segle IV i les seues restes van ser portades
extramurs damunt d’una roca, on sembla que es va construir una església. Es dubta
si abans hi va haver una mesquita. Jaume I en virtut del “ius patronatus” que li
corresponia com a creuat, va assumir una especial sobre aquesta, manant construir
un hospital (1238) i un monestir.7 Se l’ha considerat el primer hospital en temps i
nivell amb caràcter civil-laic, i on es tractaven malalts. Posteriorment va haver-hi
molts problemes de judicis, jurisdiccions d’abats i governs a distància sobre els béns
llegats a l´hospital i les rendes que, al final, passarien a l’Hospital General.8 Així
mateix, va aconseguir el Convent adjunt de Sant Vicent de la Roqueta, la tant desitjada
relíquia del sant arribant l’“Os de la Cuixa” que es venera a l’església d’Extramurs.

L’Hospital de Sant Llàtzer. No se sap per qui va ser fundat, en temps potser
propers a la conquesta, cap a l’any 1254. Estava destinat a aïllar els malalts de lepra
i altres malalties contagioses. Administrativament, depenia de la ciutat i estava
ubicat extramurs, en una zona un poc llunyana de la ciutat, enfront del Portal dels

Catalans, situat més enllà de la llera del riu Túria, en una zona de grans hortes
(Figura 1). Les seves restes van perdurar fins fa alguns anys. A més de pensar en
l’aïllament per la seua contagiositat, també s’apuntava que eixos establiments
havien d’estar en zones de major trànsit, sobretot a les bifurcacions dels camins
principals d’eixida de les grans ciutats, que passen pels dos costats de la leproseria
a una distància suficient de les zones habitades pels sans, per a poder captar
almoines com a dret de trànsit.9

L’Hospital Trinitari de Sant Guillem. Es va construir el 1242, gràcies a Guillém

de Scrivà, que havia sigut secretari de Jaume el Conqueridor i dues voltes Jurat del
Consell (escriturat el 25-VII-1256). Estava situat a extramurs, al carrer de Murviedre,
junt al Convent de les Trinitàries, a la punta del pont de la ciutat de València10 a
l’entrada del camí d’Alboraia.

L’Hospital de Santa Llúcia o de La Reyna. Es va fundar el 6 de gener de 1299,
per testament de Constança de Suàbia, vídua de Pere I el Gran i mare de Santa Isabel
de Portugal, que va morir a Barcelona l’any 1302. En realitat va estar baix el patrocini
del seu fill i dels jurats del Consell. Va ser construït prop del Convent de Sant Francesc.
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Figura 1. Façana  de l’Hospital de Sant Llàtzer, l’any 1987. Foto de López Piñero, José M.:

“El Hospital de Ignoscents, Folls e Orats (1409-1512), y la medicina valenciana durante el
siglo XV”. València: Ajuntament de València, 2009, p. 97.

Figura 2. Requadre de rajoles que recorda la fundació de l’Hospital dels Pobres Retors, que

actualment és una residència de retors situada al carrer Trinquet de Cavallers,

en front de l’església Sant Joan de l’Hospital. (Foto d’Arcadi Real, any 2011).
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La dotació fou curta i va necessitar moltes ajudes del Consell.11 Albergaven, per regla
general, a les gents que venien de Castella, espentades per les seues guerres. Consten
com malalties tractades: hidropesia, tifus, paludisme, tuberculosi, febres hèctiques,
caquèxia, pesta bubònica (glànola).12, 13

L’Hospital de Sant Antoni Abat. Va ser fundat pels religiosos antonians i
estava destinat a les víctimes del “mal dels ardents”, “foc maleït”, “foc de Sant
Antoni” o “foc de l’infern”. L´hospital estava situat a la zona nord de València, al
costat del camí de Catalunya. L’objectiu dels frares era cuidar aquells que patien la
malaltia de l’ergotisme, deguda a la intoxicació pel ségol banyut (Claviceps purpurea),
fong paràsit del cereal, molt comú en aquell temps, sobretot a les classes més baixes
de la ciutat. Els religiosos els feien anar a l’hospital i, amb un colp de bàcul, creien
que els curaven, encara que també els canviaven el menjar habitual i per això els
curaven la malaltia. L’Orde de Canonges Regulars de Sant Antoni es va extingir el
maig del 1791, i sols ha quedat en la memòria el fet de portar a beneir els animals el
dia de Sant Antoni, el dia 17 de gener.

HOSPITALS DEL SEGLE XIV

L’Hospital d’en Clapers. A València, el 1311, quan encara no havien passat
tres quarts de segle des de la conquesta, es va instituir un nou hospital, potser el més
important de quants funcionaren a la ciutat durant el segle XIV. El va fundar Bernat
d’en Clapers, i així ho trobem estipulat al seu testament que redactarà alguns dies
abans de la seua mort, davant del notari Pere Ferrer (18 de novembre de 1311).

El fundador va ordenar, també, que els seus marmessors i testamentaris,
després de faltar la seua dona, nomenaren un “spitaler digne de fe” que assumira la
direcció i l’administració de l’hospital, cuidant que els malalts estigueren ben atesos,
i que reberen les seues assignacions corresponents, tant els dos retors encarregats
de celebrar missa allí, com el metge que visitava als pobres hospitalitzats (400 sous
cadascun, i 50 sous, respectivament). A més a més, després de la mort dels seus
marmessors, era voluntat de Bernat d’en Clapers que foren les autoritats municipals,
els jurats de València, els encarregats de triar i d’exigir rendició de comptes dues
voltes per any, a l’hospitaler, a qui podrien rellevar de càrrec en el moment que ho
consideraren oportú.14 El nostre fundador va entregar l’administració del seu hospital
a una sola autoritat, la civil, eliminant així la presència eclesiàstica en les seues
estructures de govern.
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L’hospital d’en Clapers es va dir primer de Santa Maria15 i estava situat, segons
costum, “en el ravals de la Ciutat” i més prop de la futura Porta de Serrans, que
l’Hospital de Sant Llàtzer (camí cap a la comarca dels Serrans) que es va començar
a construir el 6 de juny de 1392. Era un bon hospital de 35 llits i amb separació de
sexes. Comptava amb habitatge per a l’administrador, magatzem, cuina i capella.16

L’Hospital d’en Clapers va funcionar, en alguns aspectes, en col.laboració amb
l’Hospital de Santa Llúcia o de la Reyna. L’administrador va ser, a voltes, comú i els
pobres ingressats passaven a menjar al de la Reyna i inclús li van deixar diners. Ara
bé, aquesta col.laboració entre aquests dos hospitals no era habitual en la resta,
però començà a sorgir la idea d’ajuntar-los en un sol hospital.17

L’Hospital de Pobres Retors. Va ser fundat pel bisbe Hug de Fenollet l’any
1379 i, a petició i súpliques de les parròquies de València, es va destinar a la cura dels
clergues pobres o afligits de malalties agudes, cròniques o incurables.18 Es va ubicar
junt a la Porta de la Xerea, al costat del dels Cavallers de Jerusalem (Figura 2).

L’Hospital “dels Beguins”. Fundat per Guillem Català per als terciaris
Franciscans,19 va ser posat també, per decisió del seu fundador, sota la tutela de la
ciutat. La paraula Beguins és una traducció de l’alemany que ve a significar “germans
de la penitència” i que altres, com Jaume Roig, el perverteixen en “la vil benigna”.
Van ser considerats herètics per no obeir a l’autoritat eclesiàstica i seguir sols els
evangelis. És cert que a les seues instal·lacions rebien i curaven malalts.20

L’Hospital d’en Conill, de Sent Miquel21 o Hospital de Menaguerra. Es funda
a finals del segle XIV per Francesc Conill, apotecari, que va fer testament davant del
notari Bernat Costa (28 d’agost de 1397) i va morir el febrer de 1398, deixant els seus
béns per a la seua fundació. La seua germana Gerarda es va casar amb Juan de
Menaguerra i d’ací correspon que s’anomerara també Hospital de Menaguerra. La
seua funció va ser, principalment, d’atenció a viatgers i pelegrins. El va posar baix
l’administració dels seus parents, germana, espòs i nebots.

L’Hospital d’en Bou. Pere Bou, cosí de Jaume Roig, va establir a finals del
segle XIV, davant notari, tot el necessari per a crear l’Hospital d’en Bou, destinat als
pescadors pobres, als que criden “estrop”, sols per a homes adults i malalts i, segons
altres, als pescadors de “bolig”.22 Es va situar a la zona anomenada “barri dels
peixcadors, vall acequia, vall cubert”, situat actualment entre els carrers de Les
Barques, Làuria i Pascual i Genís, l’eixida natural de la qual era hui la plaça d’Alfons
el Magnànim.23
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SEGLE XV

Encara estem al segle XIV, però entrarem al XV de la mà de Joan Gilabert i
Jofré. Va nàixer el 24 de juny de 1350 a València, sent els seus pares Francisco
Gilabert, famós lletrat del seu temps, i Violant Jofré, de noble família acomodada
d’origen lleidatà. En aquells temps, amb relativa freqüència, els carrers prenien el
nom de la família noble que hi vivia, en aquest cas carrer dels “Chofrens o Jofrens”
en la feligresia de St. Antoni Abat (hui Sant Martí). En alguns documents com “El

Becerro” (anomenat així per estar enquadernat en pell de vedell), retarden el seu
naixement a 1364 o inclús l’avancen a 1340.24 Va estudiar Gramàtica i Humanitats a
València. Els seus pares el van enviar després a la Universitat de Lleida, molt cèlebre en
aquell temps, i allí es va fer molt amic del seu paisà i contemporani Vicent Ferrer, que
estava graduant-se en teologia. Joan Gilabert Jofré va obtindre, als 18 anys, el grau de
llicenciat en Dret canònic, i va estudiar també Dret civil i canònic, aconseguint també la
llicenciatura. No obstant això, no va aconseguir la de Jurisprudència i tornat a València
el 1369, va professar a l’Orde de la Mercè, entrant al Reial Convent del Puig.25, 26

A la resta de la península hi havia una certa transformació, una nova societat
producte de diverses cultures començava, incorporant costums heretats dels
mossàrabs. L’Ésglésia reclamava una major influència, i apareixien tant els ordes
militars que guerrejaven amb l’Islam com els frares mendicants. Dins d’aquest darrer
grup destaquen a València dos d’aquests ordes, els dominics i els mercedaris, que
mitjançant la predicació, intentaven convertir infidels i redimir captius. I ací és on es
van trobar Vicent Ferrer i Joan Gilabert, dos grans predicadors de l’època. Gilabert va
iniciar la seua predicació pels pobles propers al Puig el 1375 i, posteriorment, la seua
fama de predicador va arribar a Castella i el va portar fins a Logronyo, Navarra i Aragó.
També s’endinsà a Catalunya, arribant a Barcelona el 1386. Va predicar a Lleida,
Balaguer, Montsó, Fraga, etc.27 Després de molts successos, nomenaments i renúncies
de càrrecs al seu propi orde, el Pare Joan Gilabert Jofré va tornar a València, prodigant
la caritat, visitant els pobres i els hospitals, socorrent els miserables desheretats de
la societat. Així arribem a l’any 1409.28

A València, el divendres 24 de febrer de 140929 el Pare Jofré anava des del
convent de la Plaça de la Mercé a la Catedral, on havia de pronunciar dos dies
després el sermó del primer diumenge de Quaresma. Durant el trajecte,
probablement, i a prop de l’església de Santa Catalina, va cridar la seua atenció un
fort rebombori. Un grup de joves colpejava i es burlava d’un home pertorbat, a qui
cridaven: “al foll, al foll”, d’acord amb el que es creia aleshores, que els bojos estaven
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Figura 4. Panell del segle XVIII de tres per tres taulells policroms, amb l’escut i emblemes de

l’Hospital Reial i General de la Ciutat i Regne de València, i l’escut de la Ciutat de València.

Rèplica existent  a l’àrea de Gerència de  l’Hospital General de València. (Foto: Dr. Juan José Soler).

Figura 3. “El Pare Jofré defensant un boig”. Quadre a l’oli de Joaquim Sorolla (1887),

propietat de la Diputació Provincial de València i exposat al

Palau de la Generalitat de València.
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posseïts pel dimoni. El Pare Jofré es va interpondre entre els agressors i l’agredit,
protegint l’home, i se’l va endur a la residència mercedària, on li va donar asil i va fer
que li curaren les ferides.30 El pintor valencià Joaquim Sorolla (1863-1923) va plasmar
en un quadre aquest fet (Figura 3).

El diumenge següent, a la catedral, va dedicar part del seu sermó a predicar
en contra de la persecució irracional, destacant que és tant més cruel quant més
innocents, impotents i irresponsables són les víctimes.31 El llibre Becerro, manuscrit
de Manuel Calvo (22 desembre de 1848) es refereix així a les seues paraules:

“En la present ciutat ha molta obra pia é de gran caritat é sustentació:

emperò una n´hi manca, que´s de gran neccessitat, so es un hospital o

casa on los pobres innocents é furiosos fossen acollits car molts pobres,

innocents é furiosos van per aquesta ciutat, los cuals passen gran

desayres de fam e de fret e injures, per tal como sa inocència y furor no

saben guanyar ni demanar lo que han menester en sustentació de llur

vida, e perço dormen per les carrerese perijen de fam e de fret, e moltes

malvades persones no havent Deu devant sa consciencia; los fan moltes

injuries e senyaladament allà aon les troven endormits, los nafren y maten

y algunes fembres innocents; aconteix aisi mateix que los pobres furiosos

fan dany a mòltes persones anant per la ciutat. Aquestes coses son

noties a tota la ciutat de València, perquè serià sancta cosa è obra molt

sancta que en la ciutat de València fos feta una habitació ó hospital en

què semblants folls é innocents estiguessin en tal manera que no anassen

per la ciutat ni poguessin fer dany ni els en fos fet”.32

Després d’escoltar el sermó del Pare Jofré, que va aclaparar molt als assistents,
un prohom de València, anomenat Llorenç Salóm, es va sentir escollit per a iniciar el
projecte de Jofré, i amb els altres deu burgesos, Bernat Andreu, Ferránd García,
Francesc Barceló, Joan Armenguer, Pere Çaplana, Joan Dominguez, Esteve Valença,
Sanchis Calbo, Pere Pedrera i Pere de Bonía, tots ells comerciants i artesans, es
proposen construir un hospital per a bojos, però amb un canvi revolucionari en la
concepció del boig com a pacient, que el situava al mateix nivell de qualsevol altre
malalt. Aquesta burgesia eren, majoritàriament, comerciants de la florescent
Corporació-Gremi de la Seda del segle XV i són els qui portaran les línies mestres de
l’hospital; es a dir, la idea que són malalts, els seus tractaments i la rehabilitació pel
treball. Per tal cosa exclouen a l’Església, nobles, cavallers, juristes i notaris, comprés
el centralisme reial, i creen una fundació laica i autònoma.33 D’entre tots ells, triaven
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a un pel càrrec d’administrador o “majordom”, dirigint el funcionament del centre,
que es va situar a prop de la “Porta de Torrent”. Va ser fundat el 1410.

En aquesta època també va haver-hi una certa confusió en la denominació de
l’hospital. De 1410 fins a 1475 es va denominar d’Ignocents, més tard de Folls, fins a
més o menys el 1494, quan apareix la paraula Orats. En el Privilegi de Martí l’Humà
(15 de març de 1410) s’usen els tres conceptes, pel que acaba dient-se Hospital
d’Ignoscents, Folls i Orats. La possible traducció actual podria ser la d’oligofrènics,
psicótics i demenciats.34 El professor López Piñero els va traduir com “subnormales,

alienados y dementes”.35

En aquest hospital es van retirar les cadenes i es va instituir el tractament
moral. Es van utilitzar exercicis, jocs, treballs, entreteniment, dieta i higiene.36 Es pot
entendre també l’afirmació d’Ullesperger, el 1871, quan el declarava com el primer
manicomi del món, el primer en el tractament de la bogeria “... primer manicomio, no

solo de España, sino del mundo entero... la primera institución del tratamiento de la

locura”.37, 38

El 1413 va ser aprovada la creació d’una confraria que va obtindre el privilegi
de fundació el 1414, després de la signatura del rei Fernando de Antequera, i dos
anys més tard es va autoritzar la realització d’una imatge que va prendre el nom de
“Nostra Dona Sancta Maria dels Ignoscents”, al qual se li afegiria també “dels folls”
(bojos). No obstant això, el 1493, per un reial privilegi del rei Ferran el Catòlic, es va
decidir que a partir d’eixe moment fora anomenada com “Nostra Dona dels
Desamparats”.

Unificació d’hospitals a València

Com ja hem dit anteriorment, a partir de la conquesta de Jaume I (segle XIII),
es funden a València diversos centres hospitalaris per iniciativa popular, eclesiàstica,
militar, confraries, etc. (Figura 5). Igualment, al segle XV se segueixen fundant nous
hospitals de caràcter privat.39 La seva subsistència era de vegades precària i alguns
centres hospitalaris havien desaparegut o funcionaven com a albergs. Hi havia doncs
motius suficients per a la unificació: la societat i els poders públics començaven a
entendre la sanitat com una funció social, cosa que implicava dotar-los d’una millor
organització i manteniment, de més mitjans econòmics i d’una certa professionalització
dels sanitaris. Trobem el primer intent d’unificació el 24 d’abril de 1482, però no va
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arribar a materialitzar-se ja que la ciutat no podia afrontar la despesa que suposava. No
hi va haver acord amb l’Hospital d’Ignoscents, tal volta per la pèrdua de l’autonomia
que disfrutava i de la seua florescent economia. Es va seguir treballant respecte al futur
nou hospital i, uns 30 anys més tard, es va plantejar de nou la fundació d’un Hospital
General el 7 de juny de 1511, que va aprovar el Consell.40

L’any 1512 es va fundar finalment l’Hospital General de València, per una
sentència arbitral de Ferran II d’Aragó, per la que s’unificaven alguns dels hospitals
existents a la ciutat. En realitat, en aquesta època, tenia lloc a tota Europa una
profunda transformació de les institucions hospitalàries que havien sorgit durant
l’Edat Mitjana. Van anar desapareguent les institucions medievals menudes on
l’assistència mèdica era molt limitada, i es potencià l’aparició de grans centres, on hi
havia una major assistència general, no tan sols mèdica, sinó d’auxili a xiquets pobres
i expòsits, on es practicaven nous tractaments, que de vegades intentaven també fer
front a noves malalties. La nova institució va tindre una gestió, tant administrativa
com econòmica, del Consell, i fins a finals del segle XVIII va ser també una institució
autònoma del poder reial i de l’Església, com ha demostrat M. Gallent. Així mateix, a
partir de la fundació, l’assistència mèdica a la ciutat de València es va centrar quasi
exclusivament en el nou Hospital General, que havia sigut fundat, segons consta a la
Sentència Arbitral, per a acollir tot tipus de malalts: “que huy avant no hi haurà
ninguna hospitalitat particular, sinó que será hospital general” i ”...se tinga hospitalitat
per als malats pobres”. No es van unir a l’unificació l’Hospital de Sant Antoni, el d’en
Conill i el d’en Bou. El de Sant Llàtzer sí que ho va fer, encara que els seus malalts
havien de quedar-se dins del seu hospital per a evitar contagis.41

REIAL I GENERAL HOSPITAL DE LA CIUTAT

DE VALÈNCIA I REGNE DE VALÈNCIA

Respecte a la ubicació idònia de l’Hospital General, la sentència arbitral va
decidir que estiguera al costat a l’Hospital d’Ignoscents als Patis d’en Bru (Figura 4).
En aquests segles, XV-XVI, després del projecte, estaven edificant-se els creuers o
“quadres” tal com apareixen als plànols de Pare Tosca. Es van precisar sales diferents
per a les diferents malalties com “pestes, febres, nafrants, borts, orats y mal de

sement o mal de siment o morbus gallicus”,42 actualment per a aquesta última malaltia
s’utilitza sempre el nom de sífilis, que requeria en aquells anys locals més grans. En
aquells segles va haver-hi una gran epidèmia de sífilis i rebia diversos noms, segons
l’origen de la malaltia o la procedència de diferents països.
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Figura 6. Nou Hospital Provincial de València. Va ser inaugurat oficialment el 22 de desembre

de 1962 i el febrer del 1981 l’Hospital Provincial va recuperar el seu prestigiós nom Hospital

General de València. Vista aèria. Foto: Dr. Juan José Soler.

Figura 5. Esquema dels hospitals dins les muralles de València (excepte l’Hospital de Sant

Llàtzer), i indicació amb fletxes de quins es van unificar amb l’Hospital d’Ignoscents.

Pres del professor B. Narbona Arnau, 2005.
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“Los Aragoneses, Catalanes, Valencianos y Italianos, la dizen mal de simiente

y con razon, porque assi como un grano, o simiente nacen, y se multiplican otros

muchos, no mas ni menos una muger que tiene bubas, o mal de simiente, infeccionara

muchos hombres que con ella tengan tacto: lo mismo hara si es hombre a las

mujeres”.43 A València, la sífilis s’anomenava mal de simet, i va ser traduïda pels
aragonesos, que la van anomenar “mal de simiente o de San Cimiente”.44 De l’any
1587 al 1600 es va construir el segon creuer anomenat “Quadra del mal de siment”,
on hi havia separació d’homes i dones en pisos diferents.

Els primers anys després de la seua fundació, l’Hospital General va començar
a patir algunes carències exonòmiques. Una butlla papal va crear una confraria de
l’Hospital, on pagaven una quota d’ingrés i una altra anual, amb un màxim de 2.000
homes i 2.000 dones confrares; aquestes quotes es tornarien en indulgències.45

Posteriorment, l’Hospital va rebre ingressos econòmics del teatre, anomenat
aleshores, Corral de la Olivera, al carrer Comèdies, hui Teatre Principal, i de les
corregudes de bous, de les baralles de galls, partides de pilota i del lloguer de tendals
per als llocs del Mercat.46 Continuen, hui dia, pertanyent al patrimoni de l’Hospital
General, el Teatre Principal i la Plaça de Bous.

L’Hospital General va mantindre la seua estructura durant el segle XVII, de
creuers amb un altar central, tal i com es construïen a principis del segle XVI,47 però al
segle XVII es van realitzar obres per a reparar desperfectes pel desgast dels anys,
essent la més important l’enderrocament de l’antiga església de l’Hospital General i
la construcció d’una nova, que es va iniciar el 1868 i va finalitzar el 1693, totes dues
sufragades per almoines.

Al segle XVII funcionaven sales (quadres) importants: la de “febres”, la del
“mal del siment” i la “de nafrats”, que es va suprimir al 1665 per a ampliar la sala
“d’expòsits”. La sala de malalts de “febres” era la sala amb un major nombre de llits,
però no obstant això, encara van ser insuficients, causant un dels principals problemes
hospitalaris a principis del segle XVIII, a causa de les constants onades de pesta a
València.

Expòsits (“Borts”) a l’Hospital General

A l’actuació del Pare Jofré a la institució de “l’Hospital del Folls” mai se li han
llevat honors, però en la penombra va participar la “Confraria de Nostra Dona Santa
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Maria dels Innocents”. L’hospital i la confraria van ser, des del principi, dues entitats
germanes fundades amb el mateix objecte que cada una era complement de l’altra.48

Entre les comeses més significatives, i a les que l’hospital dedicava especial atenció,
estava la recollida de xiquets abandonats a les portes de les esglésies, als torns dels
convents i als llançats entre immundícies. S’encarregaven de cuidar-los, se’ls
proporcionava una dida de cria i se’ls asilava en centres que donarien pas als, també
desapareguts hui, hospicis.49

El 1665 es va suprimir la sala dels ferits pel baix nombre d’ingressos i es va
ampliar la casa dels xiquets expòsits (“borts”) per a poder separar els xiquets malalts
dels sans. El nombre d’expòsits que es rebia era molt alt; va haver-hi anys que es van
recollir fins a 530 xiquets. La seua estança va ser ampliada diverses vegades durant
el segle XVII. La casa dels expòsits tenia dues plantes i allí hi vivien les ames (dides)
i els expòsits. Els llits eren insuficients per al descans de les dides i dels xiquets, i de
vegades dormien diversos xiquets al mateix llit. Hi havia també un safareig per a la
roba dels expòsits i dels llits. El “pare de borts” era el responsable del funcionament
de la casa i vivia també a les mateixes dependències, però amb el llit separat del de
les “dides” i dels “bordets”, i estava situat al costat del torn on es deixaven els
xiquets abandonats. L’entrada era independent, pel carrer del Fumeral (hui carrer
Quevedo). Com que cada cop hi havia més xiquets bords, a la fi del segle XVII es va
construir una nova casa.50

Reconstrucció de la casa dels bojos (orats) i sales de les goletes. Segle XVII

Una de les obres més importants realitzades a l’Hospital General durant aquest
segle va ser deguda a l’incendi de les dependències on estaven ingresssats els orats

(7 de febrer de 1610). L’incident va ser provocat per un dels ingressats en cremar la
màrfega on dormia i el foc es va estendre. L’incendi va causar la mort de disset
persones entre orats, personal de l’hospital i dos obrers ofegats pel fum, i va causar
molta alarma a la ciutat.51

A l’Hospital General existien unes sales separades del nucli hospitalari
denominades goletes, que tenien com a única finalitat, des del segle XVI, acollir els
malalts que acudien a l’hospital per a ser tractats amb uncions mercurials; però, en
declarar-se la pesta bubònica (1647-48), una de les goletes es va habilitar com a
infermeria d’apestats per a descongestionar sales. Posteriorment, les goletes van
deixar de ser infermeria i es van utilitzar com a graners i magatzems.52
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L’hospital va començar també a posar en marxa un conjunt de mesures
sociosanitàries de tipus urbà. Va haver-hi dues situacions on va quedar molt clar el
paper de l’hospital en els problemes municipals de salut pública: la primera va ser la
col·laboració entre la ciutat i aquest centre durant les epidèmies de pesta; la segona
la participació dels seus administradors en les expulsions de vagabunds de la ciutat.53

Locals per a la docència a l’Hospital General. Segle XVIII

Al segle XVIII hi havia dos locals per a l’ensenyament: el teatre anatòmic i
una aula de cirurgia. El teatre anatòmic constava de “dos peces amb pica per a les
diseccions, tota ella envoltada de graderies”. A mitjans de segle va ser enderrocat
quan l’arquebisbe Mayoral va pensar a començar una nova “casa d’orats”, tot a les
seues expenses, encara que es va realitzar després de la seua mort. Deu anys
després es va traslladar el “fossaret”, que era un terreny destinat a enterraments
supletoris; va quedar pròxim a la creueta i, pel que sembla, hi havia algun edifici
per a pràctiques i part d’ell servia per a aula d’anatomia.54 El teatre anatòmic, fins
al segle XIX, va ser objecte de tants projectes com ubicacions provisionals (al
costat d’infermeria d’homes, a l’hort de l’apotecari, a la capella de la plaça de
l’església, al paller, etc.).

L’aula de cirurgia era el local on feien les seues pràctiques els futurs cirurgians.
Se suposa que, si existia abans del 1782, era perquè els “practicants de l’hospital”
estaven obligats a ensenyar als estudiants. La van canviar des d’eixa data a la casa
dels Camils de forma interina, en una peça de la casa dels agonitzants, que va
construir també l’arquebisbe Mayoral i on cabien més de 200 deixebles. El catedràtic
d’anatomia va sol·licitar oficialment realitzar 30 disseccions en dies festius perquè
els franquejaren l’entrada.55

Òrgans de govern i economia de l’Hospital

Al segle XVIII es van produir els majors canvis al govern de l’Hospital General,
amb data de 1785. L’òrgan de govern des de l’any 1512 fins a les Constitucions de
1785 va ser el mateix durant 273 anys. Durant tres segles va ser de govern laic i es
prenien les decisions per unanimitat. La visita de Mayoral i la formulació de noves
Constitucions el 1785 va acabar amb la tradició i es copia el model dels hospitals de
Madrid, amb una forta presència reial i la desaparició de les figures històriques com
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Figura 7. Creuer de les sales d’infermeria.

Figura 8. Sala d’expòsits.
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el “Clavario” i la Cofradía de Inocentes. La participació de la ciutat de València es va
reduir a mínims. Va fracassar aquest model d’òrgan de govern i el rei va haver de
nomenar una nova junta el 1797, amb l’estranya composició d’uns càrrecs atenent al
poder resolutiu i d’altres a l’executiu. En una dotzena d’anys va requerir altres dos
canvis radicals.56

Econòmicament, l’hospital va mantindre un cert equilibri a principis del segle
XVIII i va empitjorar a la segona meitat, amb criteris dispars entre els administradors
i el visitador Pedro José Mayoral (nebot de l’arquebisbe Mayoral). Els administradors
defenien que hi havia un gran augment de pacients i una disminució d’almoines i
rendes, que no produïen ni la Plaça de Bous ni el Teatre, perquè la despesa duplicava
el que es rebia.57 El visitador Pedro José Mayoral no va trobar bé res de res, sinó que
va parlar de desordre institucional. Van ser dues postures totalment diferents i els
administradors estaven mal vistos pel poder reial, que considerava que el visitador
nomenat pel rei era el millor gestor econòmic. Les dues parts tenien part de raó, però
cadascuna reflectia el que li convenia. Pels anys 1770 i 1800 va desaparéixer el
visitador Mayoral.58

Terapèutica utilitzada amb els malalts

Per a prestigi de l’hospital va ser molt important que se li reconeguera que tot
malalt que ingressava rebia una atenció mèdica i terapèutica de qualitat, i la més
actualitzada de l’època. A partir de la segona meitat del segle XVII, dos metges i dos
apotecaris designats per l’Administració, controlaven les fórmules prescrites. Les
receptes per a adquirir les fórmules només les podien expedir els metges ordinaris i
el cirurgià major. Els metges i cirurgians que treballaven a l’Hospital eren considerats
com l’elit de la seua professió, i l’apotecaria era la més completa de València.59 Els
tractaments per a malalts sifilítics i orats eren molt coneguts i venien pacients d’altres
regions i des de fora del Regne.60

Els canvis esdevinguts al llarg del segle a la Universitat van repercutir a la vida
mèdica de l’Hospital General per tres vies diferents: els metges de l’Hospital General
havien sigut formats, en la seua majoria, a la Universitat de València, i alguns d’ells
eren metges o cirurgians del mateix hospital, i les pràctiques segons els plans d’estudis
es realitzaven al mateix hospital. En el quart curs realitzaven les pràctiques els
estudiants universitaris juntament a un metge titular de l’hospital, i el catedràtic
d’anatomia havia de realitzar les disseccions al teatre d’anatomia.
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En el marc terapèutic del segle XVIII la curació consistia a restaurar l’equilibri
normal, s’havia d’evaquar els mals humors retinguts i retornar a l’organisme el fred o
calor adequats, que estaven en defecte o en excés. Es realitzava mitjançant sagnies,
purgants i lavatives, productes sudorífics, sialagogs per a produir saliva abundant,
productes veixigatoris per a produir bombolla, ventoses i escarificacions,
fonamentalment.

El tractament dels malalts mentals el realitzaven mitjançant remeis
farmacològics de la botica, remeis físics mitjançant banys, activitats recreatives i
terapèutica ocupacional. Dels farmacològics coneixem que se’ls administrava aigua
“vitae” (no exempta d’alcohol, segons pareix) i aigua de flor de saüc, ja utilitzada
alguns segles abans. Es va utilitzar l’aigua de canella amb vi, el xarop de cascall,
l’aigua de les flors del taronger, la pols d’ossos de crani i molts productes més,
entenent que la botica de l’hospital era la més sortida de la ciutat i inclús importava
productes de Madrid, Marsella i Cadis.61, 62

De les malalties infeccioses que s’atenien en l’hospital, n’hi va haver dues de
destacades que, a més, rebien un tractament específic. Eren temps de l’epidèmia de
sífilis i altres malalties venèries que assolaven tota Europa. Es tractava amb remeis
habituals, amb infusions antivenèries, electuari (aspecte de massa d’herbes i arrels
de sabor dolç) antiveneri i panacees mercurials. En aquests preparats s’incloïa el
mercuri, que s’administrava per via oral. Es recomanava un règim sa, sagnies, laxants,
purgants i infusions sudorífiques en general.63 Però el veritable tractament de la
sífilis es feia amb uncions mercurials, considerant-se òptimes les realitzades a la
primavera i a la tardor. A l’Hospital General de València s’utilitzava l’ungüent mercurial,
compost per la meitat de mercuri i dos terços de sagí; se solia aplicar de forma
variable segons la intensitat de la salivació, una cada 2 o 3 dies, inclús cada vuit dies.
Calia fregar tot el cos fins que es posava roig, estenent després l’ungüent i seguint
fregant fins que desapareguera, després es cobria el pacient amb draps calents,
cobrint tot el cos. Existia la professió d’untadors, però sempre amb control mèdic. Va
haver-hi també dones untadores, per a evitar que els homes no passaren a la sala de
les dones.64

La tinya era també malaltia molt freqüent i, a l’hospital, hi havia un tractament
específic per a eixos pacients, generalment xiquets. Si els tinyosos vivien a la ciutat
de València, se’ls aplicava un tractament ambulatori els dilluns i divendres, i si no,
eren ingressats i no els permetien deambular per l’hospital per evitar contagis. Tenien
un cuidador anomenat “pare dels tinyosos”.
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Va tenir molta anomenada la figura del tinyero, que utilitzava una recepta magistral
a base de “terebintina común” (trementina). Un altre tractament que es mantindria fins al
segle XIX va ser el “ungüento de litargirio” (òxid de plom o massicot): es tallava el cabell als
malalts, es netejava la zona a tractar, s’aplicava l’ungüent i li embenaven el cap.65

CONFLICTES CENTRALISTES I ADMINISTRATIUS

DE FINALS DEL SEGLE XVIII AL XIX

El Sant Hospital General va ser, bàsicament, fins a finals del segle XVIII, una
institució autònoma, independent dels poders reials, dels nobles, juristes i preveres
(privilegi del rei Martí l’Humà, 1410),66 però des de finals del XVIII, arribant a part del
XX, són importants tots els problemes administratius, centralistes, canvi de nom de
l’hospital, pretensions de la Facultat de Medicina i creació d’un nou hospital.

Va haver-hi intents centralistes en vàries ocasions, però no van cristal·litzar. El
nostre Hospital General va estar uns 273 anys en mans ciutadanes. No obstant això,
l’absorbent rei Carles III (1785), va intensificar el centralisme i va canviar la Junta de
l’hospital que va ser, des d’aleshores, majoritàriament nomenada pel rei i seguint els
models dels hospitals de Madrid, fent desaparéixer figures històriques valencianes
com el clavari i la Confraria d’Ignoscents. Inclús el rector de l’Hospital, designat a
perpetuïtat, va ser de nomenament reial, encara que la seua designació va ser
recorreguda i guanyada al Tribunal Suprem (1791).67 Així i tot, seguien funcionant la
caritat privada i les donacions del poble. El Diario de Valencia va recollir la venda-
subhasta d’un centenar de cases i el que va recaptar es va donar a l’Hospital els anys
1795 a 1815. No obstant això, una valenta Junta Directiva el 1848, contra la “cacicada
centralista” de 1785, va prendre l’administració i va canviar de nou l’hospital, demostrant
el que pot fer la bona voluntat privada quan s’exerceix, millorant sorprenentment l’activitat
i l’administració de l’Hospital General en un parell d’anys, fins al decret del 17 de
desembre de 1878, pel qual van ser dissoltes les juntes de beneficiència provincials.68

Aquest decret no sols dissolia les Juntes, sinó que passava les seues funcions a les
diputacions i ajuntaments, a l’Administració, fent camí cap a “l’administrocràcia”.69

Aquest 1878 va suposar un canvi important en la història de l’hospital, acabant amb
l’autonomia de quasi tres segles i transformant-lo amb una màxima dependència del
municipi. El Reial Decret esborrava les juntes provincials de beneficència, que fins
aquell moment havien funcionat tal com van començar. El Reial i General Hospital de la
Ciutat, els seus reglaments i funcions van passar a les diputacions provincials, que
seran les seues administradores directes, i l’hospital s’anomenarà Provincial. El Sant
Hospital General ja serà denominat oficialment “Hospital Provincial”.70
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Un altre conflicte es va crear amb la Facultat de Medicina, que des de feia tres
segles havia funcionat molt ben integrada amb l’Hospital General ocupant zones de
manera disseminada, “cadires” contigües a la infermeria d’homes, altres zones per
a malalts de l’aparell respiratori, àrea d’esterilització a tocar de la infermeria-calabós,
l’amfiteatre anatòmic, etc. A la fi del segle XVIII la creixent necessitat de la docència
teòrica i pràctica va fer plantejar, lògicament, noves ocupacions territorials.

L’any 1889, d’encà que va començar a “eixamplar-se” a l’Hospital General la
Clínica de la Facultat de Medicina, la manca d’espai fa que la docència siga cada cop
més difícil a l’hospital. El degà va explicitar-ho exposant la necessitat d’un Hospital
Clínic: “Sería sin duda, procedente un Hospital Clínico, a cargo del Estado, pues al

Estado le incumbe la enseñanza Universitaria y sería más equitativo repartir el gasto

entre las provincias que forman el distrito universitario”. “La docencia clínica se hace

difícil en el Hospital General”. Les Ordres Reials reiteren que: “se han de aprovechar

los hospitales provinciales para la docencia y sus jefaturas se irán ocupando por

catedráticos”.71 I es potencia sense pudor en aquest pas del XIX al XX “la incautació
de l’hospital”. El segle XX començarà amb els reials decrets de 30 de setembre i 18
de novembre de 1902, “decretando la enseñanza práctica en los hospitales...

repitiendo que la enseñanza es del Estado” (R.O. 17 octubre 1902).

Es va enviar una sol·licitud de derogació sobre aquests reials decrets per part
de la Diputació Provincial-Hospital Provincial i el Ministerio de Gobernación la va
desestimar (R. O. 17 octubre 1904) (encara que, curiosament, a la mateixa disposició
sí que se li concedeix a la Diputació de Barcelona i a la Casa de Maternidad de
Madrid). La situació general es deteriora a València i creix la tibantor entre la Facultat
i l’Hospital. Hi ha rumors de què la Diputació Provincial planejava derrocar el vell
hospital i construir-ne un de nou.72

L’Hospital Provincial va començar l’any 1880, amb el trasllat dels alienats a
l’exconvent de Santa Maria de Jesús, antic convent de franciscans fundat el 1428,
situat al barri de Patraix i popularment anomenat Manicomi de Jesús. Aquest manicomi
de València es va crear per la Llei de l’11 de juliol de 1878. Per la seua gran
deterioració, aquesta institució la va clausurar la mateixa Diputació Provincial el 16
de juny de 1989. Els malalts van ser traslladats a l’Hospital Psiquiàtric de Bètera
(València), inaugurat el 1973 per la Diputació Provincial de València. A causa de les
tendències cientificopsiquiàtriques europees i també els actuals corrents socials, es
va tancar fa pocs anys.
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HOSPITAL PROVINCIAL DE VALÈNCIA.

CANVIS I ESDEVENIMENTS AL SEGLE XX

En els anys 30 d’aquest passat segle, l’arquitecte de la Diputació projectava
el nou centre hospitalari de l’Avinguda del Cid, encara que la seua porta principal
està a l’Avinguda de les Tres Creus, amb sales de 8 llits, afavorint que els facultatius
es limitaren a passar visita i anar-se’n, sense existir locals o estances per a la resta
del personal sanitari. L’acord de la construcció del nou Hospital Provincial es va
plasmar el 27 de març de 1946, aprovant-se el projecte, però va acabar de construir-
se el 1962 i va ser inaugurat oficialment el 22 de desembre de 1962 (Figura 6).73

El nou Hospital Provincial tenia problemes econòmics, encara que el centre
aconseguí anar sobrevivint, però encara quedaven punts foscos, perquè mantenia la
seua exclusivitat sols per a malalts de beneficència. Es va realitzar una actuació
inicial, gràcies als dos serveis de cirurgia A i B de l’Hospital Provincial, per fer un
conveni l’any 1966 amb el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), a qui també li
convenia perquè començava a tindre llistes d’espera. Posteriorment, amb el conveni
normal Diputació-SOE de l’any 1971, va pujar l’atenció dels pacients del SOE per a
l’hospital el 75%, i la primitiva beneficència va baixar al 15%.74

El febrer del 1981 l’Hospital Provincial va recuperar el seu prestigiós nom
d’Hospital General de València. El 17 de març de 2008 va quedar subscrit el conveni
de col·laboració entre la Universitat de València i el Consorci de l’Hospital General,
que s’integrà com a seu universitària.75

El Sant Hospital, Reial i General, Provincial, General Universitari, actual Consorci,
ha estat sempre integrat en la docència i la investigació amb la Universitat de València,
i n’és el primitiu bressol de la Medicina a la ciutat des de fa més de cinc segles.
Després d’aquesta llarga trajectòria històrica, l’Hospital General es denomina hui
oficialment: “Consorci de l’Hospital General i Universitari de València”.
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El 17 de gener de 1641, Pau Claris i Casademunt (1586-1641), 94è president
de la Generalitat de Catalunya, va fer efectiu l’acord que havia pres el dia abans la
Junta de Braços1 i proclamava la primera República Catalana, a la que s’adherí el
Consell de Cent (Figura 1).

Aquesta proclamació va ser el resultat de la revolta popular que havia començat
amb el Corpus de Sang de 1640. La revolta dels empobrits camperols havia atacat no
només els soldats ocupants castellans, sinó que també s’havia girat contra una burgesia
oligàrquica catalana que es va trobar entre l’autoritat del rei Felip IV i del seu home de
confiança, el poderós Comte-Duc d’Olivares. L’exèrcit espanyol, format per 23.000
infants, 3.100 cavalls i 24 peces d’artilleria havia partit de Tortosa el 7 de desembre i
amenaçava el Camp de Tarragona després d’aconseguir la capitulació de Cambrils,

Figura 1. Pau Claris i Casademunt (1586-1641), president de la República Catalana (1641).
Gravat procedent del llibre “Barcelona antiga i moderna” d’Andreu Avel·lí Pi i Arimon (1854).
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Tarragona i Martorell.2 Incapaços de calmar la revolta, les classes altes es van veure
atrapades entre la repressió de l’autoritat reial i el desbordant nacionalisme popular.

Pau Claris convocà la Junta General de Braços el 10 de setembre de 1640,
però paral·lelament, i sense consultar les ciutats, havia iniciat els contactes per
sol·licitar ajuda militar francesa en l’anomenat pacte de Ceret.3 La Junta aviat s’erigí
en la institució rectora de la nova situació, fent oficials els compromisos amb França
i la secessió, i emetent deute públic per finançar les despeses militars.

El senyor Du Plessis Besançon va presentar els poders concedits per Sa
Majestat Cristianíssima Lluís XIII de França per prestar a Catalunya l’assistència que
demanava i admetre-la sota la seva protecció, reduint “son govern a forma de
república”. La Junta de Braços va acceptar la resolució.4 La naixent República
Catalana, necessitava importants aliats per fer front a la poderosa Castella.

Pocs dies més tard, el 23 de gener de 1641, Pau Claris es dirigeix novament a
la Junta de Braços per proposar una més gran vinculació dels aliats francesos:
proclamar al rei Lluís XIII de França com a comte de Barcelona. La República Catalana
es convertiria així en un protectorat francès. Els Braços van aprovar la resolució del
president (“que es fasse com està proposat”) i també, el dia següent, s’hi adherí el
Consell de Cent.5 Tres dies després va tenir lloc la batalla de Montjuïc, que deturà
l’atac castellà a Barcelona, gràcies a l’ajuda de la cavalleria francesa.

Lluís XIII envià una carta acceptant el nomenament, tot i que mai va arribar a
venir a Barcelona a jurar les Constitucions de Catalunya.6

Així doncs, Lluís XIII, anomenat “el Just”, rei de França i de Navarra, va ser també
Comte de Barcelona fins la seva mort el 1643, quedant unit així a la nostra història.7 El
1642 es van encunyar a Barcelona monedes amb l’efígie del nou comte (Figura 2).

El febrer del 1641, només una setmana després de l’aliança de la República
Catalana amb França per fer front a la repressió castellana, Pau Claris emmalaltia i
moria. L’agonia va ser terrible: dolor, fatiga i paràlisis parcials que el deixaren sense
parla. Els símptomes i la carta d’un mariscal francès apunten que la desaparició de
Claris va ser provocada per un enverinament criminal, probablement amb l’Acqua
Toffana, una metzina que era força habitual en aquell temps. Encara que no es
coneix exactament la seva composició es creu que era una mescla d’arsènic, herbes
(Cimballaria, Belladona) i cantàrides (Lytta vesicatoria).8
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En aquest treball ens centrem en la figura de Lluís XIII, efímer i sovint oblidat
com a comte de Barcelona, revisant les malalties que va patir al llarg de la seva vida,
i especialment la que li va causar la mort. També considerem altres aspectes d’interés
sanitari com la higiene, la terapèutica o algunes pràctiques de l’època, com la creença
que el rei tenia el poder de guarir algunes malalties com les escròfules (una forma de
tuberculosi cutània i ganglionar) tocant als malalts ritualment.

LA INFÀNCIA DE LLUÍS XIII

Lluís XIII (1601-1643) havia accedit al tron de França amb només 9 anys,
després de l’assassinat del seu pare Enric IV. La seva mare, Maria de Mèdici, serà la
regent del regne durant els primers anys del seu regnat. El petit Lluís va ser criat amb
els seus germans i germanastres al castell de Saint-Germain-en-Laye.9

El preceptor del delfí, Gilles de Souvré, li va donar una educació bastant superficial.
Lluís estava poc inclinat a aprendre llatí i lletres, i s’interessava en canvi en la música, el
dibuix i la caça. Era un noi tímid, mancat de confiança en si mateix i una mica tartamut.
Alguns dels seus biògrafs li atribueixen caràcter violent, nerviós, inquiet i agressiu.

Coneixem moltes dades de com va ser la infantesa de Lluís XIII. El seu metge,
Jean Héroard (1551-1628), va apuntar meticulosament tots els detalls en el seu diari,

Figura 2. Moneda de sisè de velló, encunyat a la ciutat de Barcelona (1642). Anvers: Efígie de Lluís
XIII i la llegenda: LVD·XIII·D·G·R·ET·CO·BAR (Ludovicus XIII, Dei gratia rex et comites Barcinoniensis).

Revers: Escut de Barcelona i la inscripció BARCINO·CIVI·1642. (Col·lecció particular).



GIMBERNAT, gener de 2023; 79: 37-62 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200 41

Salut i malaltia de Lluís XIII, rei de França i comte de Barcelona

des de 1601 a 1628.10 Quotidianament anotava dades precises com el pols, la
temperatura, les característiques de l’orina i les deposicions i l’alimentació.11 Però el
sistemàtic protocol d’Héroard no es limitava a anotar aspectes mèdics, higiènics o
dietètics del príncep. També en va reflectir molts d’altres, com les visites que rebia el
delfí, els seus jocs, o els càstigs als que sovint el sotmetia el seu pare12 i les respostes
del jove príncep, consignant qualsevol detall per mínim que fos.

Lluís va nèixer el 27 de setembre de 1601, sota el símbol de la Balança.13 Quan
va néixer, va ser banyat amb una barreja de vi amb oli, per ordre d’Héroard.14 Una
setmana més tard li freguen el ventre amb oli d’absenta i melic de civeta.15

El nadó no va ser gaire apreciat per la reina, que no l’acaricià fins que va
complir els 6 mesos. La seva criança es va encarregar a les dides, que l’alletaren.16

L’atenta mirada del metge ens proporciona molta informació sobre el seu alletament,
i també alguns detalls increïbles, com per exemple que les primeres farinetes li van
ser subministrades quan tenia només disset dies d’edat.17 Les dides li feien fregues
amb llard a les genives per mitigar la seva avidesa.18

L’infant presentava algunes taques vermelloses a la zona occipital i entre les
celles.19 Segons la reina, la seva mare, la causa era el desig que ella va tenir de menjar
remolatxa durant l’embaràs.20 No és gaire aventurat interpretar aquestes taques com
angiomes. L’angioma de la zona occipital està molt estès en una gran part de la població,21

i la creença popular que estan causats per “desitjos” o “enveges” de la mare durant
l’embaràs és un mite que perdura encara avui, tant a França com al nostre país.

Alguns detalls ens permeten reconstruir alguns diagnòstics a la llum dels
criteris actuals, com l’edema palpebral,22 faringitis,23 refredats,24 brians de la cara,
glositis,25 coragre,26 supuracions de darrere les orelles (probablement un impetigen),
o el cap ple de grans i sarna (Hédoard diu que “la sarna li rodejava tot el cap, com una

corona”) que ens sembla que es podria més aviat correspondre a la descripció d’una
tinya del cuir cabellut. A finals d’octubre de 1608, quan tenia set anys, va contraure
xarampió (Figura 3).27

El diari ens proporciona algunes dades sobre la salut dental del petit Lluís
XIII.28 Héroard no es va separar del seu costat, sol·lícit, durant tot el procés de dentició.
Entre els remeis emprats per calmar els dolors dentals del nen hi trobem: refrescar la
boca amb aigua d’unicorn, xuclar una espelma sucada en xarop violeta, o fregar la
geniva amb cervell de llebre o cresta de gall.29
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A part de la quequesa, sembla ser que Lluís presentava una certa macroglòssia
i un fre lingual curt, que li causava dificultats a la pronúncia. Sovint es mossegava la
llengua. A finals de 1609, la reina proposa tallar-li el fre lingual per solucionar els
seus problemes de dicció i el tartamudeig que, segons ella creia, també estava causat
per un fre massa curt.30

Des de la infantesa, Lluís va patir del ventre. L’agost de 1604, Héroard comenta,
per primera vegada, que té la boca de l’estòmac força sensible. Els freqüents mals
de ventre, coragre i vòmits confirmen la seva fragilitat.

Al diari també hi trobem referències a malalties i accidents d’altres persones.
Així, hi ha nombrosos passatges comentant els brots epidèmics de pesta a París

Figura 3. Frans Pourbus el Jove: Retrat de Lluís XIII, infant (1610). Palazzo Pitti. Florència.
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(juny-setembre de 1606),31 casos de xarampió,32 de verola,33 una amigdalitis,34 atacs
de gota i un flegmó35 d’Enric IV, i problemes dentaris de la reina.36 També hi trobem
citat un individu amb pròtesi de cama,37 cremades accidentals tractades amb
diapalma,38 i ennuegaments accidentals.39 El diari també recull diversos casos de
nanisme.40

Un dels aspectes que més sorprèn del diari és l’absència quasi total de
referències a la neteja i la toaleta. Durant el primer any de vida es comenta gairebé
a diari que el nen és “pentinat i vestit”,41 però només una vegada hi trobem la paraula
“rentat”.42 Crida l’atenció la total absència de banys i neteja, que es limiten al rentat
de les mans després dels àpats.43 Els hàbits higiènics de l’infant eren inexistents. No
consta enlloc que les cames de Lluís es rentessin mai abans dels sis anys d’edat.
Després de ser banyat quan va nèixer, Lluís XIII no va tornar a rebre un bany complet
fins els set anys d’edat.44 Més tard hi trobem ocasionalment la pràctica del bany
d’immersió, tant en banyera,45 com al riu.46

La creença que els banys i rentats eren perjudicials estava força estesa en
aquell temps. Es creia que l’aigua podia estovar la pell i obria els porus permetent
l’entrada de les malalties en l’organisme.47 Per evitar-ho, es prenien els esporàdics
banys amb malles molt ajustades al cos, protegint la pell amb olis de rosa o de mirtil,
per “tancar” els porus. Per això, els metges recomanaven banyar-se poc i amb molta
cura. En qualsevol cas, el bany calent estava sempre terminantment prohibit, i devia
substituir-se per la toaleta seca: fregar el cos amb tovalloles i draps blancs perfumats
i canviar-se sovint de camisa per combatre les males olors.48

Amb els criteris actuals també ens sorprèn que el nen tenia accès al vi des de
molt petit. El seu pare ja li va posar vi a la boca poc després de nèixer i trobem sovint
que se li serveix vi amb certa freqüència a partir dels dos anys d’edat.49 També hi
trobem reflectit el seu gust pel sucre, un factor que va influir en la seva precària salut
dental.50

Comentari a part mereixen els repetits tractaments als que els metges el van
sotmetre al llarg de la seva vida. En aquest sentit, cal considerar d’antuvi que les
múltiples purgues i clisteris administrades per Hédoard, per tal de provocar les
evaqüacions (fins a 427 vegades en un mateix any!), podrien haver empitjorat un
estat digestiu ja prèviament precari.51 L’abrasió continuada de la mucosa intestinal
que causaven feia que sovint la femta sortís barrejada amb grans flegmes o
membranes.
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LLUÍS, REI DE FRANÇA. EL TOC REIAL

L’assassinat del rei Enric IV (1553-1610), apunyalat al mig del carrer el 14 de
maig de 1610 per François Ravaillac (1578-1610), va ser molt traumàtic pel jove delfí,
que va perdre un progenitor respectat i admirat.

A causa de la seva edat (9 anys) la seva mare, Maria de Mèdici, es va encarregar
de la regència, deixant que governès el seu favorit Concino Concini (1569-1617).
Lluís va haver d’esperar a regnar plenament fins el 1614.

Com a nou rei de França, un dels deures de Lluís XIII era la pràctica del “toc
reial”, és a dir, tocar els malalts d’escròfules, que es congregaven en gran nombre
per rebre la imposició de les mans del monarca.52 Era una antiga creença que els reis
de França i Anglaterra tenien el poder de guarir els escrofulosos simplement imposant-
los les mans. Era una reafirmació del poder diví de la monarquia i de la legitimitat de
la dinastia,53 en demostrar que els reis eren els intermediaris entre Déu i els homes
i que estaven dotats de poders taumatúrgics (Figura 4).54

Figura 4. El rei Enric IV tocant les escròfules. Gravat del llibre Laurentis de strumis earum
causis et curae d’André du Laurens (París, 1609).
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Les escròfules (tuberculosi ganglionar coliquativa o limfadenitis cervical per
micobactèries)55 són una forma de tuberculosi cutània, causada per la disseminació
de micobacteris des de localitzacions contígües a un procés tuberculós (generalment
limfadenitis  tuberculosa).56 Els nòduls cervicals són els més afectats. La lesió inicial
és un nòdul subcutani que s’adhereix fermament a la pell i posteriorment es fistulitza
deixant sortir el pus a l’exterior.57

La tuberculosi s’havia estès considerablement per Europa Central i Anglaterra
durant la Baixa Edat Mitjana i tenia una alta prevalença durant els segles XVI i XVII. La
malnutrició de les classes baixes (i la inadeqüada alimentació de les classes altes)
juntament amb la misèria, amuntegament i manca d’higiene, propiciaven les formes
de tuberculosi cutània i ganglionar, especialment la limfoadenitis tuberculosa cervical,
tuberculosi coliquativa o escròfules, que afectava especialment els ganglis i la pell
del coll. L’agent causal podia ser tant el Mycobacterium tuberculosis com altres
bacteris afins com el Mycobacterium bovis (força freqüent a les zones ramaderes).58

Coincidint amb la cerimònia de la coronació reial i altres dates senyalades,
tenia lloc el ritus del toc reial, que aplegava una gran multitud. El rei oïa la missa,
confessava i combregava sota les dues espècies, per traslladar-se després al recinte
preparat a l’efecte, on rodejat de la cort, s’asseia al tron reial.59 Els cirurgians
havien prèviament reconegut i seleccionat els malalts, i a un senyal, començaven a
passar per agenollar-se davant del monarca. El rei beneïa els malalts fent la senyal
de la creu sobre el front i els tocava les lesions, dient: “El rei et toca, Déu et
guareix”. Després d’aquesta benedicció, els escrofulosos rebien una medalla
commemorativa, amb una inscripció al·lusiva i rebien una almoina.60 La cerimònia
acabava amb una lectura litúrgica i, en acabar, els patges portaven un pitxer i una
palangana i el rei es rentava les mans.61

La cerimònia del toc reial va arribar al seu zènit en temps d’Enric IV i, per tant,
el seu successor, el jove rei Lluís va haver de practicar-la també amb gran afluència
de gent. En només un dia (21 d’octubre de 1610), Lluís XIII “va tocar” a Saint-Marcoul
més de 900 escrofulosos.62 Durant tot l’any 1611, 2.210; el 1620, 3.125; el dia de
Pasqua de 1613 van ser 1.070 en una sola sessió;63 i el 22 de maig de 1611, dia de la
Trinitat, 1.100.64

Com que aquesta cerimònia només la practicaven els monarques de França i
Anglaterra, sovint també venien escrofulosos d’altres països, especialment dels regnes
hispànics,65 confiant en el poder taumatúrgic dels reis.



GIMBERNAT, gener de 2023; 79: 37-62 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Xavier Sierra i Valentí

46

Els metges d’aquell temps, per altra banda, fomentaven aquesta creença.
André du Laurens va dedicar un llibre a aquesta pràctica, De mirabilis strumas sanandi,
en què afirma que amb aquest ritual es guarien la meitat dels malalts.66

ASCARIDIASI

Abans d’entrar a considerar la malaltia intestinal que va acabar amb la seva
vida ens referirem a una altra patologia digestiva que va patir el rei: la presència
d’una parasitosi per cucs, que proliferaven al seu estòmac.67 Des de 1611 a 1616,
Lluís va notar episodis de malestar intestinal amb ocasionals àlgies abdominals que
ell relacionava amb la presència de cucs, que va intentar tractar amb diversos remeis
que eren tan empírics com mancats d’eficàcia: draps calents, embenat del ventre,
aigua de buglossa (Anchusa azurea) i altres tisanes.

Probablement, el monarca no era l’únic del seu entorn que patia la parasitosi
per Ascaris lumbricoides, que devia ser bastant comuna en aquell temps. Recents
investigacions parasitològiques realitzades a les latrines del castell de Marly-le-Roi
han confirmat la presència d’ascàrides i de triquines.68 Cal suposar doncs que també
n’hi devia haver a d’altres residències reials, i que aquests cucs devien acompanyar-
lo durant tota l’existència, des de la seva joventut (com ja comenta Héroard en el seu
diari) fins la seva mort, com va certificar finalment l’autòpsia.69

Pot ser que els cucs de l’august malalt fossin la causa d’alguns trastorns
digestius (trànsit intestinal accelerat, vòmits), nerviosos (insomni, irritabilitat), i
pulmonars (síndrome de Loeffler).70 En canvi, no es poden atribuïr a l’ascaridiasi els
greus símptomes digestius dels que parlarem a continuació (oclusió de còlon i
peritonitis).

LA MALALTIA INTESTINAL DE LLUÍS XIII:

ENTERITIS TUBERCULOSA O MALALTIA

DE CROHN

Lluís XIII va patir durant tota la vida repetides crisis de mal de ventre, que li
duraven alguns dies i que podien ser de gran intensitat. Aquests episodis intermitents
el van acompanyar contínuament i finalment van causar-li la mort (Figura 5).
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Tot i que als 4 anys d’edat (29 maig de 1605) va tenir un episodi diarreic aïllat,
és poc valorable per la carència d’altra simptomatologia.71 La primera crisi plena de
la que tenim constància va tenir lloc l’octubre-novembre de 1616: va patir una crisi de
vòmits i dolor abdominal, acompanyada de convulsions i lipotímia, que es va descriure
com “un mal vapor dels intestins”.72

Quan tenia 22 anys (estiu de 1627), durant el setge de La Rochelle, el quadre
clínic es presentà d’una manera més aguda i el rei es veié obligat a romandre al llit
durant més de seixanta dies, amb una violenta diarrea amb sang, moc i pus, febre
hèctica, dolors abdominals intensos i gran distensió abdominal que va fer tèmer
“una hidropesia”. Les crisis es repetiran després amb freqüència i intensitat variable
(1628, 1629); a partir dels 26 anys, són cada cop més intenses, repetint-se amb certa
regularitat. Els dies precedents a cada crisi començaven els pròdroms: el rei estava
de mal humor, no parlava gairebé amb ningú, taciturn. Aviat arribaven les nàusees,
febre, inflor de ventre i dolors abdominals intensos. Amb els anys, aquests accessos
es van unir a crisis de gota i a un aprimament generalitzat.

Figura 5. Philippe de Champagne: Lluís XIII, rei de França (1635). Museo del Prado. Madrid.
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En aquest sentit, cal considerar d’antuvi que les múltiples purgues i clisteris
administrades per Hédoard per tal de provocar les evaqüacions (de vegades 427 en
un mateix any!), podrien haver empitjorat un estat digestiu ja prèviament precari.73

Tant els metges com el propi pacient estaven acostumats a veure la femta barrejada
amb grans flegmes o membranes. De tota manera, aquest fet, si bé pot ajudar a
explicar l’abrasió de la mucosa intestinal, no és suficient per justificar la totalitat del
quadre clínic.

El setembre de 1630, el monarca va patir una crisi molt més seriosa que les
altres, fins al punt que es va tèmer per la seva vida. Presentava el ventre dur i tens i
una febre molt alta que no li pemetia deixar el llit i que s’acompanyava de deliris.74

Maria de Mèdici i el cardenal Richelieu el vetllaven, molt preocupats, veient la seva
mort propera. Se li va administrar l’extremunció, “per preparar aquest darrer instant
decisiu de la seva eternitat”. El rei també es va sotmetre a vuit sagnies en set dies i
se li van administrar electuaris de ruibarbre. Però finalment l’abscès perirrectal es va
obrir espontàniament i el seu contingut va ser evacuat amb la femta (“par la porte

d’arrière”) arrossegant les ”mucoses marcides”. Lluís XIII es va sentir progressivament
millor i per aquest cop va conservar la vida.

Durant uns anys, sembla instaurar-se un període d’una certa tranquil·litat
(1631-1642). És durant aquest parèntesi que rep el nomenament de comte de
Barcelona (gener de 1941). El 4 de novembre de 1641, les tropes franceses van
iniciar el setge de Perpinyà, ocupada per les tropes castellanes. El mateix Lluís
XIII va anar a Perpinyà i es va instal·lar a Sant Esteve durant la primavera per
supervisar el setge, però va marxar abans de la capitulació de la ciutat, el setembre
de 1642.75

Probablement, el rei pensava aprofitar per dirigir-se després a Barcelona a
jurar les Constitucions de Catalunya i rebre personalment el nomenament comtal.76

Però un nou gir en la malaltia del rei ho impedí. El novembre de 1642 va tornar a
presentar un greu quadre clínic que l’obligà a deixar el Rosselló i a retornar abans
d’hora al castell de Saint-Germain-en-Laye i li impedí, com era el seu desig, de retornar
a Versalles (Figura 6).77

El 16 de febrer de 1643, Lluís XIII cau novament malalt. Després d’una efímera
millora, protagonitza el dia 21 una espectacular recaiguda, amb febre, vòmits, dolors
abdominals aguts i diarrea. Els metges decideixen purgar-lo, agreujant les seves
hemorroides.
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Els tractaments que els metges reials van administrar al rei són
impressionants. Des de 1628, el protometge del rei era Charles Bouvard (1572-
1658), professor de la Facultat de Medicina de París des de 1605, i sobreintendent
del Jardin royal des plantes médicinales.78 En poc temps li va prescriure 212 enèmes,
215 medicines i 47 sagnies.79 També li aplicaven bufetes de porc plenes de llet
bullint sobre el ventre.80

L’agonia s’allarga i el 21 d’abril el rei es va recloure definitivament a la seva
cambra. El 7 de maig comencen els pitjors patiments i quatre dies més tard deixà
d’alimentar-se. Del sobirà només en queden la pell i l’os.

Respira malament i quasi no dorm, si bé descansa sempre al llit, a la seva
cambra, que s’omplí d’una pudor insuportable. Morí en públic al castell de Saint
Germain  el 14 de maig de 1643, el mateix dia que feia 33 anys que el seu pare, Enric
IV, havia estat assassinat per Ravaillac (Figura7).

Figura 6. Gravat representant el setge de Perpinyà (1642).

Bibliothèque National Française.
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Disset hores més tard de la mort, es va practicar l’autòpsia al seu cadàver,
com era habitual en els reis i per descartar un eventual enverinament. Disposem de
diversos testimonis d’aquest fet.81 Segons les dades necròpsiques, la causa de la
mort va ser una peritonitis purulenta amb perforació còlica.82 La cara externa del
fetge de color vermell clar i com si haguès estat bullit. A dins l’estòmac, un cuc de mig
peu de llarg, amb molts d’altres més petits flotant en un líquid fosc. El duodè era

Figura 7. Jean-François de Troy: Sant Vicenç de Paül al llit de mort de Lluís XIII. (1731).
Den Kongelige Malerisamling, Copenhague.
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quatre vegades més gran que el que és normal. L’intestí gros estava molt inflat, ple
d’un líquid espès i cendrós. Finalment, el recte, ple de pus verdós, estava perforat i el
pus que en sortia ocupava tota la part dreta de l’hipogastri.83

Però si està clara la causa última de la mort, la naturalesa dels episodis
intermitents que van afectar el monarca no són tan evidents. Les principals hipòtesis
que s’han plantejat per establir el diagnòstic diferencial són l’enteritis tuberculosa i
la malaltia de Crohn.

Tuberculosi digestiva

La malaltia de Lluís XIII va ser interpretada clàssicament com com una peritonitis
tuberculosa.84 De fet, l’autòpsia del monarca va ser considerada durant molt de
temps com la primera observació de tuberculosi intestinal. Aquest va ser el criteri
defensat entre altres per Pierre-Jean-Georges Cabanis (1757-1808). Val a dir que hi
ha prou arguments per defensar aquesta hipòtesi, tant des del punt de vista anamnèsic
com de les descripcions cliniques, encara que siguin polimorfes i poc específiques.

Malgrat que no va ser reconeguda com un problema de salut pública fins a la
revolució industrial del segle XIX, probablement la prevalença de la tuberculosi al segle
XVII devia ser altíssima i pressumiblement era la causant del 25% de les morts a les
ciutats europees en aquesta època. Si a això afegim el contacte multitudinari que els
reis francesos tenien amb malalts de tuberculosi (en practicar el toc de les escròfules,
una forma de tuberculosi coliquativa) el risc de contraure la infecció era força alt.

Cal també considerar que, si bé les manifestacions digestives eren les
predominants, el sobirà va ser víctima també d’una simptomatologia pulmonar que
es va revelar el 1622, en el curs de la campanya del Llenguadoc: accessos de tos
inicialment seca i més tard productiva, febre hèctica i dolors toràcics acompanyant
les crisis, fins que, a la darrera, es van transformar en una expectoració purulenta
barrejada amb vòmit. Aquest fet es podria interpretar, a la llum de les dades
necròpsiques, com una caverna tuberculosa o com un abscés piogènic.85

La hipòtesi d’una bacil·losi disseminada podria estar argumentada en
considerar l’existència d’altres localitzacions extrapulmonars com les que es van
trobar al tracte urinari86 o al fetge (que és descrit com “pàl·lid, ressec i esmicolat”),
tot i que no semblen específiques.
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En relació a la zona abdominal, si seguim basant-nos en arguments necròpsics,
no hi trobem tant una afectació del peritoneu sinó més aviat del intestí. No hi ha, per
exemple, cap menció d’ascitis en examinar el cadàver (a menys que fos una forma
seca amb retracció fibrosa peritoneal). Les lesions semblen correspondre’s sobretot
amb el quadre còlic (afectació ileocecal) però sense tanta evidència d’una afectació
pancòlica.87

Recordem que en el 20 % dels casos, el diagnòstic pot establir-se en produir-
se una oclusió. L’episodi proctològic de 1630 s’explicaria doncs per una afectació
anorectal, que si bé és poc freqüent es pot veure en el 7% de les localitzacions
digestives.88 Tot i així, es fa difícil pensar que l’afectació digestiva hagués pogut
perdurar tant de temps (quinze anys).

Malaltia de Crohn

En temps més recents, altres autors han dubtat de la hipotètica etiologia
tuberculosa.89 Una altra teoria s’ha anat imposant. A la llum de les dades de la
història clínica i de l’autòpsia del rei, sembla clar que va ser una malaltia del tub
digestiu amb afectació de la part baixa del còlon, que es pot interpretar com una
enterocolitis inflamatòria crònica més compatible amb la malaltia de Crohn.90

Aquesta hipòtesi no es basa tant en criteris clínics, sinó en la durada de les
crisis (des de la data d’inici) i el perfil evolutiu (crisis invalidants que alternen amb
períodes totalment silents, en els que el monarca podia dedicar-se a les seves
activitats habituals). Ens és de gran ajuda l’atenció que Héroard dispensa a la femta
del seu pacient i que permet veure que fins als 23 anys el trànsit intestinal no era tan
patològic (veure Taula 1). Héroard tractava els transtorns intestinals i vòmits amb
“tabletes estomàquiques”, “oli de màstic”92 i llet d’ametlles.

Amb posterioritat a la mort de Lluís XIII, durant els segles XVIII, XIX i les primeries
del XX, es van publicar diverses observacions de lesions inflamatòries del còlon i
intestí prim, diferents a les de la tuberculosi a la que s’havia atribuït fins llavors
l’etiologia de tota malaltia crònica de l’intestí prim. La descripció del primer cas
d’enterocolitis granulomatosa la va fer probablement Giovanni Battista Morgagni
(1682-1771). El 1932, Burrill Bernard Crohn (1884-1983), Leon Ginsburg (1898-1988)
i Gordon D. Oppenheimer (1900-1974) van publicar un article a JAMA, on definien la
ileïtis terminal, més tard denominada enteritis regional, que cursa amb crisis i
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remissions i que, finalment, va ser coneguda amb l’epònim de malaltia de Crohn.93

Vint anys més tard, el 1952, la malaltia de Crohn del còlon, confosa fins aquell
moment amb la tuberculosi de còlon i amb la colitis ulcerosa, també es va identificar
com una entitat separada. A partir d’aquest moment, el nombre de casos notificats
ha augmentat molt i es planteja si la incidència de la malaltia s’ha incrementat o si el
diagnòstic precoç permet una millor identificació.94 Actualment, la malaltia de Crohn
s’interpreta com una patologia inflamatòria crònica d’origen autoimmune que pot
afectar qualsevol part del tub digestiu, si bé és més freqüent a la part terminal del
intestí prim i còlon.

La malaltia de Crohn pot presentar símptomes molt variables segons cada
pacient. La seva evolució és intermitent, amb crisis i remissions, dolor abdominal,
diarrees, hemorràgia rectal, febre, nàusees i vòmits, pèrdua de pes, malnutrició i
abscessos en diverses localitzacions. Poden presentar-se símptomes extraintestinals,
especialment artritis. Tota aquesta simptomatologia coincideix força amb les
descripcions que ens han arribat de la malaltia de Lluís XIII i fa força versemblable
aquesta interpretació diagnòstica.

TAULA I. DEPOSICIONS DEL REI ENTRE 1607 I 1624 (DADES DE FOISIL)91
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No serà fins el 1627, el darrer any del diari d’Héroard, que la malaltia es
declarà de debò: la crisi durarà de juliol a setembre (tres mesos) i presentarà una rica
simptomatologia que Héroard tractarà amb remeis semblants: canvi de “lict” (llit) i de
camises;95 sangoneres i sagnies,96 per les suors, calors i febre; preparats laxants de
sen i ruibabre; banys totals i parcials pels estats de laxitud i de fatiga; clisteris laxants
per accelerar el trànsit, amb freqüència que variava segons l’aspecte i quantitat de
flegmes emeses (fins a sis per dia) i un règim dietètic adaptat i repetit (potatge de
cireres, carn picada de pollet de faisà amb suc de vedella, dragea de fonoll).

Les abdominàlgies, poc freqüents al principi però que cada cop es van
presentar més sovint, es manifesten com a distensió abdominal timpànica (el rei
deia: “mon ventre està inflat”). L’absència de veritables rectorràgies, que es reduïen
a alguns filets de sang ocasionals i la gran crisi proctològica de 1630 (que es repetirà
el 1642) van més a favor del diagnòstic de malaltia de Crohn que del d’una rectocolitis
hemorràgica. Quant a les manifestacions extradigestives com les artràlgies,
(especialment freqüents a partir de 1640) es poden relacionar també amb la malaltia
de Crohn, tot i que no es pot descartar un possible origen gotós en un caçador
habitual i gran consumidor de carn de caça. Igualment, Héroard comenta repetits
episodis d’afectació ocular, que potser podrien fer pensar en possibles uveïtis, malgrat
que generalment presentaven bona evolució i es resolien espontàniament.

En la nostra opinió, doncs, la hipòtesi de la malaltia de Crohn és la més
versemblant i la que té més elements de credibilitat, si bé la impossibilitat de poder
recòrrer a la histopatologia ens deixa sense un diagnòstic de certesa. Després d’una
llarga agonia, el monarca deixà al seu successor Lluís XIV l’herència no només del regne
de França (i la del comtat de Barcelona, 1643-1652), sinó també la d’un tub digestiu
fràgil i malaltís que li produiria seriosos trastorns al llarg de la seva vida.97-98

NOTES

1. La Junta de Braços estava formada pels components de les Corts sense el rei.

2. SOLDEVILA, Ferran. Història de Catalunya. 1a. ed. Barcelona: Ed. Alpha, 1963, p. 1032-1034.

3. El 7 de setembre de 1640 es van reunir, al convent dels caputxins de Ceret, Ramon de
Guimerà i Francesc de Vilaplana, representants de la Generalitat de Catalunya, amb
Bernard du Plessis-Besançon, que representava el rei Lluís XIII de França. Vilaplana era
nebot de Pau Claris i Bernard du Plessis era nebot del cardenal Richelieu, pel que
també es coneix com a “Tractat dels nebots”. Per aquest pacte, França es comprometia
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a subministrar suport militar francès i Catalunya es separaria dels regnes hispànics,
constituint-se en república independent sota la protecció de Lluís XIII.

4. SAGARRA, Ferran de. “El govern republicà de Catalunya en 1641”. A: Rev. De Catalunya
[Barcelona], 1931; XIV: 211-212.

5. SAGARRA, Ferran de.  Història de Catalunya...op. cit., p. 212-213.

— SOLDEVILA, Ferran. Història de Catalunya...op. cit., p. 1.036-1.037.

6. Lluís XIII va acceptar el nomenament per carta: “voyans bien que comme cette resolution
procède de votre propre mouvement, aussy vous est elle inspiré de Dieu seul qui ordonne
ainsi qu’il lui plaist des souverainetez et des royaumes, nous trouvons bon, en nous
soubmettant a ses justes et saintes dispositions d’accepter vos offres”. Memorial hist.
Esp. XXII doc. 511. Cit. per: SOLDEVILA, Ferran. Història de Catalunya... op. cit., p. 1.035.

7. Encara que el nom oficial com a comte de Barcelona era Lluís I, aquesta denominació mai es
va imposar. En aquest article hem optat per referir-nos a ell amb el nom, més àmpliament
acceptat, de Lluís XIII.

8. El nom d’Acqua Toffana prové originàriament de Giulia Toffana (¿-1659), una enverinadora de
Palerm que tenia fama de vendre la seva metzina a dones que volien enverinar els seus
marits.  Giulia era filla de Thofania d’Adamo, que va morir executada a Palermo el 12 de
juliol de 1633, acusada de l’assassinat del seu espòs. Potser va ser ella qui va elaborar
la fòrmula de l’Acqua Toffana, que va ser un verí molt emprat durant molt de temps.

— SIERRA i VALENTÍ, Xavier. Acqua Toffana, veneno en frascos de maquillaje. [Blog: Un dermatólogo
en el museo]. Consultable a: <http://xsierrav.blogspot.com/2019/10/acqua-tofana-
veneno-en-frascos-de.html>. [Consulta: 29 agost 2022].

9. Amb Lluís també es criaren al castell els fills bastards d’Enric IV, un rei conegut per la seva
promiscuïtat sexual. Les seves contínues aventures amoroses li van ocasionar el nom
de Le Vert Galant. L’atmosfera del castell sembla ser que era força llicenciosa. Això va
fer que Lluís mantingués durant tota sa vida una gran aversió pel desordre i la depravació.
El 1609, Lluís deixaria el castell per a instal·lar-se al palau reial del Louvre, per aprendre
a governar al costat del seu pare, Enric IV.

10. Es tracta d’un document riquíssim, d’11.054 pàgines manuscrites. Per l’elaboració d’aquest
treball hem consultat una clàssica transcripció, editada en dos volums. Les cites del
present article corresponen a l’edició de 1868: HÉROARD, Jean. Journal sur l’enfance
et la jeunesse de Louis XIII (1601-1628). 2 vol. Paris: Librairie de Firmin Didot frères,
fils et cie, 1868.

11. Vegi’s per exemple HÉROARD, Jean.  Journal sur l’enfance et la jeunesse... op. cit., v. II, p. 4.

12. Segons alguns testimonis, Lluís va rebre un tracte molt estricte per part del seu pare, que
l’assotava i fuetejava sovint per modelar la seva personalitat i dotar-la de la virilitat que
creia que li mancava. Alguns dies, la surra era tan forta que el nen deia que li havia
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trencat la cuixa i demanava a crits que li apliquèssin un ungüent calmant. HÉROARD,
Jean. Journal sur l’enfance et la jeunesse... op. cit., v. I, p. 136.

13. Sembla ser que el seu apel·latiu de Just deriva d’haver nascut sota el símbol zodiacal de la
Balança.

14. “Je lui fis laver tout le corps de vin vermeil, mêlé avec de l’huile, et la téte de pareil vin et de
l’huile rosat.”. HÉROARD, Jean. Journal sur l’enfance et la jeunesse... op. cit., v. I, p. 5.

15. Ibídem, v. I, p. 12.

16. Ibídem, v. I, p. 6-20.

17. “14 d’octobre, dimanche - On lui donne de la bouillie, ayant mis a sec les deux mamelles; il
en prend et avidement”.

18.  “Le 17 mercredi.- A cause de cette grande avidité, l’importunité des femmes lui fit donner du
lard frais, bouilli, à frotter ses gencives; il entroçonna un morceau qu’il faillit à avaler”.
HÉROARD, Jean. Journal sur l’enfance et la jeunesse... op. cit., v. I, p. 8.

19.  “Entre les deux sourcils, mais plus proche du droit, se trouva une tache rougeâtre ronde, de
la grandeur d’un petit denier; une autre au-dessus de la nuque, sous la racine des
cheveux, de pareille coleur et de même figure, mais de grandeur semblable a un rouge
double, et une autre de pareille coleur à l’entrée de la narine gauche”. HÉROARD, Jean.
Journal sur l’enfance et la jeunesse... op. cit., v. I, p. 5.

20. “Le 23, vendredi – La Reine dit que la marque rougeâtre qu’il a sur la nuque, pouvoit provenir
d’una envie qu’elle eut de manger des betteraves, lesquelles ont lui ôta et n’en voulut point
demander”. HÉROARD, Jean. Journal sur l’enfance et la jeunesse... op. cit., v. I, p. 13.

21. L’angioma occipital és tan freqüent que a Castella se’l coneix com “el picotazo de la cigüeña”
en la creença que les mítiques cigonyes que porten els nens, els agafen amb el bec pel
clatell i els deixen aquesta marca vermella. SIERRA i VALENTÍ, Xavier. El picotazo de la
cigüeña [Blog: Un dermatólogo en el museo] Consultable a: <http://xsierrav.blogspot.com/
search?q=Picotazo+cigue%C3%B1a>. [Consulta: 25 maig 2022].

22. “À la paupière de l’oeil droit, enflure et chassie”. HÉROARD, Jean. Journal sur l’enfance et la
jeunesse... op. cit., 11 d’octubre.

23. HÉROARD, Jean. Journal sur l’enfance et la jeunesse... op. cit., v. II, p. 17.

24. 27 d’octubre de 1604, a Fontainebleau: “peu enrhumé, les lèvres sèches, la face blême, les yeux
un peu pleurants”. HÉROARD, Jean. Journal sur l’enfance et la jeunesse... op. cit., v. I, p. 97.

25. Ibídem, v. II, p. 165.

26. Ibídem, v. II, p. 29.

27 “je le trouve avec la fièvre, le pouls plein, égal, hâté, chaud, tout couvert de rougeurs, avec
inquiétude tant pour la fièvre que pour le grand feu dans sa chambre...” HÉROARD, Jean.
Journal sur l’enfance et la jeunesse... op. cit., v. I, p. 368.
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28. Als dos mesos d’edat, “il mâchonne sa langue depuis 8 jours” (...) “puis qu’il mord ses
poings, douleurs aux gencives, rougeurs aux joues comme il advient à un mal des
dents. A crié. A sucé 2 amandes avec plaisir”.

29. RUELL-KELLERMAN, Micheline. Louis XIII enfant, sa bouche et son médecin Jean Héroard.
Societé française d’histoire de l’art dentaire. Consultable a: <https://
www.biusante.parisdescartes.fr/sfhad/actes/louis-xiii-enfant-sa-bouche-et-son-
medecin-jean-heroard/>. [Consulta: 29 agost 2022].

30. HÉROARD, Jean. Journal sur l’enfance et la jeunesse... op. cit., v. I, p. 416-417.

31. Ibídem,  v. I, p. 200 i 217.

32. Ibídem,  v. I, p. 33.

33. Ibídem,  v. I, p. 19, 200.

34. Ibídem,  v. I, p. 175. Febrer de 1606.

35. Ibídem,  v. I, p. 142, 268.

36. Ibídem,  v. I, p. 99.

37. Ibídem, v. I, p. 92.

38. Diapalma era un emplast astringent fet amb sabó de plom i d’oli de palma, litargiri, cera,
sulfat de zinc i d’altres ingredients. Hi ha referències a d’altres remeis per les cremades,
com ceba picada o fang.  HÉROARD, Jean. Journal sur l’enfance et la jeunesse.. op. cit.,
v. I, p. 299.

39. M. d’Orléans es va ennuegar greument amb un os el 6 d’agost de 1608. HÉROARD, Jean.
Journal sur l’enfance et la jeunesse... op. cit., v. I, p.149.

40. Els nans eren molt freqüents a les corts reials del s. XVII com “gents de plaer”.

— SIERRA i VALENTÍ, Xavier. “L’exhibició de la malaltia”. A: Gimbernat [Barcelona], 2022; 77:
105-134.

— SIERRA i VALENTÍ, Xavier. “Medicina y enfermedad en el arte barroco”. A: Actas Dermosif.,
2007; 98: 570-573.

En aquest cas es refereix a Marin, bufó de la reina. En un altre passatge es cita el seu nan,
Dumont. HÉROARD, Jean. Journal sur l’enfance et la jeunesse... op. cit., v. I, p. 155 i v. II,
p. 8, 65.

41. HÉROARD, Jean. Journal sur l’enfance et la jeunesse... op. cit., v. I, p. 231.

42. En alguns passatges es parla de “rentats a la francesa”, és a dir, fregar només un drap blanc
i sec. Es considerava que passar un drap blanc i sec era suficient per netejar, evitant els
perills de l’aigua.  HÉROARD, Jean. Journal sur l’enfance et la jeunesse... op. cit., v. I, p.
139.



GIMBERNAT, gener de 2023; 79: 37-62 � ISSN 0213-0718 � ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200

Xavier Sierra i Valentí

58

43. HÉROARD, Jean. Journal sur l’enfance et la jeunesse.. op. cit., v. I, p. 215-216.

44. 1608: “Le 2 d’août, samedi, à Fontainebleau.- Baigné pour la première fois, mis dans le bain
et Madame avec lui; il se frottoit avec des feuilles de vigne”. HÉROARD, Jean.Journal sur
l’enfance et la jeunesse.. op. cit., vol II, p. 10.

45. Juny de 1610: “21, lundi, à Paris.- A sept heures et demie, mis au bain d’eau tiède avec
feuilles de vigne, dans la grande chambre: il a demeuré trois quarts d’heure”. HÉROARD,
Jean. Journal sur l’enfance et la jeunesse.. op. cit., vol I, p. 149.

46.  22 de juliol de 1609. HÉROARD, Jean. Journal sur l’enfance et la jeunesse.. op. cit., vol I, p. 400.

47. Algunes creences populars reforçaven l’aversió als banys. Es creia que els cursos fluvials
eren especialment perillosos per les dones, ja que si s’havia banyat algun home amb
traces de semen en el seu cos o a la seva roba, i es banyava allà una dona, era probable
que quedés prenyada, ja que l’esperma podia entrar pels porus de la seva pell. Fins i tot
Lope de Vega, en una carta al duc de Sessa comentava que un convent de Portugal va
haver de traslladar-se de lloc, ja que inicialment estava a prop d’un riu on es rentava la
roba dels monjos, i això causava que les dones del poble proper es quedèssin prenyades
sovint “per beure l’aigua del corrent”. 

48. VIGARELLO, Georges. Le propre et le sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen Âge. París:
Éditions du Seuil, 1985, p. 68-89.

49. HÉROARD, Jean. Journal sur l’enfance et la jeunesse.. op. cit., vol I, p. 39, 42, 83, 275, 416.

50. Ibídem, vol I, p. 83.

51. 31 octobre 1616: “A huict et demie, clystere avec une direction refrigerative et detersive, et
six drachmes d’electuaire lenitif, et quatre de catholicum. (...) Levé; faict ses affaires,
une très grande quantité de gros et gluants phlegmes sans autre excrement (...). A six
heures, clystere avec du catholicum, de l’electuaire, lenitif et de la hiere (...). Sa douleur
continue. A neuf heures trois quarts, clystere anodyne (...) En rend la moitié avec quelques
phlegmes.” Cit. WATELET, J. “La fin de Louis XIII: un ver et quelques granulomes...” A: La
lettre de l’hépato-gastroentérologue, 2002, 2: 80-83. Consultable a: <https://
www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/3540.pdf>.  [Consulta:29 agost 2022].

52. S’atribuia als reis de França i Anglaterra el poder de guarir els escrofulosos que tocaven.
Això feia que en anunciar aquest ritual s’apleguèssin gran nombre de malalts per ser
tocats, procedents fins i tot de ciutats i països llunyans. Així ho trobem per exemple a
Macbeth, de Shakespeare (act IV, escena 3) on una gran multitud espera la cerimònia
del toc reial.

53. FRENCH, Roger K. “Scrofula (Scrophula)”. A: KIPPLE, Kenneth (ed). The Cambridge World
History of Human Disease.  Cambridge: Cambridge University Press,1993, p. 998-1000.

54. BRAY F.N.; ALSAIDAN, M.; SIMMONS, B. J.; FALTO-AIZPURUA, L. A.; NOURI, K. “Scrofula and the
Divine Right of Royalty: The King’s Touch”. A: JAMA Dermatol., 2015; 151: 702.
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55. L’etimologia d’escròfules deriva del llatí scrofa, truja, ja que les glàndules inflamades del
coll donen al malalt un aspecte semblant al coll dels porcs.

56. FITZPATRICK, Thomas B.; EISEN, Arthur Z.; WOLFF, Klaus.; FREEDBERG, Irwin N.; AUSTEN, K.
Frank. Dermatología en Medicina General. Buenos Aires: Ed Panamericana, 1988, v. 3,
p. 2.394.

57. FABRINA, M.; GEGUNDEZ, M.I.; PIQUÉ, E.; [et al.] “Cutaneous tuberculosis: A clinical,
histopatologic, and bacteriologic study”. A: J Am Acad Dermatol, 1995; 33: 433-440.

58. DORMANDY T. The white death: a history of tuberculosis. Londres: The Hambledon Press,
1999, p. 329-338. 

59. SIERRA i VALENTÍ, Xavier. “El ‘toque real’”. A: Dermis y Cronos. La Dermatología en la
Historia. Barcelona: Planeta de Agostini, 1995 p. 88-92.

60. HÉROARD, Jean. Journal sur l’enfance et la jeunesse... op. cit., vol II, p. 33.

61. BLOCH, March. Los reyes taumaturgos. México: Fondo de Cultura Económica, 2006. 664 p.

62. HÉROARD, Jean. Journal sur l’enfance et la jeunesse... op. cit., vol II. p. 32-33.

63. BLOCH, March. Los reyes taumaturgos... op. cit., p. 455.

— HÉROARD, Jean. Journal sur l’enfance et la jeunesse... op. cit.,  vol II, p. 120.

64. HÉROARD, Jean. Journal sur l’enfance et la jeunesse... op. cit., vol II, p. 64.

65. A diferència de França i Anglaterra, on es considerava que el poder del rei derivava directament
de Déu, la monarquia hispànica va ser sempre de base militar i, per tant, no tenia cap
sentit que el rei fes miracles.

A les Cantigas de Santa Maria d’Alfons X (Cant. 321) una mare porta la seva filla de 3 anys, que
pateix escròfules, a Alfons, rei de Castella perquè la curi. El rei declina fer-ho dient que
no té aquest poder diví i li recomana que la porti a la Mare de Déu, que efectivament, la
guareix.

— ROMANÍ, J.: SIERRA, X.; CASSON, A. “Análisis de la enfermedad dermatológica en 8 Cantigas
de Santa María del Rey Alfonso X el Sabio. Parte II: mutilación genital, escrofulodermia,
sarna, erisipela y los males del Rey Alfonso”. A: Actas Dermosif, 2016; 107: 661-667.

66. El darrer ritual del “toc reial” a França, va tenir lloc el 1824, durant la coronació de Carles X,
el darrer Borbó francès, que va imposar les mans a 121 escrofulosos. A la cerimònia
estaven presents metges tan destacats com el cèlebre cirurgià Guillaume Dupuytren
(1777-1835) i el dermatòleg Jean Louis Alibert, coneguts ambdós per les seves idees
monàrquiques. CRISSEY, J. T.; PARISH, L. C. The Dermatology and Syphilology of the
Ninetenth Century. New York: Praeger, 1981, p. 198.

— DU LAURENS, André. De mirabili strumas sanandi vi solis Galliae regibus christianissimis
divinitus concessa liber unus et de strumarum natura, differentiis, causis, curatione
quae fit arte & industria medica. Paris: Marc Orry, 1609.
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67. Per la descripció dels cucs a l’autòpsia i la seva localització (estòmac) no hi ha dubte que es
tractava d’Ascaris lumbricoides. Altres cucs paràsits, com els oxiürs parasiten còlon i
recte, però no l’estòmac.

68. DOROZYNSKI, A. “Parasites likely to have plagued Louis XIV”. A: British Medical Journal,
1998; 316: 1.480.

69. “L’estomac rempli d’une sérosité noirâtre avec un ver de demi-pied de longueur et plusieurs
autres petits, laquelle matière avait marqueté le fond de l’estomac”. Cit. per WATELET,
J. “La fin de Louis XIII: un ver et quelques granulomes”... op. cit.  [Consulta:29 agost
2022].

70. La síndrome de Löffler és una forma de malaltia pulmonar eosinofílica, caracteritzada per
símptomes respiratoris lleus (el més habitual és la tos seca), opacitats pulmonars
migratòries i eosinofília a la sang perifèrica. En molts casos està causat per infeccions
parasitàries, com l’ascaridiasi.

71. “Son ventre se soûlait de lâcher ainsi après quelques jours de fâcheuses humeurs, de sorte
qu’il semblait que c’en fût la cause, car après il devenait plus doux et traitable, se
trouvant totalement changé”. Cit. per: WATELET, J. “La fin de Louis XIII : un ver et quelques
granulomes”... op. cit. [Consulta: 29 agost 2022].

72. HÉROARD, Jean. Journal sur l’enfance et la jeunesse... op. cit., vol II, p. 203.

— HILDESHEIMER, Françoise. La mort de Louis XIII. Paris: Le Figaro Histoire/Perrin, 2014

73. 31 octobre 1616: “A huict et demie, clystere avec une direction refrigerative et detersive, et
six drachmes d’electuaire lenitif, et quatre de catholicum. (...) Levé; faict ses affaires,
une très grande quantité de gros et gluants phlegmes sans autre excrement (...). A six
heures, clystere avec du catholicum, de l’electuaire, lenitif et de la hiere (...). Sa douleur
continue. A neuf heures trois quarts, clystere anodyne (...) En rend la moitié avec quelques
phlegmes”. Cit. per: WATELET, J. “La fin de Louis XIII : un ver et quelques granulomes”...
op. cit. [Consulta: 29 agost 2022].

74. L’enllitament obligat del rei va fer que es dissenyès un orinal de llit (potser per primera
vegada). “Il demanda à faire de l’eau. On lui en fit faire dans certain verre fait exprès, qui
est un peu gros et comme une bouteille plate par en bas, un col un peu gros et large, de
sorte que l’on peut faire de l’eau sans se hausser ni se remuer. Ce fut le roi lui-même
qui s’avisa de cette commodité”. Més endavant, es va optar per foradar el matalàs i
posar un recipient a sota del llit: “un trou au premier des matelas de la grandeur des
bassines avec un bourrelet fort large”.

75. El governador espanyol de la ciutat, Pedro Diego de Zúñiga i de la Cueva, marquès de Flores
Dávila, va capitular el 9 de setembre de 1642. Els defensors de la ciutat, rendits per la
fam, havien sofert un gran nombre de baixes i només quedaven 500 supervivents.
L’exèrcit francès i els revoltats catalans van ocupar la plaça, incautant l’arsenal més
important de l’exèrcit espanyol (cent canons i vint mil fusells). Poc després també es va
rendir Salses, que havia quedat totalment aïllada.
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76. Una carta de Lluís XIII, redactada durant el setge de Perpinyà, sembla corroborar aquest
punt: “Com nosaltres som ja luny de vosaltres y que diferents negocis necessiten de
nostra presència en altra part, junt que nostra salut no·ns permet de tornar en aqueixas
parts durant los calors de la era present, nosaltres nos ne anirem ab pesar de no ser
poguts arribar fins a nostra bona ciutat de Barcelona per conèxer de més prop la afició
de nostres bons y fels vassalls y per satisfer a tot ço que lo príncep ha acostumat fer en
persona, com també per celebrar las Corts de la província, com nosaltres desijam (...)
Nós esperam tenir aquest contento una altra vegada, y bastarà per aquesta que hajam
posades las cosas en tal estat que prest Perpinyà serà fora las mans dels enemichs”.
En no poder fer el jurament personalment va prevaldre el jurament provisional fet pel
mariscal Urbain de Maillé, marquès de Brézé i nou virrei de Catalunya el 30 desembre
de 1641 a l’església de la Jonquera, davant els síndics de Barcelona i la Generalitat, el
vicari general de la diòcesi de Girona i alguns canonges de la catedral. Després del
jurament, va afegir, en castellà: “Ya en este punto dejo de ser francés y soy catalán y
guardaré las constituciones de Cataluña como si fuera hijo de Barcelona”.  

77. WATELET, J. “La fin de Louis XIII: un ver et quelques granulomes”... op. cit. [Consulta: 29 agost
2022].

78. Charles Bouvard era conegut pel seu coneixement de les virtuts terapèutiques de les
plantes i les usava sovint per preparar medicaments. El seu nom està estretament
relacionat amb el gènere Bouvardia, que va ser anomenat així en honor seu. El 1655 va
escriure Historicae Hodiernae Medicinae Rationalis Veritatis, un llibre que defensa el
racionalisme mèdic.

— BYNUM, W. F. (ed.). Medicine and the Five Senses. Cambridge: Cambridge University Press,
1993, p. 290.

79. HÉRITIER, Jean. La Sève de l’homme, de l’âge d’or de la saignée aux débuts de l’hématologie.
Paris: Denoël, 1987, p. 21.

80. GUILLON, Paul. Mort de Louis XIII, étude d’histoire médicale d’après de nouveaux documents.
París: Hachette Livre BNF, 2019. 207 p.  

81. Els resultats de l’autòpsia ens han arribat per dos processos verbals (l’un de Sieur de
Sainctot, i l’altre en llatí per René Moreau i Michel de la Vigne, degà de la Facultat de
Medicina), i també pel testimoni (molt menys precís) del seu assistent de cambra
Dubois. WATELET, J. op. cit. 2002. [Consulta: 2 de juny de 2022].

82. “On trouva dans le cadavre du Roi de nombreux ulcères répandant du pus, de la sanie et du
sang corrompu, fixés à divers endroits dans le mesocôlon et tout le gros intestin. Mais
à l’extrémité du même côlon, il y en avait un qui avait rongé et perforé l’intestin lui-
même, d’où une grande saleté purulente provenant des glandes et des vaisseaux
putréfiés dudit mesocôlon s’était accumulée dans le bas ventre et pouvait emplir la
mesure de trois demi-setiers de Paris”. Cit. per: WATELET, J. “La fin de Louis XIII : un ver
et quelques granulomes”... op. cit.. [Consulta: 29 agost 2022].
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83. Bibliothèque Nationale de France (BnF). Dupuy 672, fol206-207. Cit. per: HILDESHEIMER,
Françoise. La mort de Louis XIII... op. cit., p. 9.

84. GANIÈRE, P. “Louis XIII et ses médecins”. A: La Presse Médicale, 1963; 71: 55. Cit. per:
WATELET, J. “La fin de Louis XIII: un ver et quelques granulomes”... op. cit. [Consulta: 29
agost 2022].

85. “Le lobe du poumon gauche, qui adhérait assez fortement à la plèvre par un ulcère très grand
et très profond, apparu farci de pus et putréfié”. Cit. per: WATELET, J. “La fin de Louis XIII:
un ver et quelques granulomes”... op. cit. [Consulta: 29 agost 2022].

86. “...au rein droit il s’est trouvé un petit abcès plein de boue verte enfermée dans un kyste
dans sa partie inférieure et charnue”.

87. MARSHALL, J. B. “Tuberculosis of gastrointestinal tract.” A: Am J Gastroenterol, 1996; 88:
989-99.

88. PUIRI A. S.; VIJ, J. C.; CHAUDHARY, A. “Diagnosis and outcome of isolated rectal tuberculosis”.
A: Dis Col Rectum, 1996; 39: 1126-9.

89. PETITFILS, Jean-Christian. Louis XIII. Paris: Perrin ed., 2008. 970 p.

90. BERNIER, J. J.; CHEVALIER, P.; TEISSEIRE, D.; ANDRÉ, J. “Louis XIII’s disease. Intestinal
tuberculosis or Crohn’s disease?”. A: Nouv. Presse Méd., 1981; 10: 2247-50.

91. FOISIL, Madeleine. Journal de Jean Héroard, médecin de Louis XIII. Paris: Fayard 1989. 3.136 p.

92. Resina groguenca semitransparent, que s’obté per incisió del llentiscle (Pistacia lentiscus)
amb propietats astringents que s’usava en afeccions digestives i bucals.

93. CROHN, Burril B; GINZBURG Leon; OPPENHEIMER, Gordon D. “Regional ileitis: A pathological
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INTRODUCCIÓ

La lepra ha estat sempre considerada una malaltia maleïda, que té en el seu
haver el dubtós honor de ser qualificada com a “bíblica”. Però si realitzem una anàlisi
de les descripcions que apareixen al llibre sagrat de seguida ens adonarem de
l’absoluta injustícia d’aquesta adjectivació, ja que molts dels símptomes que hi trobem
descrits no es corresponen amb la lepra. Va ser a partir del darrer terç del segle XIX
quan es va conèixer que la malaltia estava causada per un bacil (Mycobacterium

leprae),  descobert pel metge noruec Gerhard Armauer Hansen (1841-1912) el 1873.
Malgrat l’oposició de molts partidaris de l’origen hereditari, el caràcter infecciós de la
malaltia es va posar plenament de manifest en el congrés de Berlín de 1897, per la
qual cosa es va recomanar el confinament d’aquests malalts, per tal d’evitar contagis.

A Espanya, són de destacar els treballs sobre la lepra de l’alcarreño Dr. Benito
Hernando Espinosa (1846-1916), que ocupava la càtedra de Terapèutica a la
Universitat de Granada. El seu interés per la malaltia va motivar dues visites a l’antiga
capital nassarita de Rudolf Virchow (1821-1902), un dels pares de l’anatomia
patològica i d’Albert Neisser (1855-1916), a fi d’observar “in situ” la tasca
realitzada i per obtenir mostres per prosseguir els estudis a Alemanya. En aquells
anys existien a Espanya diversos focus endèmics de lepra (Galícia, Astúries,
Andalusia) destacava el denominat focus leprós de Llevant, atesa la particular
incidència al que avui és la Comunitat Valenciana. L’assistència als leprosos
consistia a confinar-los en diversos llatzerets existents al país: Maó, Pedrosa
(Cantàbria), San Simón (Pontevedra), Sant Llàtzer (Barcelona), etc. Tot i que
hem de dir que aquests centres no eren totalment específics per a la lepra, sinó
que també acollien malalts d’altres patologies infeccioses, com el còlera.

ELS INICIS

El 15 de gener de 1901 es produeix un fet que serà determinant per a
l’esdevenidor en la lluita contra la lepra a les nostres contrades. Un sacerdot jesuïta,
Carles Ferris Vila (1856-1924), acudeix a un poble, Tormos, situat a la comarca de la
Marina Alta a predicar en una celebració religiosa, allotjant-se a casa d’un advocat
prestigiós, Joaquín Ballester Lloret. Al capvespre d’aquell dia van sentir els laments
procedents de la casa contigua i, en interessar-se el sacerdot, el lletrat li diu que el
seu veí, Bautista Perelló, és un leprós que viu sol, i tan sols la caritat dels veïns que li
aporten algun aliment, aigua i petits feixos de llenya, li permet sobreviure, encara que
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en precari. Impressionat, Carlos Vila demanà més detalls al seu interlocutor i es va
anar informant de la penosa realitat de la comarca, amb una alta incidència de casos
de lepra. El jesuïta pregué llavors la determinació de promoure accions que ajudessin
a pal·liar la trista situació d’aquests malalts, aïllats i abandonats per tots.

A partir d’aquell moment, el lletrat i el religiós van desenvolupar una gran
activitat, mobilitzant prohoms de la noblesa valenciana (el comte de Montortal, el
comte de Pestagua i el metge González Castellano, entre d’altres) i un eminent
metge dermatòleg, el Dr. Mauro Guillén Comín (1876-1932), que des del primer moment
es mostrarà entusiasmat amb la idea. Així doncs, el 17 de maig de 1902 es crea un
patronat per edificar un centre que aculli els malalts de lepra, amb l’objecte de
confinar-los, per evitar ulteriors contagis, però essent tractats amb les millors cures
disponibles. Es procedeix des d’aquell moment a la recerca i localització del lloc més
idoni per edificar el llatzeret, descartant diverses localitzacions com ara Caudiel
(Castelló) o Barx, a la proximitat de Gandia.

Finalment, el 9 de gener de 1903 es tria el paratge de Fontilles (un indret que pren
el nom de “lloc de fonts”) a la vall de Laguar (Marina Alta) per situació geogràfica, clima
benigne i estar relativament aïllat dels nuclis de població més propers. Per accedir-hi es
construeix també una carretera per comunicar l’enclavament amb el municipi d’Orba (el
poble més proper), iniciant-se la compra de parcel·les a 74 petits propietaris del lloc.

Les dificultats, a més de les econòmiques, van aparèixer de seguida. En efecte,
el 15 de maig de 1904 es publica un escrit al diari La Correspondencia d’Alacant, signat
pel metge i inspector de sanitat del municipi d’Ondara, Pedro Ruano Llopis, advertint
dels perills, no només per a la salut dels habitants dels pobles de l’entorn sinó per la
ruïna econòmica que preveu, ja que ningú voldrà adquirir la fruita i el raïm pansa recollit
a la vall. La polèmica es polititza, el partit conservador pren posició a favor del llatzeret,
el liberal en contra. I davant la magnitud que va prenent el tema, pren cartes en l’assumpte
el Consell Mèdic Valencià, que, en sessió del 26 de juny de 1904 i després de sentir les
al·legacions del Dr. Ruano Llopis, decideix per majoria (amb el solitari vot en contra de
Ruano) desestimar les objeccions i donar ple suport al projecte.

Comença, doncs, l’adquisició progressiva de parcel·les i la construcció de
l’accés. No obstant això, el 1905 una notícia procedent d’Alger fa que el P. Ferris
plantegi a la Junta del Patronat fer una aturada temporal en les gestions, atès que
apareix a la premsa la notícia que una senyora resident en aquesta ciutat, Mme.
Pinnelli Monnet, afirma que disposa d’un tractament per a curar la lepra. Lògicament,
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Figura 2. Fotografia de grup del Curs de Leprologia per a metges celebrat a Fontilles el 1977.

A primera fila, enmig, el Dr. Terencio de las Aguas i el Prof. J. M. Mascaró. Entre els metges

podem reconèixer Jordi Peyrí, Carlos Ferrandis, J. Ferrando, J. Palou, J. Henkes, F. J. Albero,

X. Sierra, Isabel Febrer i Esperança Jordà. (Font: Actas Dermo-sifiligráficas, 2009).

Figura 1.Visita del Director General de Sanitat a Fontilles, l’any 1932.
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si fos així no caldria aixecar cap hospital, per la qual cosa es decideix enviar a Alger
tres malalts perquè siguin tractats per aquesta dona.

En tornar, i comprovar-ne la millora, se la convida que visiti València i posi en
marxa el seu tractament. Es persona aquesta dona a València i comença a tractar
malalts; no obstant això, encara que l’aspecte i l’aparença dels pacients millora, la
càrrega bacil·lífera no s’afecta i l’evolució de la malaltia segueix el seu curs. No en va,
la base del seu tractament rau en la destrucció de les lesions cutànies amb neu
carbònica. A més, esclata a la premsa de València una campanya sobre la idoneïtat
i titulació de Mme. Pinnelli, que finalment aporta uns documents que equivaldrien a
la d’una infermera. Davant el caire que van prenent els fets, aquesta senyora embarca
al port d’Alacant, rumb a Alger i es perd per sempre el seu rastre.

Continuen, per tant, les obres d’edificació del Sanatori. Per mitjà del cònsol
de Noruega a València, es contacta amb l’hospital de Bergen, llavors el centre
internacional de referència en lepra, que subministrarà idees i suggeriments per a
l’atenció dels leprosos al futur Sanatori de Fontilles.

Per fi, el 17 de gener de 1909, té lloc la inauguració del Sanatori amb una
missa celebrada pel pare Ferris i ingressaren aquest mateix capvespre els vuit primers
malalts, tots homes. La gestió del centre la portarà la junta del Patronat, sempre amb
el suport de la Companyia de Jesús i la immediata de les Germanes Terciàries
Franciscanes de la Immaculada, que s’incorporen a una feina multifuncional
d’infermeria, cuina i cures generals.

Cal destacar l’encomiable tasca del jesuïta, P. Remigio Vilariño Ugarte, director
de  la revista El Mensajero del Corazón de Jesús de Bilbao. Des de les seves pàgines
realitzarà una extraordinària campanya amb vista a demanar fons per al llatzeret. Així
mateix, comença a publicar-se la revista Fontilles.1

Crida l’atenció, però, la inexistència d’una direcció mèdica efectiva. És veritat
que el Dr. Mauro Guillén és el director nomenat per la Junta, però la seva tasca
professional la realitza a València i visita el Sanatori només un cop per setmana.
Aquesta manca de contacte freqüent quedarà larvat durant molt de temps abans de
la seva satisfactòria resolució.

El 1910 es produeix una notícia revolucionària en l’ordre científic: al congrés
de Medicina Interna de Wiesbaden, Paul Erhlich (1854-1915) presenta el seu compost
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606, que denomina Salvarsan. Era el primer medicament efectiu per a curar la sífilis,
una malaltia que llavors presentava una molt alta incidència. L’octubre d’aquell any,
els metges valencians Guillén i Alapont viatgen a Frankfurt per informar-se sobre l’ús
del fàrmac i, a la tornada, Guillén porta unes mostres a Fontilles per a investigar la
seva utilitat en el tractament de la lepra, però aviat es veuen defraudades les seves
esperances d’èxit.

Mentrestant, i al llarg de la dècada de 1910, el Sanatori segueix creixent.
A poc a poc es van construïnt tallers de fusteria, sabateria, costura etc. També
es posen en cultiu les terres circumdants, que a més de ser conreades pels
interns, permeten obtenir fruita i hortalisses per a consum del Sanatori, ja que
cal dir que des dels seus inicis, una queixa comuna dels malalts ingressats era la
qualitat del menjar.

En qualsevol cas, la importància de posar en marxa activitats per als malalts
ingressats es justificava pel fet que, com la lepra no tenia en aquell moment una
teràpia curativa sinó només tractaments pal·liatius, era previsible que els pacients
haurien de romandre al Sanatori fins a la seva mort. Així, el treball del camp o
d’artesania dels leprosos suposava una teràpia ocupacional i, a més, els permetia
percebre uns modestos ingressos.

Ens han arribat diversos testimonis sobre els primers anys de Fontilles, com el
de Bover Albi que, a la seva tesi doctoral, de 1913, “De la lepra en España y su

profilaxis”, comenta l’existència de 50 malalts, la construcció de nous edificis i el
cultiu de les terres pels malalts menys greus. Un altre testimoni del desenvolupament
de l’hospital el tenim a la tesi doctoral de Pérez Dagnino, “Concepto moderno de la

lepra y su estado actual en Alicante”, publicada el 1915, que en la visita a l’hospital
parla de 79 malalts tractats amb oli de chaulmoogra, la millora progressiva de les
instal·lacions i la necessitat d’intensificar l’activitat mèdica.

En entrar a la dècada de 1920, i davant la postura ferma i inamovible dels
ajuntaments dels pobles circumdants, que temien la possibilitat de contagis de la
gent dels pobles veïns, comença a erigir-se un mur de tres metres d’alçada destinat
a envoltar totalment el Sanatori, deixant-lo així apartat dels pobles de la rodalia. Qui
va estar darrere de tot l’assumpte va ser, de nou, Pedro Ruano Llopis. En definitiva,
es tractava de confinar, aïllar i impedir que els malalts poguessin escapar del centre.

El 1923 es produeix el cop d’estat de Primo de Rivera i la Junta creu entreveure
una postura governamental més favorable, raó per la que alguns dels seus membres
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es traslladen a Madrid, essent rebuts pel dictador i obtenint una petita assignació,
que de cap manera era suficient per a cobrir les necessitats del llatzeret.

En aquests anys, sorgeix un altre cas de curanderisme que tindrà fins i tot
repercussions ulteriors. En efecte, arriben notícies que un cubà d’origen canari,
Ángel García Abrahantes “Angelito”, que es declarava com a leprós ell mateix i  afirmava
que mitjançant un tractament de la seva invenció havia aconseguit curar la malaltia.
La repercussió entre els pacients ingressats va ser enorme i van començar a demanar,
o més aviat exigir, que es permetés la vinguda d’Angelito perquè els apliqués el
tractament guaridor. Posat en contacte el Patronat amb el curandero cubà,
aconsegueixen que es traslladi a la península i comenci la seva tasca terapèutica,
que consisteix en l’administració de derivats de l’oli de chaulmoogra (Hydnocarpus

wightianus), amb abundants rentats de les fosses nasals i gargarismes, que milloren
la ronquera  i obstrucció dels conductes nasals característica d’aquests malalts. Cal
aclarir que Angelito s’havia garantit uns importants estipendis per la seva tasca
sanitària. Novament es va poder objectivar que la millora era marginal i, un bon dia, el
gener de 1921, Angelito marxa a Cuba, perdent-se el seu rastre momentàniament per
localitzar-lo de nou, temps després, a l’illa caribenya.

Setmanes després, el Patronat fa venir des de Barcelona una comissió
encapçalada pel Dr. Jaume Peyrí Rocamora (1877-1950), catedràtic de Dermatologia,
a qui acompanyaven els doctors Luis Cirera Salse (1859-1936) i Isidoro Pujador
Faure, per tal d’avaluar el tractament propugnat per Angelito. El seu dictamen és
certament clarificador, ja que adverteixen que no s’ha produït cap cas de curació,
però atès que s’observen millores parcials, recomanen perllongar els tractaments
durant algun temps per tal d’obtenir resultats més concloents. El cubà no va tornar al
maig com havia promés, fet que va motivar una dura carta dels rectors del Patronat
per recordar-li el seu compromís contractual amb el Sanatori, acusant-lo veladament
d’estafa. No va servir de res.

El 1924 mor a Gandia el P. Ferris, víctima d’un càncer gàstric, essent enterrat
en aquesta ciutat. Pocs anys després, el 1930, les seves restes seran traslladades a
Fontilles, per ser inhumades sota l’altar major de l’església del Sanatori.

El 1930 cau la dictadura de Primo de Rivera i al nou director general de sanitat,
José Alberto Palanca (1888-1973), el disgusta en gran manera un article publicat a la
revista Fontilles, al seu entendre laudatori en excés amb el desaparegut règim en què
es ponderava l’ajuda rebuda pel mateix. La personal animadversió de Palanca cap a
Fontilles es manifestarà anys després de manera insospitada.
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Figura 4. Sala d’infermeria d’homes del Sanatori. (Font: Archivo Fotográfico de Fontilles).

Figura 3. Taller de malalts al Sanatori de Fontilles. (Font: Archivo Fotográfico de Fontilles).
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També van començar alguns aspectes conflictius en les relacions amb l’Estat,
que des de 1931 feia una aportació de 100.000 pessetes anuals, sobretot a partir
d’un discurs de José Sánchez Covisa (1881-1944), figura preeminent de la
Dermatologia i diputat per Conca pel Partit Socialista, que en el seu discurs de
recepció a la Real Academia de Medicina, sobre el problema social de la lepra a
Espanya, criticava les leproseries, entre elles Fontilles, pel seu poc rendiment i per no
tenir mitjans de recerca. A Sánchez Covisa se li atribueix la frase “Fontilles fa més
olor d’encens que d’antisèptics”. Aquesta invectiva va ser ràpidament resposta pel
Dr. Mauro Guillén que el va acusar d’adoptar una “intransigent postura centralista”.

El 14 d’abril de 1931 s’instaura, com és sabut, la Segona República i aquest
mateix any veu la llum la constitució de 1931, de marcat caràcter laïcista i que donarà
com a resultat fortes restriccions als ordes religiosos en diversos aspectes, arribant
a l’expulsió de la Companyia de Jesús. Aquests fets van comportar l’abandó del
Sanatori, que estava sota la direcció dels jesuïtes. Així mateix, van marxar les religioses
franciscanes.

Es va nomenar director del llatzeret el Dr. Pablo Montañés, que emprendrà
reformes d’ordre intern, com abolir l’estricta separació de sexes i, fins i tot, la
segregació existent entre el personal sa i els malalts acollits. Sorgeix llavors la “Unió
de Malalts”, i s’evoluciona cap a una dinàmica assembleària, exigint al Dr. Montañés
que torni a contactar amb Angelito amb vista a portar-lo de nou a Fontilles, promesa
que va assumir el director però que mai no va arribar a complir.

Els ànims revolucionaris i anticlericals que s’estenien per tot el país també
van arribar al Sanatori de Fontilles, on es va enderrocar l’estàtua erigida al P. Ferris.
Fins i tot un grup de malalts va intentar profanar el seu sepulcre, però van haver de
desistir del seu afany per la impossibilitat de moure la pesada llosa de marbre que el
cobria. Davant d’aquests fets es va haver de recórrer a demanar la presència de
diversos agents de la Guàrdia Civil del poble veí d’Orba, que van calmar els ànims.

Tots aquests fets van tenir un ampli ressò en cert sector de la premsa, per la
qual cosa el director general de Sanitat, Dr. Marcelino Pascua Martínez (1897-1977),
va decidir presentar-se de sobte a Fontilles el 25 de març de 1932, per constatar per
si mateix la realitat del Sanatori. Després de la visita, alguna cosa important va
canviar: va arribar material divers i, així mateix, es disposà de la col·laboració d’un
oftalmòleg, un otorrinolaringòleg i un especialista en laboratori.2
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Figura 6. El P. Arrupe, S. I. general dels jesuïtes, durant la visita que va fer a Fontilles, mirant

pel microscopi. Darrere seu, dret amb bata blanca, el Dr. José Terencio de las Aguas (1973).

(Font: Archivo Fotográfico de Fontilles).

Figura 5. L’antic laboratori del Sanatori de Fontilles. (Font: Archivo Fotográfico de Fontilles).
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Amb data 25 de juny de 1932 es publica a la Gaceta de Madrid la confiscació
de la “Colònia Sanatori San Francisco de Borja de Fontilles” per part de l’autoritat
republicana, passant a anomenar-se “Sanatori Leproseria Nacional” i fent-se càrrec
l’Estat del manteniment. No cal dir que el Patronat va recórrer immediatament la
mesura, adduint que es conculcava la seva pròpia entitat jurídica com a ens fundador
i garant del Sanatori, ressaltant a més que la Companyia de Jesús no era la propietària
de la institució sinó que només tenia un caràcter de col·laboradora.

Però res d’això va servir i va començar un inacabable període de litigis que
només l’esclat de la Guerra Civil va aturar. Mentrestant, el Dr. Montañés va dimitir,
essent nomenat el Dr. García Berasategui, que va intentar reconduir la disciplina i
com a primer acte va ordenar tornar a erigir l’estàtua del P. Ferris.

L’alçament militar del 18 de juliol de 1936 va empitjorar les coses, encara que
amb prou feines disposem de documentació, ja que potser va ser destruïda durant
aquests nefastos dies. Els testimonis orals que ens han arribat constaten el fefaent
deteriorament de les condicions de tota mena al Sanatori.

En arribar la fi de la contesa, es produeix un clar divorci entre els pacients
ingressats al llatzeret, és a dir, entre els republicans i els nacionalistes, i es prohibirà
als primers la possessió d’aparells de ràdio, mesura que es radicalitzarà en els anys
següents per a evitar l’escolta d’emissores estrangeres, a més d’altres moltes
mesures repressives.

Tot i que no disposaven de cap permís oficial, els jesuïtes tornen a Fontilles el
juny de 1939 i poc després ho fan les religioses franciscanes. No obstant això, la
mala notícia és el nomenament com a director general de Sanitat d’un vell conegut,
José Alberto Palanca, i encara que per decret d’11 de març de 1940 el govern franquista
torna la gestió del Sanatori al Patronat, aviat es pot entreveure que la relació amb
aquest individu serà tempestuosa. I així, el 1943, es crea a Trillo (Guadalajara) el
centre de lepra nacional, utilitzant un antic parador erigit en temps de Carles III, i
iniciant, a més, una absurda competència amb Fontilles que es va agreujar per la
requisa i subsegüent desmantellament de tots els materials rebuts prèviament per
destinar-los a Trillo. A més, en aquesta leproseria nacional ràpidament es van tolerar
els matrimonis entre malalts, cosa que estava absolutament prohibida a Fontilles i
això motiva peticions de trasllat per part de malalts ingressats al Sanatori San Francisco
de Borja. En aquesta etapa, cal assenyalar la creació del col·legi de Sant Enric a la
localitat valenciana d’Alzira per atendre i escolaritzar els fills dels malalts, que eren
separats dels seus pares amb una clara orientació preventiva.
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Les relacions institucionals van empitjorar encara més l’any següent. En efecte,
a l’Institut Químic de Sarrià (IQS), fundat pel jesuïta alcoià Eduardo Vitoria i sota la
direcció del P. Salvador Gil Quinzá, es van obtenir uns extractes derivats de l’oli de
chaulmoogra que milloraven molt els aspectes farmacocinètics, podent administrar-
se per via oral i evitant les doloroses injeccions fins aleshores necessàries per a la
seva administració.3  El producte resultant s’anomenà Calancoba Fontilles. Però hi
havia un problema, l’oli s’extreia de les llavors d’un arbre, Hydnocarpus wightianus,
d’àmplia implantació a zones tropicals d’Iberoamèrica, però el control constant dels
submarins alemanys a l’Atlàntic feia molt difícil que es poguessin obtenir. La solució
es va trobar important-les de Guinea Equatorial. Tot i això, dels 4.000 quilos obtinguts,
tan sols es van cedir a Fontilles, i per extensió a Sarrià, 660 quilos, distribuint la resta
a determinats laboratoris sense cap experiència en la seva manipulació.

Però quan les coses pitjor i més tenses estaven, el 1946 s’anuncià l’aparició
d’un nou fàrmac, la dapsona, que presentava una clara eficàcia sobre el bacil de
Hansen.4  Afortunadament, Fontilles va poder disposar ràpidament del fàrmac gràcies
a la diligent actuació de Luis García Guijarro, diplomàtic destacat a Washington i
membre del Patronat de Fontilles. I crida l’atenció aquest èxit en un any en què l’ONU
va condemnar a l’ostracisme el règim de Franco amb la retirada de gairebé totes les
ambaixades. Però signifiquem de manera clara i contundent, que el règim tampoc va
ajudar en excés el Sanatori ja que els recursos disponibles eren canalitzats amb
absoluta preferència cap a la leproseria de Trillo (de gestió estatal) i, encara que des
del Patronat es van dirigir sengles memoràndums al dictador, no es va obtenir mai
cap mena de resposta.

La realitat al llatzeret era, tanmateix, que els malalts que hi ingressaven ho
feien per a tota la vida, i encara que es començaven a tenir alguns indicis de curació,
persistia un gran rebuig social als malalts, fins i tot dels que ja estaven curats, cosa
que dificultava extraordinàriament la reinserció social dels ingressats a Fontilles.
Això explica la ja esmentada creació de tallers de fusteria, sabateria, costura i, fins i
tot, la feina agrícola, treballant la terra dels voltants del Sanatori per tal d’obtenir
fruites, hortalisses i llegums i enriquir la dieta dels acollits al Sanatori i també obtenir
alguns ingressos complementaris amb la seva venda.

Però el que era palpable era la marginació i el manifest aïllament dels
ingressats, ja que la lepra seguia essent una malaltia estigmatitzant. A principi dels
anys cinquanta del s. XX, aquesta visió sobre la malaltia, i per tant les postures
adoptades davant seu, comença a canviar. Cal ressaltar un fet que va ser fonamental.
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El 1950 es funda a la ciutat d’Alcoi, distant poc més de 50 quilòmetres de
Fontilles, una penya per recaptar ajudes per al Sanatori. De sobte, a algú se li acudeix
la idea de portar una representació dels seus famosíssims Moros i Cristians per a
esbarjo i solaç dels pacients ingressats. Després d’obtenir els permisos pertinents i
vèncer l’opinió local que aquestes festes no podien sortir d’Alcoi, l’11 de novembre
de 1951 es va desplaçar una delegació de festers de la creu i de la mitja lluna per
desfilar pels carrers del Sanatori, tradició que continua fins als nostres dies. L’efecte
dòmino va ser immediat i va començar a visitar el centre una autèntica plèiade
d’associacions procedents dels més diversos punts del país, destacant, sense
desmerèixer-ne cap altra, la Penya Donostiarra, molt implicada en aquesta tasca
solidària. I com a epíleg, cal ressaltar el fet que el 1967 un nombrós grup de pacients
va poder desplaçar-se a Alcoi per contemplar in situ per primera vegada la festa
alcoiana que se celebra cada primavera abrilenca.

En l’ordre clinicoterapèutic, cal assenyalar que a la teràpia amb dapsona s’hi
va afegir a la fi de la dècada del 1950 la clofazimina, i finalment als anys 1970 la
rifampicina, amb la qual cosa aquesta triple teràpia ha aconseguit controlar de manera
reeixida la malaltia. I a més, es va introduir en el control de les temibles reaccions
lepromatoses un fàrmac tanmateix “maleït”, la talidomida, ja que durant els
tractaments amb dapsona, de vegades es produeixen leprorreaccions amb febre i un
aparent empitjorament de la malaltia. La talidomida, un fàrmac amb mala fama per
causar focomèlia fetal durant l’embaràs, s’ha demostrat molt eficaç, però, en el
tractament de les reaccions leproses.

El 1948 es realitza el primer curs de leprologia per a metges dirigit pel catedràtic
de Dermatologia de Madrid, José Gay Prieto (1905-1979), i pel director del Sanatori
de Fontilles, Félix Contreras Dueñas (1900-1984). Deu anys després s’inicien els
cursos de formació en leprologia per a personal sanitari. Tots dos cursos vénen
desenvolupant-se ininterrompudament des de llavors. Des de 1958, els cursos
compten amb el suport i la subvenció de la Soberana i Militar Orde de Malta.

Tot i això, quedava una gran assignatura pendent, la rehabilitació social del
pacient ja curat. Era, sens dubte, una tasca àrdua i pacient. Des del pla mèdic es va
fer un gran pas al capdavant el 1961 amb la incorporació del Dr. Joaquín Oliete
Benimeli, que, després d’una estada a Vellore (Índia), va instaurar tècniques
quirúrgiques reparadores en mans i peus, així com intervencions plàstiques al nas i
les celles, essent la seva tasca pionera a Europa.
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Figura 7. Portada de la revista Fontilles, editada l’any 1944 .
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L’octubre de 1968, el Dr. Félix Contreras posa el seu càrrec a disposició del
Patronat adduint cansament i, per ocupar el seu lloc, és designat el Dr. José Terencio
de las Aguas (1927-2016), membre de l’equip de Contreras des de la seva incorporació
al Sanatori el 1953 i amb responsabilitats a la subdirecció des de 1964, essent el
director efectiu des de 1968.

JOSÉ TERENCIO DE LAS AGUAS

Glossar aquí la totalitat de la tasca del Dr. Terencio de las Aguas és pràcticament
impossible, però n’hi ha prou amb dir que sota la seva direcció el Sanatori de Fontilles
va adquirir una enorme projecció als fòrums internacionals i, així mateix, s’inicià una
fructífera cooperació amb diversos organismes al Tercer Món .

José Terencio de las Aguas (1927-2016) va dedicar tota la seva vida a
la medicina, a la dermatologia i, específicament, a la leprologia. A Terencio
se li deu la ingent tasca de projecció del Sanatori als fòrums internacionals
en congressos a diversos països arreu del món, arribant a ser expert en lepra
de l’OMS. També és important la seva obra escrita, tant com a director i
articulista de la revista Fontilles com amb els seus dos llibres sobre lepra, que
són referents obligats en aquest tema en tot el món.5  Terencio estava molt
interessat en la història de la medicina, i especialment la de la lepra, i va
escriure nombroses publicacions.6  També va impartir diverses conferències
sobre temes de lepra i d’història de la lepra.7

A més, sota la seva direcció  es van fer, des de 1948, els cursos de
leprologia per a metges i personal sanitari, que van tenir una projecció
extraordinària. Moltes generacions de dermatòlegs i altres sanitaris es van
formar en aquests cursos, que van arribar a ser un referent obligat. I mereix
esment a part la seva tasca al capdavant de la revista Fontilles, autèntic
al taveu de l ’act iv i tat  de la inst i tuc ió.  F inalment,  destaquem la seva
participació en tots els congressos internacionals de leprologia, on sempre
va deixar la seva empremta.

Com a nota gairebé marginal, assenyalem que per fi el 1977, en plena transició
democràtica, l’INSALUD, sota la direcció del Dr. Martínez Estrada, acceptà fer-se
càrrec de les despeses dels malalts ingressats al Sanatori.
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Figura 9. El Dr. José Terencio de las Aguas, a l’etapa de director

del Sanatori de Fontilles (1927-2016).

Figura 8. Vista del Sanatori de Fontilles. Al fons, part de la muralla inacabada

que es va començar a bastir quan els pobles veïns de la Vall de Laguar tenien

por del contagi de la lepra (1923-1930).
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El 1988, després de la jubilació del Dr. Terencio de les Aguas, es fa càrrec de
la Direcció, fins ara, el metge vitorià José Ramón Gómez Echevarria, que continua la
labor del seu predecessor amb especial enfocament en la biologia molecular de la
malaltia, amb l’objectiu d’obtenir una vacuna eficaç.

CONCLUSIÓ

Arribats a aquest punt, permeteu-nos una reflexió en veu alta: és necessari
avui un sanatori com Fontilles? Creiem que sí. És obvi que seria una insensatesa
erigir ara un hospital d’aquestes característiques. I el fet que en els mitjans de
comunicació se’l designi com l’“últim llatzeret d’Europa” no s’ha de considerar com
un baldó del qual avergonyir-se. Però, essent com és un centre altament especialitzat
i de referència mundial per a la lepra, ha de ser mantingut i reforçat.

Ja des de 1964 es va suprimir allò de Colònia-Sanatori, en convertir-se
l’hospitalització en temporal, donar altes per curació i passar molts pacients al control
periòdic extern. L’evolució de la malaltia ha canviat radicalment amb les noves teràpies
i encara ho farà més quan es pugui disposar d’una vacuna efectiva. I, d’altra banda,
el rebuig social cap al malalt va decreixent lentament però inexorablement, ja que
només una vandàlica ignorància podria justificar aquesta postura closa. Queda clar
que la lepra com a malaltia infecciosa es pot contagiar, però no en una proporció més
gran que altres entitats nosològiques del mateix signe. I avui dia té cura. Però volem
insistir que Fontilles com a institució de referència, ha de perdurar. La seva història,
trajectòria i èxits així ho demanen.

NOTES

1. La revista Fontilles es va començar a publicar amb periodicitat semestral des de 1944. La
revista va anar publicant-se durant 70 anys i deixava testimoni tant de l’activitat
assistencial, de les observacions clíniques i terapèutiques de lepra que allí es feien
com dels cursos i congressos que tenien lloc al Sanatori. En algunes etapes va canviar
la capçalera, anomenant-se Leprologia (Fontilles).

2. El Dr. Pascua durant la Guerra Civil va exercir el càrrec d’ambaixador a Moscou i, per tant, va
ser un actor principal en el transvasament del tan esmentat “or de Moscou” i, a la
postguerra, va ser un dels comissionats per l’ONU per a la creació de l’OMS.
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3. L’oli de chaulmoogra va ser el principal tractament de la lepra fins el s. XX. Al principi
s’aplicava sobre la pell o es prenia per via oral, però causava molestos efectes
secundaris. Gràcies als treballs d’Augusta Alice Ball (1892-1916) es va poder aconseguir
una solució hidrosoluble de l’oli de chaulmoogra, que es podia injectar amb mínims
efectes secundaris (1916). Ball no va tenir temps de publicar els seus descobriments ja
que va morir poc després, als 24 anys, per una intoxicació soferta al laboratori. Que Ball
fos una dona i de raça negra va fer que la seva important contribució passés quasi
desapercebuda. Unes dècades més tard, l’Intitut Químic de Sarrià va possibilitar que
arribessin a Fontilles derivats de la chaulmoogra amb farmacocinètica millorada,
preparats per ser injectats amb pocs efectes secundaris.

4.  La dapsona (diamino-difenil-sulfona) va ser sintetitzada el 1908 per Froomie i es va començar
a usar com agent antibacterià a partir de 1937, especialment en infeccions
estreptocòcciques. A partir de 1949, la dapsona es va  començar a usar pel tractament
de la lepra, sovint en combionació amb rifampicina i clofazimina. Posteriorment ha estat
útil en altres malalties com la dermatitis herpetiforme.

5. TERENCIO DE LAS AGUAS, J. Lecciones de Leprología. València; Ed. Domenech, 1973; 419 p.
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INTRODUCCIÓ

Les recerques relacionades amb la Guerra Civil Espanyola són innumerables.

Tanmateix, encara hi ha molts àmbits temàtics, com els serveis logístics, la intendència,

la instrucció, etc. que n’han quedat al marge. L’estudi de la sanitat militar n’és una

excepció. Nombrosos metges i sanitaris que participaren en el conflicte han deixat la

seva petjada mitjançant llibres on relaten les seves memòries i vivències. També

s’han publicat diverses obres que han intentat compendiar-les, oferint una visió més

holística des de la rigurositat científica.1  Altrament, en els darrers anys, la relació

medicina i guerra civil ha pres embranzida gràcies a l’excavació de fosses comunes

que ens ha aportat noves evidències físiques, entre d’altres, del tractament mèdic

dels ferits de guerra.2  En el present article pretenem fer una primera aproximació a

l’organització sanitària de l’XI Cos d’Exèrcit (CE) republicà des de les darreries de

1937 fins a la finalització de la guerra civil. Prendrem com a base les memòries del

doctor Pelai Vilar Canales i la complementarem amb informació provinent de diversos

arxius d’àmbit català i espanyol.3

LA CAIGUDA DEL FRONT D’ARAGÓ:

RETROCÉS I NOVES UBICACIONS

El març de l’any 1938 les forces rebels del general Franco inicien l’avanç que

donarà lloc a la caiguda del front d’Aragó. L’ofensiva s’iniciaria el 9 de març sobre les

defenses republicanes del sector sud. Tot aquest front es va esfondrar ràpidament.

Entre el 10 i l’11 de març, el CE marroquí ocupava Belchite i l’11 el general Vicente

Rojo Lluch, davant l’evidència que la línia defensada pel XII CE s’havia esvaït, intentà

reorganitzar el front.

El 22 de març, tres cossos d’exèrcit rebels es llançaven sobre les línies

republicanes al nord de l’Ebre. Les tropes republicanes, recolzades en la línia del

Cinca, van ser ràpidament superades.4  De fet, el 28 de març les tropes de José

Solchaga entraven a Barbastre i les de Juan Yagüe ocupaven Massalcoreig. Lleida

cauria el 3 d’abril i el riu Segre esdevindria l’obstacle natural que, per fi, aturaria

l’ofensiva al sector nord. Paral·lelament, al sector sud, el 4 d’abril les forces nacionals

havien ocupat tot el sector de Gandesa i avançaven direcció Tortosa. L’ofensiva

finalitzaria el 19 d’abril, després d’haver partit el territori republicà en dos per Vinarós

i de deixar Catalunya aïllada de la resta de l’Espanya.5
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Els mals resultats militars produïren que Indalecio Prieto perdés la cartera de

Defensa. El president Juan Negrín decidí ocupar-la. Sota la seva direcció s’endegà

un rellevant procés de reorganització de l’exèrcit a Catalunya. El col·lapse de l’Exèrcit

de l’Est se superà amb la divisió militar de Catalunya en dos sectors dirigits per un

nou Exèrcit de l’Est i per l’Agrupació Autònoma de l’Ebre (veure Taula 1). La zona

d’acció del nou Exèrcit de l’Est era pel nord la frontera francesa i pel sud la línia La

Granja d’Escarp, Llardecans (exclosa), Granadella (exclosa), carretera entre

Granadella i Vimbodí i d’aquí a Montblanc (exclosa).

Agrupació Cos d’Exèrcit Divisió Brigades

Nord X 24 19-104-143

31 62-133-134

34 68-94-218

XI 26 119-120-121

30 131-146-153

32 137-141-142

Sud XVIII 27 122-123-124

27 A 122-123-124 A

72 37-38-213

XII 16 23-24-149

44 140-144-145

En construcció6

El retrocès de les tropes republicanes es caracteritzà, en molts sectors, per un

cert desordre i desorganització. La pèrdua de terreny portà aparellada el replegament

dels serveis militars —entre ells els sanitaris, els d’intendència, els farmacèutics,

etc.— que donaven cobertura a l’Exèrcit de l’Est. Centrem-nos en la sanitat de l’XI CE.

Abans de l’embranzida franquista s’estenia per territori aragonès (Taula 2).

Presentava un hospital base ubicat a la població de Sarinyena, dos equips quirúrgics

—situats a Grañén i la cruïlla de Gelsa— així com una clínica mèdica a Peñalba.

TAULA 1. ESTRUCTURA DE L’EXÈRCIT DE L’EST. ABRIL DE 1938
(ELABORACIÓ PRÒPIA)
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Centre sanitari Ubicació Llits disponibles

Hospital base Sarinyena 300 llits

Equip quirúrgic avançat Grañén 45 llits

Equip quirúrgic avançat Cruilla de Gelsa —

Clínica mèdica Peñalba —

Al llarg de la segona meitat de març de 1938 es van veure forçats a reubicar-

los. L’avanç rebel era imparable. El 22 de març, els malalts de l’hospital base de

Sarinyena eren evacuats i traslladats als hospitals de Manresa i Lleida. El nou hospital

base també es traslladà. Primer s’instal·là a la capital del Segrià i, tot seguit, a

Balaguer. En ambdós casos les respectives estades van ser molt efímeres. Entre els

dies 30 de març i 1 d’abril, Pelai Vilar, artífex de l’organitzada reculada de l’hospital

de campanya de l’XI CE, era enviat a l’Hospital Militar de Barcelona —ubicat al barri de

Vallcarca— afectat d’altes febres i abundant hemoptisi. El substituïria al capdavant de

l’hospital de campanya Antoni Porta Escayola, fins aleshores cap de l’equip quirúrgic

de la clínica base.7  Porta s’encarregaria de muntar dos dels hospitals que jugarien un

paper fonamental en la nova estructura sanitària de l’XI CE. Les poblacions escollides

van ser Montclar i Sanaüja en les quals s’instal·laren, respectivament, 30 i 98 llits.

Malauradament, el 8 de maig Porta és destinat al XII CE. Uns dies després passaria a

ocupar el càrrec de director de l’Hospital militar de l’Albagés, adscrit al citat XII CE.8

Paral·lelament, l’hospital base de l’XI CE es traslladava més a la rereguarda,

concretament a Els Prats de Rei (Anoia). Ocuparen una luxosa torre, ubicada a la

carretera direcció Igualada, propietat de Josep Llovet.9  Estava composta per un massís

i vast edifici de 3 pisos d’alçada, una quadra, una granja i un perímetre emmurallat

que l’embolcallava. Va ser incautada a les acaballes del mes de juliol de 1936 per

ordre del Comitè de Milícies Antifeixistes local, ja que es trobava desocupada i perquè

el seu propietari va ser considerat “inductor o coatjuvador a la rebelió feixista”.

Durant un parell de mesos va ser destinada com a local del comitè antifeixista de

Prats, però ben aviat es convertí en local de la CNT (Confederación Nacional del

Trabajo). Després dels fets de maig de 1937, cenetistes i ugetistes locals se la rifaven.

A mitjans o finals del mes de febrer de 1938 s’hi instal·là l’oficialitat del Batallón de

Puentes número 3 dependent de l’Exèrcit de l’Est de la República. El seu cap, el

major Julián Diamante, ens ho relata en les seves memòries d’aquesta manera:

TAULA 2. SANITAT DE L’XI COS D’EXÈRCIT AL FRONT D’ARAGÓ
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“(...) después de un par de días de descanso recibimos orden de

trasladarnos a Prats de Rey donde, en cuanto a alojamiento, salimos

ganando pues nos asignaron un chalet que había construido un

contratista de obras, para su propio uso, y por lo tanto reunía toda

suerte de comodidades. Era un verdadero palacete, rodeado de una

amplia parcela en la que, además de las flores y frutales, había

conejeras, jaulones con gallinas de razas selectas y un precioso perro

pointer que nos acompañaba en nuestros paseos por el campo”.10

Els primers dies de març es van haver de traslladar a les centrals

hidroelèctriques situades al curs de la Noguera Pallaresa, ja que l’enemic s’hi

atansava perillosament. Quan el front es tranquil·litzà, no ho especifica, però creiem

que cap a finals de març o principis d’abril, retornaren a Prats. S’hi trobaren amb una

desagradable sorpresa: el palauet ara era un hospital adscrit a l’XI CE. Com a

alternativa, se’ls assignà un altre xalet a la mateixa població. Desconeixem el

moment exacte en què començà a emprar-se com a hospital base. Ara bé, aquesta

notícia i la consulta del registre de defuncions de l’arxiu municipal de Prats ens

permet afinar-la atès que la primera mort està documentada el 13 d’abril.11 Aquest

hospital va rebre durant el mes d’abril de 1938 diverses denominacions: Hospital

del Ejército del Este-Agrupación Hospitalaria Norte, també el de Hospital de

Evacuación del XI Cuerpo del Ejército, el Hospital de evacuación y cirugía de la

Agrupación Norte, Clínica militar 6 i, finalment, Hospital Base. Els seus dos primers

directors van ser el major mèdic Joaquin Boadella —llicenciat en medicina el 1932,

antic cap de la sanitat de la divisió 26 i de la clínica de Peñalba de l’XI CE fins a la

caiguda del front d’Aragó—,12  i el capità mèdic Joan Vila Ferran. Aquest últim, abans

de la guerra, portava la direcció tècnica de l’Institut Ferran, laboratori de bacterologia

i productes farmacèutics. Ingressà a l’exèrcit els primers dies del conflicte,

concretament l’octubre de 1936.13  El destinaren com a metge de la Segona Unitat

d’Obres i Fortificacions a Fraga fins al seu trasllat a l’XI CE.14

 LA CREACIÓ DEL GERO:

LA REORGANITZACIÓ DE LA SANITAT MILITAR

Els darrers dies del mes de maig de 1938 es creava el Grupo de Ejércitos de la

Región Oriental (GERO), que suposaria la definitiva reorganització de les forces

republicanes a Catalunya. Les unitats militars de l’Exèrcit de l’Est i de l’Agrupació

Autònoma de l’Ebre s’agrupaven en dos exèrcits.15 El primer, l’integraven els cossos
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d’exèrcit X, XI i XVIII. D’altra banda es creava l’Exèrcit de l’Ebre, format pels cossos V,

XII, XV i la Brigada 153. Per tant, el XII CE i tots els seus serveis d’intendència i

sanitaris es reubicaven al sector de l’Ebre. La nova línia divisòria entre ambdós

quedaria delimitada per les poblacions de Menarguens-Linyola-Ivars d’Urgell (pel de

l’Ebre)-Vilagrassa-Tàrrega-Cervera-Veciana-Rajadell i Manresa per al de l’Est.

Amb el front estabilitzat i la reorganització de Catalunya finalitzada, els serveis

sanitaris de l’Exèrcit de l’Est podrien consolidar-se en el territori. El de l’XI coincidí

amb l’alta hospitalària de Pelai Vilar, qui retornà als seus orígens, però ara com a cap

sanitari del citat cos. Inicià aleshores una fèrtil tasca reorganitzadora encaminada a

agilitzar el trasllat de ferits des del front a la rereguarda. El territori a cobrir quedava

delimitat pel nord per les poblacions de Sant Martí de Canals, Portella, Gogullà, cota

880 del Pinar, Prats, Pas Finestres, Ermita de Santa Fe, Fígols d’Organyà, Llobera (tots

exclosos). Pel sud, mitjançant la línia riu Segre, Alòs de Balaguer, Foradada, Tudela

de Segre, Cabanabona i Sanaüja (tots inclosos).16

Segons es desprèn de la informació arxivística consultada, l’organització

sanitària de l’XI CE era la següent. La prefectura s’establí en una masia de Collfred

coneguda com “La Peixera”.17 Es tractava d’una casa de pedra picada possessió de

l’abadia de Montserrat (1505-1841) que passaria, posteriorment, a la família

Maluquer. L’any 1936 va ser confiscada, conjuntament amb una casa situada al

carrer Prat de la Riba d’Artesa, ambdues de la família Maluquer. Els primers dies del

conflicte s’hi instal·laren, fins a l’arribada dels militars els primers mesos de 1938,

els membres del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) d’Artesa de Segre i

els del Sindicat Agrari Unió de Rabassaires.18

L’estructura més propera al front pivotava en tres equips quirúrgics.19  El primer

s’establí a la població del Coll de Nargó i tenia una capacitat màxima de 20 llits;

Castellnou de Basella n’albergà el segon i hi establiren 50 llits. Finalment, a Montargull

s’establí el tercer amb 30 llits. L’Hospital Base disposava d’uns 200 llits. Segons la

documentació de l’alt comandament republicà de l’època, es trobava a Calaf. En

canvi, la consulta de l’arxiu de Els Prats de Rei palesa, com afirmàvem anteriorment,

que s’hi instal·laren els primers dies d’abril de 1938. L’hospital de recuperables se

situà a Solsona. El servei de depuració d’aigües comptava amb dues unitats repartides

en el territori. Una estava a Artesa de Segre, propera al front i al post de comandament

de l’XI CE.20  La segona se situà a Prats amb l’objectiu de sanejar l’aigua per als

soldats de l’hospital. Finalment, aquest cos gaudia d’un servei d’higiene compost

d’un cotxe de desinfecció, un remolc per a dutxes i una càmera. El servei farmacèutic
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i el dipòsit de material sanitari se centralitzaren a Calaf. Paral·lelament, si les

necessitats de la guerra ho requerien, es complementava amb l’estructura sanitària

superior de l’Exèrcit de l’Est. La conformaven, entre d’altres, l’Hospital Base i

d’Evacuació de Manresa, amb 1.200 llits de capacitat, l’estació reguladora

d’ambulàncies de Solsona i dos trens, el quiròfan i el d’evacuació, ambdós situats a

Cervera. Els mesos següents, Vilar, al capdavant de la sanitat de l’XI CE, dedicaria

ingents esforços a acurar-la, millorar-la i equipar-la d’un seguit d’elements que la

convertissin en més efectiva, ràpida i eficient.

PELAI VILAR I LA MODERNITZACIÓ SANITÀRIA

DE L’XI COS D’EXÈRCIT

La lectura de les memòries de Pelai Vilar ens permet copsar com inicià, a partir

de l’estiu de 1938, tot un seguit d’importants canvis amb la fita de modernitzar

l’organització sanitària de l’XI CE. Entre aquests narra la modificació de la localització

de la Prefectura Superior del CE, la reubicació del batalló de sanitat, la creació del

Boletín de Sanidad Militar i del departament d’estadística, dirigida pel capità Jaime

Vilaseca, antic president del Tribunal Permanent de l’XI CE a Aragó. Els que pretenem

desenvolupar a continuació són la inauguració de l’escola per als soldats del batalló

de sanitat i la millora de les línies d’evacuació.

Una de les deficiències que Pelai Vilar detectà entre les noves lleves

incorporades al batalló de sanitat de l’XI CE era la manca de lideratge en els

comandaments intermedis. Aquesta problemàtica, extrapolable a la totalitat de

l’exèrcit,21  intentà pal·liar-la amb la creació d’una “Escuela para clases de sanidad

militar”.22  L’objectiu era formar en aspectes sanitaris —la militar ja l’havien rebut

prèviament en els CRIMS— els caporals i sergents del citat batalló. El tinent mèdic

J. Folch i Camarasa, acabat d’incoporar a la Prefectura de l’XI CE, va ser l’encarregat

d’organitzar-la i dirigir-la.

Folch i Camarasa era el primer de nou germans d’una coneguda nissaga de la

cultura i la psicologia catalanes. El seu oncle era Josep Maria Folch i Torres, reconegut

escriptor de contes per a infants. El seu pare, Lluís Folch i Torres, va ser fundador del

primer laboratori de psicologia aplicada a la infància. El nostre protagonista, després

de finalitzar els estudis de Medicina, guanyà el setembre de 1936 en concurs una

plaça al Servei de Pediatria de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. Aquest mateix

any, el seu pare el nomenava director de l’Institut Torremar. El maig de 1937 se’l
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Figura 1. Pelai Vilar i Canales.

(Oviedo, 1909-Ciutat de Mèxic, 1993).

Font: Arxiu RAMC.

Figura 2. Antoni Porta Escayola.

(Barcelona, 1909-1961).

Font: Arxiu RAMC.
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cridava a files i anava destinat a Figueres. Ben aviat se’l traslladaria. El nou destí era

com a metge del CRIM23  ubicat al Parc Samà de Cambrils i se li atorgava la

categoria de tinent metge.24  A les acaballes d’aquell any rebia un nou destí, l’XI

CE.25 L’octubre de 1938 seria ascendit a capità metge provisional26  i, en un

moment indeterminat, el trobem al front de l’Ebre. Tornaria a l’XI CE la tercera

setmana de setembre27 i, un mes després, el destinarien a la 137 Brigada Mixta

de la Divisió 32.28  El trasllat fou efímer, ja que el 27 de desembre, un cop superada

la línia de defensa L-1 per les tropes franquistes, rebria un nou destí, el Cuadro

Eventual del Ejército del Este.29

La primera promoció de l’escola inicià el curs l’11 de juliol de 1938 i la

formaven uns 30 homes, la meitat dels caporals i sergents del seu Batalló de

Sanitat. La lliçó inaugural anà a càrrec d’Enric Aracil, comissari del CE. El curs

finalitzà vuit dies després, per tant, el 19 de juliol. L’escola s’establí en una gran

tenda de campanya a Anya, al costat de la Prefectura. De nit es convertia en

habitacle apte per a la pernoctació. Es realitzaren, entre d’altres, classes

teòriques d’anatomia i fisiologia, coneixements elementals d’higiene militar,

lectura de plànols i primers auxilis. Entre el professorat hi havia Ignasi de Gispert,30

que d’antuvi va ser destinat com a metge d’un batalló situat a Lluçars, al costat

de Vilanova de Meià. Al cap d’un temps, Folch el reclamà a La Peixera com a

ajudant. Les classes que impartí “consistien a calcular exactament el nombre de

morts i ferits que faríem i tindríem, quantitat de benes, de cotó, ambulàncies i no

sé quantes coses més que necessitaríem”.31 Hem comptabilitzat, gràcies a la

informació facilitada per Lluís Folch Soler,32 la realització de 5 cursos, algun dels

quals probablement no va ser dirigit directament per en Folch, ja que va ser

reclamat al front de l’Ebre.

Una segona dificultat que Vilar detectà eren les línies d’evacuació dels

ferits, especialment els de la Divisió 32. El trajecte Isona-Bóixols-Coll de Nargó-

Prats de Rei era massa llarg. L’alternativa, d’Isona a Prats passant per Coll de

Comiols, Artesa de Segre i Sanaüja, era excessivament perillosa, ja que en els

seus primers 15 quilòmetres estaven sota les envistes i, per tant, el foc enemic.

Això els obligava a emprar-la bàsicament de nit. La Prefectura dirigida per Vilar

s’adonà que: “des de la carretera es desprenia un camí carreter que s’endinsava

un parell de quilòmetres en direcció a Comiols i que només caldria eixamplar i

allisar. Sortosament, el mateix passava al tros de camí que sortia de la carretera

Isona-Artesa i es dirigia fins a les quatre cases que constituïen el llogaret de

Comiols. En total mancaven tres quilòmetres per reunir els dos camins
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esmentats”.33 Aquest fet, sumat a la possibilitat que el tram Isona-Coll de Nargó

quedés interromput per la neu durant els mesos d’hivern,34  portaren a l’alt

comandament de l’XI CE i de l’Exèrcit de l’Est a aprovar les obres proposades per

Vilar. L’arranjament es realitzà al llarg del mes de setembre de 1938. Les dirigí un

tinent d’enginyers. A les seves ordres es designà una de les 4 companyies del

BOF35 número 9.36 Aquesta unitat, assignada a l’XI CE des de juny de 1938 —

conjuntament amb el Batalló de Sapadors del Cos d’Exèrcit i el BOF 22— es dedicava

a obres de fortificacions en els trams d’L1 i L2 del citat CE. Al llarg de tres setmanes

el BOF 9, amb el suport i l’ajut d’un centenar d’homes del Batalló de Sanitat,

arranjarien la carretera d’Artesa a Tremp a la d’Isona-Coll de Nargó.

Totes aquestes millores ben aviat podrien començar-se a aplicar. El

setembre de 1938, davant la creixent pressió de l’exèrcit rebel a l’Ebre, l’alt

comandament republicà encomanà a l’Exèrcit de l’Est, concretament a l’XI CE,

que preparés una ofensiva en el seu sector. L’objectiu primordial era atreure

tropes enemigues cap a la part nord de la província de Lleida i així alleugerir el

front de l’Ebre. La maniobra plantejava l’avanç de dues columnes que escometrien

intentant reduir l’entrant enemic a les serres de Campanetes i Cucuc. Tot seguit

progressarien cap a Tremp intentant tallar les comunicacions enemigues amb la

Val d’Aran. Hi prendrien part les divisions 32 i 72 sumades a 2 brigades de la 30

Divisió i una de la 26. Els acompanyarien diversos batallons de metralladores,

guerrillers, cavalleria i un ampli desplegament artiller.37

L’organització sanitària prevista era àmplia i preveia la mobilització de

diversos centres hospitalaris (Taula 3). Molt propera a la línia avançada de front,

aproximadament a uns 5-10 quilòmetres, s’establirien 4 petits equips quirúrgics

amb un total de 100 llits. A la rereguarda es definiren 3 equips quirúrgics més:

Coll de Nargó, amb un impressionant increment de llits fins arribar als 400; Sanaüja

amb 150 llits i Prats d’Anoia amb capacitat per a  200. Aquesta estructura s’amplià

amb la cessió temporal de tres equips quirúrgics ubicats més a la rereguarda: el

d’Organyà amb 100 llits, el de Solsona, amb 200 llits i el del Miracle amb 250 llits.

L’hospital d’Organyà, ubicat a les escoles, era de primera línia o de socors

divisionari i estava integrat en el X CE. Els últims dies de la guerra també va

assistir soldats i civils que es trobaven de pas per la comarca, en plena retirada

cap a França. 38 També es posà a disposició del CE l’estació reguladora

d’ambulàncies de Solsona.39
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Servei sanitari Ubicació

Hospital Base i d’Evacuació de l’Exèrcit Manresa

Estació Reguladora d’Evacuació Manresa

Hospital de Recuperables Montserrat

Infermeria de palúdics Solsona

Tren quiròfan Cervera

Tren d’evacuació Manresa

Aparcament d’ambulàncies Solsona

Dipòsits de material sanitari-farmacèutic El Miracle

La bibliografia consultada ens permet afirmar que aquesta ofensiva finalment

no es realitzà. Des d’aquest moment fins a l’inici de la batalla per Catalunya, finals

de desembre de 1938, l’organització sanitària de l’XI CE queda de la següent manera.

Els quatre equips quirúrgics mobilitzats per a l’ofensiva de setembre es reduïren a

dos: un primer al paratge conegut com la Torreta (km 4 carretera d’Artesa a Tremp,

concretament a l’Alentorn), amb 34 llits, i el segon a Coll de Nargó, amb 20 llits.40  Per

tant, se situaren als extrems nord i sud del territori on estava desplegat l’XI CE.

L’Hospital Base seguia a Els Prats de Rei el qual, conjuntament amb l’hospital de

reforç de Sanaüja, oferien 427 llits. L’hospital de recuperables desapareixia. El servei

d’higiene i desinfecció el conformarien una dutxa Vasacu (la número 5) i la cambra

de desinfecció cianhídrica 9, ambdues sense una destinació fixa. La resta de serveis

sanitaris es traslladaren a prop del front. Artesa de Segre passaria d’albergar una

depuradora d’aigua a dues, concretament les mòbils 8 i 9. D’altra banda, se n’establiria

una de fixa a Coll de Nargó. El dipòsit central de material sanitari i farmacèutic es

reubicaria. Des de Els Prats de Rei es traslladaria a Bassella, concretament a casa

del Francès, per tant, propera a la primera línia de front.41  Aquest nou emplaçament

feia que estigués només a 20 quilòmetres del front, fet que li facilitava visitar

regularment les divisions i brigades i assortir-los ràpidament dels medicaments i

material de curació que requerissin. Des de mitjans de juny de l’any 1937 aquest

dipòsit el dirigia el capità farmacèutic Antonio Loste Bardají. Nascut a Sarinyena, el

trobem integrat en l’exèrcit republicà des dels primers dies del conflicte. El 20 d’agost

de 1936 és nomenat farmacèutic tercer provisional i destinat al sector nord del front

TAULA 3. ESTRUCTURA SANITÀRIA OFENSIVA - SETEMBRE 1938
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d’Aragó.42  El juliol de 1937 seria traslladat a l’Hospital Militar de Sarinyena, on

ocuparia alhora la direcció del laboratori d’anàlisis de Monzón.43  En una data

que desconeixem és ascendit a capità farmacèutic provisional i passa a dirigir

els Serveis Farmacèutics de l’XI CE. El gener de 1938 era destinat a l’Hospital de

Campanya del citat cos.44  Hi romandria gairebé un any. L’acompanyaven, entre

d’altres, el tinent farmacèutic provisional Luis Morató Pou i el soldat farmacèutic

Pedro Navarro Rodeja. En plena retirada a causa de l’avanç franquista el

reubicarien al Dipòsit de Farmàcia del mateix cos.45

Tot plegat es completava amb l’estructura sanitària de l’Exèrcit de l’Est. El seu

Hospital Base es trobava a Manresa amb capacitat per a 1.500 soldats. El de

recuperables a Montserrat, amb 2.200 llits disponibles. La infermeria de palúdics, a

Solsona, desplegava 100 llits. El tren quiròfan i el d’evacuació els trobem localitzats,

respectivament, a Cervera i Manresa. Finalment, l’aparcament d’ambulàncies va estar

—com quasi tot l’any 1938— a Solsona, població on també hi havia desplegats la

direcció de transports, un dels tres tallers d’enginyers, un dels sis centres de compra, un

dels sis forns de pa i un dipòsit de 5.000 litres de benzina, tots ells de l’Exèrcit de l’Est.

LA PREPARACIÓ PER A LA BATALLA DE

CATALUNYA

Al llarg del mes de novembre, l’exèrcit de l’Est començà a preparar-se per

l’imminent atac definitiu de Franco a Catalunya. L’XI CE desplegà tres divisions en

posicions tàctiques defensives. Paral·lelament organitzà els seus serveis sanitaris

per tal de fer front a l’eventual avanç rebel. Passem tot seguit a analitzar-ne la seva

estructura organitzativa.46  Podrem apreciar com Vilar la definí sobre el territori tenint

en compte els aprenentatges i el bagatge adquirits mesos enrere, i atenent a la xarxa

viària existent en el seu sector. L’acompanyem d’un seguit de noms i cognoms dels

metges i sanitaris que conformaren aquesta organització. Aquests s’han extret de la

consulta del Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional dels mesos de novembre

i desembre de 1938 i en són, únicament, una primera aproximació.

El cap de la Prefectura de Sanitat de l’XI CE continuava ostentat per Pelai Vilar

Canales. L’acompanyarien en la plana major els capitans metges provisionals José

Font Puigderajols, Pedro Zapater Ferrer i Jaime Vilaseca Pujadas. Tots quatre

continuaven tenint el seu quarter general a la masia de La Peixera. L’estructura

sanitària es basaria en els hospitals ubicats en les brigades mixtes, dos posts
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quirúrgics avançats, un hospital avançat que es podia convertir en suport quirúrgic

dels anteriors i un hospital base. Analitzem-los. Els ferits en l’avanguarda eren

traslladats a les brigades mixtes, on se’ls feia un primer reconeixement i

apuntaven en una cartolina el seu estat mèdic. Tot seguit eren traslladats

—generalment amb ambulància— a dos dels posts quirúrgics avançats. Recordem

que les obres realitzades durant l’estiu de 1938 potenciaren l’existència de dos eixos

principals de carreteres que facilitaven el trasllat i la mobilitat ràpida dels ferits des de

l’avantguarda fins a l’hospital base. Una primera línia d’evacuació seguia l’eix Isona-

Coll de Comiols-Artesa de Segre-Ponts-Prats de Rei i l’eix Isona-Bóixols-Coll de Nargó-

Bassella-Ponts-Prats de Rei. Aquest dispositiu els permeté mantenir només dos posts

quirúrgics avançats. Curiosament, desapareix el del Coll de Nargó —situat al nord del

dispositiu del CE— i els dos existents s’ubiquen en l’extrem sud del desplegament del

CE.  El primer estava a Montclar i recollia i classificava les baixes de les divisions 26 i 30.

El dirigiria el doctor Isidro Magriñá Sanromà.47  Estava reforçat per la base hospitalària

avançada de Sanaüja, sobre la mateixa línia d’evacuació. Aquest últim tenia un paper

polivalent. Segons les circumstàncies de la guerra, podia convertir-se en un recolzament

quirúrgic de Montclar o bé en una avançada de l’hospital base, molt a prop del gran nus

ferroviari de Calaf. El segon equip quirúrgic s’ubicà a la petita població d’Alentorn i el

dirigia el tinent metge provisional Daniel Solduga Basart i s’encarregava dels soldats

provinents de les brigades de la 32a Divisió.48  En el seu equip també hi hem localitzat

els aspirants provisionals de la secció auxiliar facultativa José Domínguez Morón i Juan

Casas Pujol. Tenim constància de l’existència d’un altre equip quirúrgic dirigit, pel

tinent metge provisional Juan Femenias Perelló, amb el suport dels tinents metges

Santiago Mata Pons, Javier Mantecón Navasal i Antonio Crous Sardà.49  Malauradament

no hem pogut ubicar-lo.

Quan els ferits arribaven a un dels dos posts quirúrgics eren col·locats sobre

un primer lloc de classificació. Els metges llegien les cartolines que portaven

enganxades sobre el pit, els examinaven i els classificaven. Si eren de primera urgència,

els internaven al post quirúrgic i els operaven in situ. Si se’ls classificava de segona

o tercera urgència eren traslladats als hospitals de campanya de la rereguarda situats

a Sanaüja i Els Prats de Rei.

Passem tot seguit a definir els noms i cognoms d’alguns dels protagonistes

d’aquesta estructura sanitària. Cada divisió —concretament la 26, 30 i 32— establí

tres zones d’atenció mèdica molt properes al front i que cobrien els ferits de les

seves tres brigades mixtes. De la primera, conformada per les brigades 119, 120 i
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Figura 4. Torre de Josep Llovet (Els Prats de Rei, Anoia), on l’XI Cos d’Exèrcit instal·là

el seu hospital base (Fotografia de l’autor).

Figura 3. Paratge de La Torreta, situat a la població d’Alentorn, municipi d’Artesa de Segre.

(Fotografia de l’autor).
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121, tenim documentats els tinents metgess provisionals Manuel Viera Rafecas,

Francisco Barri Casanovas i Mariano Navarro Rodeja. També, l’aspirant provisional

de la secció auxiliar facultativa Francisco Moncusí Llenas. De la 120 Brigada, el tinent

de sanitat militar en campanya, provinent de milícies, Gregorio Ruiz Monzón, l’aspirant

provisional de la secció auxiliar facultativa Cosme López Vens, el soldat metge Luis

Barceló Canalias i els soldats practicants Emilio Minguillón Catalán i Antonio María

Canales. De la Brigada 121, el capità metge provisional Ramon Monmany Magnet;

els tinents metges provisionals Antonio Muñoz Contreras, Ignacio Gispert Cruz, Jaime

Cases Graells i Jorge Galí Montsalvatje; els tinents de sanitat militar en campanya

provinents de milícies Alfonso Guevara Asensio i Enrique Alegri Alegri; els aspirants

provisionals de la secció auxiliar facultativa Carlos Rofas Forn, Antonio Tassier Prieto,

Matias Piedrafita; el soldat metge Juan Gili Burguet i, finalment, el soldat practicant

Federico Carné Boixader.

Per la seva part la Divisió 30 tenia desplegades les brigades 131, 146 i 153. De

la primera tenim documentats el capità metge provisional Ramon Brull Orriols i els

soldats metges Luis Caldentey Alesan i Domingo Guzman Pujadas. De la 146, els

capitans metges provisionals Ramon Molins Mur i Rosendo Poch Viñals; el tinent

metge provisional Antonio Mir Mas de Xexàs; l’auxiliar facultatiu segon Luis Felip

Mitjavila; l’aspirant provisional de la Secció Auxiliar Facultativa José Miralles Muedra

i el soldat metge José Villacian Aboyo. De la 153, el capità metge provisional Emilio

Martínez Larrodera; els tinents de sanitat militar en campanya, provinents de milícies,

Fernando Cazorla Bordó i Jaime Godoy Fíguls; el tinent metge provisional José Tubella

Aguer; el sergent de sanitat militar de complement Manuel Falguera Grassi; els

aspirants provisionals de la Secció Auxiliar Facultativa José Vicente Carbó Mampel i

el soldat practicant José María Urgell Roca.

Finalment, les brigades 137, 141 i 142 estaven integrades a la Divisió 32. De la

primera hem localitzat el capità metge Lluís Folch Camarasa, els tinents metges

provisionals César Saura Borrell i José Alonso Candaló; el tinent de Sanidad Militar

professional Desiderio Pérez Castillo; l’auxiliar facultatiu segon Vicente Crespo Lasheras;

els aspirants provisionals de la secció auxiliar facultativa Luis Pijoan Vila, Andrés Estané

Rigol, Juan Ribas Bonet i, finalment, els soldats practicants Jose Maria Piñol Aguadé i

Luis Toribio Boroado. De la 141 únicament hem pogut situar el capità metge Rafael

Jorge Ochoa, el tinent metge provisional Carlos Cresta Gutiérrez i el soldat practicant

José Vilaseca Garriga. El capità Jorge Ochoa hi estaria poc temps, ja que entre el 8 de

desembre de 1938 i el 5 de gener de 1939 el trobem a l’Hospital Base de Els Prats de
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Rei com a cap de servei. Finalment, de la 142 Brigada, els capitans metges provisionals

Francisco Llabrés Piris i Cesáreo Lecha Carralero; els tinents metges provisionals Eloy

Lecha Carralero i Luis Simó Rabascall; els aspirants provisionals de la Secció Auxiliar

Facultativa Pablo Corbella Piqué i el soldat practicant José Rodríguez Minguell.

El personal sanitari localitzat, ara per ara, i desplegat en l’hospital de campanya

de l’XI CE és el següent: els capitans metges provisionals Antonio Aznar Riazuelo,

Ramón Arandes Adán i Luis del Llano Sánchez; el tinent odontòleg Jaime Cuenca

Puigdellívol; els auxiliars facultatius segons Luis Marfany Comas, Juan Blavia Esquirol,

Ignacio Fernández Carrizosa i Diomedes López Gómez; els aspirants provisionals de

la Secció Auxiliar Facultativa Samuel Torres París, Ramon Quintana Colomer i Luciano

Pinet Miquel i, finalment, el soldat practicant Jaime Sirera Sirera.

El dipòsit farmacèutic continuà centralitzat a Bassella. Per la seva part, la

secció d’Higiene i Desinfecció, que fins ara no havíem aconseguit ubicar, es trobava

a Montclar. Entre els seus responsables hi havia el tinent metge provisional Enrique

Esteve Sanz. Ben aviat, als voltants del 25 de desembre de 1938, en previsió d’un

hipotètic avanç nacional, el traslladaren a Els Prats de Rei.

També hem localitzat un batalló de sanitat a la població d’Oliola, concretament

al mas Mallol, propietat de Mariano Mallol Gatnau, subcaporal del Sometent i jutge

popular local. Hi residien el capità metge Jaume Vallvé, el tinent Salvador Vallvé

Moreno, el caporal Alberto Alarcón Albarracín i, molt possiblement, els sanitaris Ignacio

Trempleda Domingo i Alejandro Fernández González, ambdós provinents del III CE.50

Jaume Vallvé provenia de milícies i el trobem com a capità des del juny de 1937.51 El

juliol de 1938 seria assignat al Batalló de Sanitat de l’XI CE.52 Vallvé Moreno el trobem

com a tinent des de juliol de 1937.53 Per la seva part, el caporal Alberto Alarcón era

l’encarregat de la farmaciola. Finalment, hem de destacar que els serveis psiquiàtrics

del CE estaven dirigits des de mitjans de novembre de 1938 pel tinent metge provisional

Pedro Maza Subirats.54

El 24 de desembre, les tropes rebels passaven a l’ofensiva. El sector defensat

per l’XI CE va ser un dels més afectats. Pelai Vilar, en les seves memòries, recorda

l’exemplaritat del seu servei sanitari en afirmar: “el conjunt de les nostres baixes

sanitàries era el que s’havia calculat i no depassava la xifra de mil enregistrats als

posts quirúrgics avançats (...) dels quals uns nou-cents foren evacuats a Sanahuja i

Prats”. A partir de Nadal, els diversos serveis es van veure abocats al replegament.

Això sí, “cap de les nostres formacions sanitàries es veié desbordada i les línies

d’evacuació funcionaren adequadament”.55
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CONCLUSIONS

En definitiva, els aprenentatges i els bagatges adquirits per Pelai Vilar al front

d’Aragó els traslladà a posteriori al territori català. Eliminà els serveis sanitaris

divisionaris i aproximà al màxim els posts quirúrgics al front de guerra, possibilitant

una ràpida evacuació i classificació dels ferits. Acompanyà aquesta tasca de l’estudi

i l’arranjament —quan s’esqueia— de les línies d’evacuació. Paral·lelament, potencià

la professionalització dels sanitaris sota les seves ordres amb la creació d’una escola

de capacitació sanitària. Finalment, situà els serveis farmacèutics més a prop del

front i en un punt intermedi del dispositiu defensiu que escurçava el trasllat del

material mèdic potencialment requerit. El desplegament del mes de desembre de

1938 va ser la culminació del bagatge adquirit des del front d’Aragó fins a la preparació

de l’ofensiva de setembre de 1938.
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L’HUMANITARISME DE LES INFERMERES

EN LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA
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RESUM: Es mostren els aspectes humanitaris de les cures que les
infermeres van oferir als combatents i a la població a la Guerra
Civil Espanyola (1936-39). A la pràctica infermera emergeixen
actituds que s’adhereixen a valors professionals significatius
d’altruisme, dignitat humana, tracte igualitari i sentit estètic. Tenir
cura basada en coneixements, respecte, sensibilitat i creativitat,
va repercutir en la millora de la salut.

EL HUMANITARISMO DE LAS ENFERMERAS EN LA GUERRA CIVIL

ESPAÑOLA. RESUMEN: Se muestran los aspectos humanitarios de
los cuidados que las enfermeras ofrecieron a los combatientes y a
la población en la Guerra Civil Española (1936-39). En la práctica
enfermera emergen actitudes que se adhieren a valores profesiona-
les significativos de altruismo, dignidad humana, trato igualitario y
sentido estético. El cuidado basado en conocimientos, respeto, sen-
sibilidad y creatividad, repercutieron en la mejora de la salud.

THE HUMANITARIANITY OF NURSES IN THE SPANISH CIVIL WAR.

ABSTRACT: The humanitarian aspects of the care that nurses offered
to the combatants and population in the Spanish Civil War (1936-
39) are shown. In nursing practice, attitudes emerge that adhere to
significant professional values of altruism, human dignity, equal
treatment, and aesthetic sense. Care based on knowledge, respect,
sensitivity, and creativity, had an impact on improving health.
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GUERRA, VÍCTIMES, SEQÜELES

 
La Guerra Civil Espanyola (GC) va ser una tragèdia humanitària iniciada el

juliol de 1936 amb el cop d’estat de les forces revoltades contra el Govern de la
Segona República Espanyola, legalment constituït. Va ser un conflicte social en què
van confluir: lluita de classes armada, guerra de religió, enfrontament de
nacionalismes lluita entre dictadura militar i democràcia republicana, entre revolució
i contrarevolució, entre feixisme i comunisme.1

 
Més de vuitanta anys després del final del conflicte bèl·lic que va marcar el

segle XX espanyol, els historiadors intenten precisar la xifra de víctimes de la contesa.
L’hispanista Paul Preston, servint-se de desenes d’historiadors locals, explica els
estralls humans de la GC per a tots dos bàndols. Conclouen que almenys 300.000
persones van perdre la vida en els diversos fronts de guerra i prop de 200.000 homes
i dones van ser assassinats a la rereguarda, executats extrajudicialment o després
de precaris processos legals. Molts altres van ser víctimes dels bombardejos i els
èxodes que van seguir després de l’ocupació del territori per part de les forces militars
de Franco. Després de la victòria definitiva del bàndol franquista a finals de març de
1939, al voltant de 20.000 republicans van ser executats. Molts més van morir de
gana i malalties a les presons i camps de concentració espanyols, on s’amuntegaven
en condicions infrahumanes. Altres van morir a causa de les dures condicions dels
batallons de treball. A més de 500.000 persones no els va quedar més escapatòria
que l’exili com a refugiats, morint-ne molts als camps d’internament francesos.
Diversos milers van acabar als camps d’extermini nazis. Tot això constitueix el que
Paul Preston anomena l’holocaust espanyol.2

Des de l’enfocament de la demografia, Silvestre i Ortega3 han estimat les
pèrdues comparant segons la tendència històrica probable, la població que hauria
d’haver tingut Espanya, a la GC i primera postguerra (1936-1942), en el cas de no haver
patit el conflicte, amb què després realment va registrar el país durant aquell sexenni
tràgic. En xifres rodones, la població el 1939 tenia 750.000 habitants menys que els
esperables per a aquelles dates. El 1942, les seqüeles es van acumular i els registres
difereixen en 1.150.000 persones de les xifres previsibles per a aquest any.4  

El Centre d’Història Contemporània de Catalunya fa tres dècades que elabora
una relació nominal dels morts —només al territori de Catalunya— que s’han pogut
identificar fins ara —catalans o no catalans dels dos bàndols de la contesa—. Aquest
centre, que estima que s’arribarà a la xifra de 80.000 víctimes en territori català, ha
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elaborat una base de dades oberta i pública, anomenada Cost Humà de la Guerra
Civil, que compta actualment amb 55.170 registres, que identifiquen les persones
mortes i desaparegudes a Catalunya. La majoria són homes (93,59%) i la causa
principal de la mort és l’acció de guerra (61,3%), seguida de les víctimes a la rereguarda
(14,7%) o per efecte dels bombardejos (8, 3%), entre altres causes de menys significat.5

Les xifres de les víctimes, sens dubte, són importants, però no van ser menors
els danys sobreafegits que van acompanyar el conflicte. Encara que de difícil
quantificació, hi va haver un enorme patiment, angoixa, inseguretat, dolor,
desesperança o dol, que van sofrir tant els combatents com la població civil, com a
conseqüència, no només de les pèrdues irreparables, sinó també de la pobresa i la
fam, malalties incapacitants, traumatismes amb seqüeles, injustícies, humiliacions o
empresonament, entre altres causes lesives que van seguir la contesa.

L’HUMANITARISME EN INFERMERIA

En aquest treball prenem com a marc de referència l’humanitarisme o
l’enfocament humanista dels patiments de la humanitat. La gènesi de la sensibilitat
humanitària, segons Thomas Laqueur, va ser un llarg procés iniciat al segle XVIII i
estès progressivament durant el XIX a través de narratives humanitàries que, a poc a
poc, van anar consolidant l’imaginari humanitari.6

L’ humanitarisme promou la doctrina de prestació d’assistència a altres i el
deure de suscitar el benestar humà; impulsa les persones a salvar vides, alleujar el
patiment i promoure la dignitat humana en desastres naturals o provocats
intencionadament. L’humanitarisme accepta persones i moviments de tot l’espectre
polític. Aquesta ideologia informal es pot resumir en una cita d’Albert Schweitzer
“l’humanitarisme consisteix a no sacrificar mai un ésser humà per un objecte”.7 Tant
la filosofia o ideari de l’humanitarisme com el de l’humanisme tenen com a objecte
l’ésser humà, la seva essència. Per això, la seva cura és considerada un humanisme
per a Cynthia Fleury, filòsofa i psicoanalista, en basar-ho en l’atenció de cadascú cap
als altres, però en particular, en la cura dels malalts.8

La ciència de la cura humana és la pròpia d’Infermeria, en definir clarament
en el seu objecte d’estudi: proporcionar cura professional a les persones que, en
interacció contínua amb el seu entorn, viuen experiències de salut-malaltia. Per
aconseguir-ho, les infermeres s’esmercen a satisfer les necessitats bàsiques que
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donen suport a la vida de les persones mitjançant un mètode propi anomenat Procés
d’Atenció d’Infermeria, que no és més que una adaptació del mètode científic al
nostre camp disciplinari. Una tradició infermera històricocultural que es perd a la nit
dels temps.9

L’humanitarisme institucional en guerra més reeixit ha estat el creat per la
Creu Roja des de 1862. Tenia consensuat un model d’ajuda sanitària i de socors a
través dels comitès existents a cada país. En temps de guerra, entre altres,
proporcionant infermeres voluntàries i establint llocs de primers auxilis on l’exèrcit
ho sol·licités. En temps de pau, dedicant-se els comitès nacionals a la formació
d’infermeres voluntàries i a la creació de magatzems de material sanitari. Així mateix,
aconseguint l’acord internacional per a garantir la immunitat dels ferits i del material
sanitari per al seu socors.10

L’humanitarisme de la pràctica infermera en els conflictes bèl·lics té com a
valor essencial la defensa, promoció i preservació de la dignitat humana, aspectes
ben reflectits actualment al Codi d’ètica de les infermeres catalanes, que afirma que
la dignitat de la persona “és el valor fonamental inherent a la naturalesa humana i a
la ciència infermera”.11

La disciplina infermera concep la persona amb uns drets inalienables que,
per la seva dignitat, mereix ser cuidada amb la més gran consideració i respecte.
Els codis d’ètica i treballs sobre la professió infermera mostren els valors que
s’adhereixen amb més força per exercir el seu paper professional i social de tenir
cura de les persones.11,12 El bon cuidar, és a dir, aquelles cures que es desenvolupen
basant-se en el coneixement i valors professionals, és percebut proper per les
persones ateses que n’han estat partícips i són les que anomenem que tenen un
caràcter humanitari.

La finalitat d’aquest treball és mostrar els aspectes humanitaris de les cures
que les infermeres van oferir als combatents i la població a la GC, en el context social
i de formació de les dones que van participar en el conflicte bèl·lic. El període històric
és el comprès entre els anys 1936-1939. L’àmbit territorial és l’espanyol i
específicament amb més representació de l’espai català. Les fonts emprades són
directes i indirectes. Les directes, a través de dotze entrevistes extenses d’infermeres
catalanes que van treballar durant el conflicte al territori de Catalunya, els relats de
les quals estan compilats al llibre Enfermeras de Guerra13 i les indirectes sobre
historiografia d’infermeres brigadistes que relaten les vivències i experiències de la
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seva participació al conflicte durant el mateix període; bibliografia de referència i
altres fonts documentals. L’anàlisi sobre l’humanitarisme de les infermeres s’ha fet
basant-nos en dos treballs sobre valors professionals: Valores y actitudes
profesionales. Estudio de la práctica profesional enfermera en Catalunya12 i El Codi
d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya.11

INFERMERES. UNA RESPOSTA DE GÈNERE

La II República Espanyola portà a terme una sèrie de polítiques de gènere
amb què pretenia contribuir a la modernització de la societat del país. Les dones van
aconseguir trencar per primera vegada a la nostra història les barreres que impedien
accedir als drets polítics i, en particular, al sufragi. La Constitució del 1931 els va
donar aquesta possibilitat, així com altres drets que haguessin permès la seva
emancipació: divorci, possibilitat d’ocupar llocs de treball i millors condicions laborals,
entre d’altres.14

La situació catastròfica de la guerra va generar des del primer moment
demandes de dones al front i la rereguarda, especialment d’infermeres. Moltes dones,
a excepció d’una minoria que, o bé van formar part de les milícies armades, o van
treballar a les fàbriques i tallers, van veure a la Infermeria, lluny de les armes,
l’oportunitat de cooperar humanitàriament a la GC, defensant postures personals
des de diferents perspectives (valors, ideologies, gènere, religió o ètnia). Durant la
GC, dones amb formació o voluntàries es van integrar als serveis sanitaris i socials
dels bàndols enfrontats (revoltat i governamental).

Una de les peculiaritats de la GC és que va convocar també centenars de dones
internacionals. La major part van ser infermeres que es van sentir cridades des dels
seus països a participar. La major part ho va fer a favor de la II República. Es calcula que
un 30% eren d’origen jueu, d’altres van ser convocades en els seus països des de
mobilitzacions d’esquerra, aleshores amenaçades, tant com les d’origen jueu per l’auge
del feixisme i el nazisme. Es calcula que unes 600 dones formades com a infermeres a
desenes de països o capacitades a Espanya per ser-ho, van participar lluny del seu
entorn local o familiar, cuidant els malalts, ferits, orfes i exiliats nacionals o internacionals
del bàndol republicà. La major part van formar part de les Brigades Internacionals, en
què van participar prop de 35.000 combatents procedents de tot el món.15,16 De forma
excepcional, el bàndol revoltat també va comptar amb la presència d’infermeres
internacionals com Priscilla Scott-Ellis o Florence Farmborough.
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 ATENCIÓ SANITÀRIA I EDUCACIÓ INFERMERA

A LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA

El territori català va ser un dels darrers ocupats per les tropes franquistes,
però les conseqüències de la guerra, pel que fa a l’atenció sanitària, es van fer
sentir des de l’inici del conflicte. Catalunya gaudia d’una autonomia gairebé
absoluta dins de l’Espanya republicana, fet que va permetre que el Govern de la
Generalitat creés una política sanitària i social pròpia: una organització
descentralitzada de l’assistència, per comarques, amb centres primaris (població,
domicili), secundaris (hospitals comarcals) i terciaris (hospitals comarcals
ampliats), així com centres d’atenció especial per a persones grans, malalts
crònics i de recuperació.17,18

Una sanitat, en definitiva, adreçada a la població civil i de rereguarda que
donava prioritat a la prevenció i la solidaritat davant de la curació i la
beneficència. Alhora, es va establir una sanitat de guerra encaminada a l’atenció
militar com a instrument sanador de ferits i malalts.19,20

En esclatar la guerra, les cures d’infermeria dels centres sanitaris estaven
principalment gestionades per congregacions religioses. Arran del nou ordre
revolucionari anticlerical de la II República, la Generalitat, el maig del 1936, ja
havia iniciat el relleu del personal religiós per personal laic als centres
hospitalaris i d’assistència social. A la necessitat d’infermeres provocada per
aquest procés de laïcització, s’hi va sumar l’extraordinària demanda d’infermeres
a partir de la revolta del 18 de juliol de 1936. La II República i la Generalitat de
Catalunya, totes dues constituïdes legalment, hi van haver de fer front.21

Les escoles d’infermeres catalanes havien graduat des de 1919 més de
600 infermeres formades a les escoles pioneres de Catalunya: l’Escola
d’Infermeres de Santa Madrona des de 1917, l’Escola Especial d’Infermeres
Auxiliars de Medicina de la Mancomunitat de Catalunya (1917-1924) i l’Escola
d’Infermeres de la Generalitat de Catalunya (1933-1938); a aquestes, caldria
sumar les infermeres de les escoles de la Creu Roja existents a les quatre
províncies catalanes, que formaven infermeres regularment des dels anys
1920.22,23

Malgrat això, aquests centenars d’infermeres formades no van ser
suficients per afrontar les necessitats sanitàries derivades de la guerra. Per
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solucionar l’escassetat d’infermeres, la Generalitat va sol·licitar aquestes
professionals a les associacions, partits polítics i sindicats i va requerir a través
dels mitjans de comunicació –ràdio i premsa– que les dones es presentessin
voluntàriament per a aquesta comesa. Moltes joves del país es van oferir  a fer
aquestes funcions i diverses organitzacions sindicals i ciutadanes van organitzar
cursos breus amb l’objectiu de capacitar-les tan bé com era possible. Es va
organitzar també formació en els mateixos hospitals, on els metges i les
infermeres professionals ensenyaven a les joves voluntàries.24

 La General itat va reconèixer el servei valuós d’aquestes dones
voluntàries, en un moment de necessitat urgent, però, acordava que no podia
persistir indefinidament un sistema d’iniciativa espontània. A partir de juny de
1937 va revisar els certificats atorgats des del 19 de juliol de 1936, i va perfeccionar
l’aprenentatge d’aquelles infermeres que mostraren una preparació deficient,
havent de sotmetre’s a una prova d’avaluació per tal d’obtenir el certificat
d’aptitud que acredités la seva competència per exercir el càrrec d’infermera.25

La resposta de les infermeres a la prova va ser espectacular. La formació
acadèmica oficial i no oficial de les infermeres a Catalunya va continuar durant
la GC depenent de la Facultat de Medicina de Barcelona. Al llibre de registre
d’expedients d’infermeres es verifica l’augment del nombre de matriculades
durant els dos primers anys de guerra, únics anys que van gaudir d’aquesta
possibilitat, amb prop de 2.408 matriculades, en comparació de les 600 dels dos
anys anteriors a la guerra. Més del 62% van aconseguir el certificat d’aptitud que
les acreditava per a exercir.26 Aquest fet mostra la voluntat de les infermeres de
complir les exigències de la Generalitat per poder continuar als seus llocs de
treball.

 La professió d’infermera durant la guerra va adquirir un component polític
i de classe decisius, suposant per a moltes dones un gran èxit de promoció social
i una expansió d’horitzó professional.27 No obstant això, aquesta visió progressista
de la dona va durar poc; el model de dona que es va establir a partir del final de
la Guerra Civil per part del règim militar va suposar un notable retrocés. La
dictadura franquista va imposar un model de societat orgànica amb una política
de gènere regulada per una legislació civil que negava a les dones qualsevol
mena d’autonomia individual i, d’altra banda, propiciava la reclusió de les dones
a l’àmbit domèstic, assegurant-ne la subordinació.14
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L’HUMANITARISME DE LES INFERMERES QUE

VAN PARTICIPAR EN LA GUERRA CIVIL

ESPANYOLA

La pràctica humanitària de les infermeres que van participar en la GC la trobem
als relats de cures que elles realitzaven als soldats ferits i a la població civil. Són
maneres de cuidar que emergeixen actituds en situacions diverses i en diferents
contextos. Aquestes actituds s’adhereixen a determinats valors professionals
significatius, com ara l’altruisme, la dignitat humana, la igualtat o tracte igualitari i el
sentit estètic. La seva finalitat era millorar la salut i el benestar de les persones ateses.

Un valor significatiu és el valor altruista; fa esment a la disposició de procurar
el bé de les persones de manera desinteressada, fins i tot contra l’interès propi.28

Aquest valor es considera un traç inequívoc de les professions i, específicament, les
de l’àmbit sanitari.29 Les actituds d’ajuda, compromís i compassió són, en general,
les que destaquen més entre les experiències cuidadores.12 Durant el període de
guerra són les actituds que, des del seu convenciment, van portar a les infermeres a
continuar cuidant, a mantenir-se en el seu paper i no defallir.

Diversos testimonis d’infermeres de la GC il·lustren la forta voluntat d’ajuda als
altres, que les conduí a posar-se a disposició dels serveis sanitaris. La infermera Carmen
Barrull ho expressa amb aquestes paraules: “Demanaven infermeres i conductors
d’ambulàncies, vaig decidir fer-me infermera de guerra per col·laborar”.30 La seva decisió
d’ajuda va ser ferma. Mª Victòria Santamaría, infermera, malgrat una forta oposició familiar,
decideix ajudar: “A casa no em deixaven anar a l’hospital, però jo ho tenia ficat al cap [...]
vaig fugir de casa i els hi vaig deixar una nota a la família que deia —me’n vaig a l’hospital
de Cambrils—”.31 Una altra infermera, Càndida Sala, explica la seva decisió de cuidar els
altres: “Dels meus pares vaig aprendre la humanitat amb què cuidaven la meva germana
malalta [...] em vaig dir —jo em faré infermera— [...] l’important per a nosaltres infermeres,
era la persona i el seu benestar”.32 Carmen Casas, també relata la seva motivació per a
cuidar: “Volia ser infermera per tenir cura dels ferits i vaig començar el curs de sis mesos
de la Generalitat per a ser infermera de guerra”.33

El testimoni d’Una Wilson, infermera neozelandesa, especialitzada en cirurgia,
molt experta i competent, en ser entrevistada sobre la seva participació en la GC es referia
a l’ajuda manifestant: “Sabem que estem fent alguna cosa que de veritat té sentit”.34

L’ajut a les persones en el context bèl·lic és viscut com un element essencial que dona
sentit a la vida de les infermeres, enmig del’absurditat que implica tota contesa.
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El compromís amb les persones i la societat és una actitud que les infermeres
expressen i que, en algun cas, va unida a la ideologia com en el cas de Maria Sans:
“Vaig decidir anar a la guerra perquè soc una antifeixista cent per cent. Jo sabia que
a la guerra no hi podia anar, perquè era una dona i les dones a primera línia de foc no
tenim res a fer, però sí que es podia fer coses a la rereguarda”.35 A l’Hospital d’Igualada,
amb cinquanta llits i escassos recursos, la infermera Guadalupe Cussó relata el
compromís i responsabilitat desenvolupats per elles per a mantenir l’hospital actiu:
“Les monges durant la guerra van poder continuar treballant, eren les vedrunes,
almenys n’hi van quedar quatre o cinc, vestides sense l’hàbit religiós. Eren molt
bones infermeres, feien cures i eren les responsables de quiròfan, la cuina i els altres
serveis [...] la germana Àngela, gran infermera, va dirigir l’hospital”.36

El Dr. Edward K. Barsky, encarregat d’organitzar i dirigir l’ajuda nord-americana,
en ser preguntat sobre els motius de reclutament del conjunt de sanitaris voluntaris,
fa referència a la motivació que els porta a lluitar a Espanya: “No són aventurers. No
lluiten pel sou. Saben que defensen les seves vides, les seves llars i el seu país del
feixisme i també que lluiten contra el perill de la paraula feixisme”.37

La implicació compromesa de les infermeres en les donacions de sang fou
habitual. Mary Bingham, infermera americana i mexicana, revela: “Com que no
disposàvem d’un banc de sang, i necessitàvem una altra  transfusió, de nou vaig oferir
la meva”.38 La infermera australiana Agnès Hodgson manifesta la seva satisfacció al
poder participar en les donacions organitzades a Barcelona abans d’anar al front.34 La
mateixa actitud generosa és relatada per altres infermeres, quan  la donació salva una
vida; Ramona Gurnés així ho expressa: “Es necessitava 600 ml de sang de transfusió
directa per a un jove operat. La família no podia i me la van extreure a mi”.39 Aquesta
actitud compromesa de donar sang, a alguna d’elles va costar-li la vida. Maria Sans
explica: “La mort de la meva companya Antònia la vaig  sentir molt. Ella era del grup 0
universal i donava sang massa sovint per a fer transfusions als malalts. Morí a conseqüència
d’això. Al seu enterrament, hi va anar molta gent i tots els malalts que van poder”.35 Són
comportaments heroics en el context bèl·lic de destrucció en què vivien.

La compassió, actitud humana que es manifesta en comprendre el sofriment
de la persona atesa, genera accions que poden apaivagar el seu malestar. Maria
Sans ho descriu amb aquestes paraules: “Quan se’m moria un pacient semblava
que perdia una cosa meva, perquè tots van venir a lluitar contra Franco i deien —
estem perdent!— Llegien els diaris que portaven els mapes amb les últimes notícies
dels fronts i veien que s’anava perdent la guerra, i això les omplia de tristesa”.35
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Esther Silverstein, infermera nord-americana d’ascendència semita, descriu
desconsolada un dels terribles bombardejos que presencià el 1937 a la plaça del
mercat de la ciutat de Lleida:

“Eren les quatre de la tarda. Totes les mares estaven al mercat
comprant coses pel sopar, i tots els nens petits acabaven de sortit de
l’escola i estaven comprant caramels d’un cèntim i els cinc bombarders
italians van venir i va ploure destrucció sobre aquestes dones i nens. No
podia suportar la visió d’aquestes mares buscant als seus nadons al mercat,
i els trossos d’aquests nens llençats per tot arreu. No hi va haver sirenes.
Els bombarders van arribar massa ràpid [...] Nosaltres (el personal mèdic)
ens vam quedar. No m’oblidaré de Lleida fins que em mori [...] No es pot
permetre que els nens petits no puguin comprar caramels a la plaça del
mercat sense que els plogui plom damunt [...] Alguna mala cosa està
passant quan això està permès [...] Alguna cosa hem de fer”. 40

Al sofriment físic s’hi afegí el psíquic de la derrota. Es donaren situacions
d’una duresa extrema, com explica la infermera Pilar de Viala: “Sovint operaven en el
mateix llit dels pacients perquè no podíem moure’ls. El metge, en operar deia —Miri,
fixi’s, fixi’s com està aquest xicot per dins [...] rebentat— i jo recordo que em queien
unes llàgrimes!”41

El valor a la dignitat humana és el valor fonamental, està relacionat directament
amb el reconeixement que les persones tenen pel fet de ser-ho. Les infermeres
vetllaven per a mantenir la dignitat, més, si és possible, en situacions i contextos on
l’atenció a les persones altament vulnerables es fa imprescindible.11 Les actituds de
més prevalença que van unides a aquest valor són la consideració i el respecte.12 En
la Guerra Civil, les infermeres tenien cura dels soldats ferits amb respecte. Tenien
una cura especial dels que estaven a punt de morir. Encara avui, el record està viu en
les seves memòries, com explica Pilar de Viala: “Moltes nits em desperto amb els ulls
plens de llàgrimes i no puc dormir, perquè recordo les lliteres  per terra  i les veus dels
ferits que em suplicaven: —senyoreta, per favor que em moro, tregui’m d’aquí!—
senyoreta que em moro!— Què podies fer? —donar-los-hi la mà i consolar—”.41 Les
infermeres intentaven que poguessin morir, almenys, damunt d’un llit, no per terra, i
els acompanyaven per a que no morissin sols.

A més del respecte i la consideració mostrada als ferits crítics, procuraven donar a
aquests últims, quan morien, les últimes atencions amb extrema sensibilitat. Carme Barrull
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relata el que va viure: “Una nit, mentre estava de guàrdia sense llum, trucaren a la porta.
[...] Eren uns militants de la CNT (Sindicat de la Confederació Nacional del Treball) que
portaven el cadàver d’un jove molt conegut pels seus mítings; tenia el cap i la cara
destrossats, sols li quedava el cuir cabellut. Vaig fer una bola amb el paper de color blau
del paquet de cotó fluix, i li vaig posar en lloc del cap. Després vaig embenar la bola de
forma que li sortís alguns cabells pel front i semblava que conservava  el seu cap”.30

Si la mort dels soldats era sempre una situació dura d’assumir, encara ho era
més quan sobrevenia a joves brigadistes; els sentiments de dolor que generava la
seva pèrdua eren intensos. Maria Sans explica: “Una situació molt dolorosa fou
acompanyar, mentre moria, a un jove anglès. Ell demanà a Ina, la meva infermera
anglesa, que escrigués una carta a la seva mare. Ina es va posar a plorar i jo també,
perquè és molt trist morir tan jove, lluny de casa, i que la seva mort no servís per a
res!” El record d’aquests joves perdurà en la seva memòria i afegeix: “Dins del meu
cor ho tinc tot escrit, perquè em va impressionar molt els joves soldats internacionals
que vingueren del seu país a lluitar aquí, van donar la seva vida i al final es va perdre
la guerra . Penso en les seves mares, que tenien els seus fills enterrats aquí. Estaven
en una fossa comuna i vaig dir al meu partit polític —m’agradaria que a aquests
camarades que han mort aquí per nosaltres, se’ls fes alguna cosa—” i a petició
d’aquesta infermera, es va construir el monument a les Brigades Internacionals en el
vell cementiri de Mataró, de marbre rosa, amb tots els noms dels soldats i les nacions
de procedència; el primer nom és d’un jove suec de dinou anys.35

Alun Melai Williams, brigadista gal·lès que formava part dels serveis sanitaris
internacionals, indicava: “Molts van morir i no hi havia ni lloc ni gent que els enterrés.
No tenien documents d’identificació, res [...] Fins avui, ningú sap on foren enterrats
els morts i qui va morir”.42

Maria Sans mostra el respecte als soldats ferits mitjançant una activitat
quotidiana com el de donar-los-hi el menjar: “Repartíem el menjar corrent perquè no
es refredés; els que no podien menjar sols per estar enguixats o perquè els faltaven
els braços, se’ls donava el menjar a la boca”.35 Guadalupe Cussó relata les atencions
que donaven als malalts de Canàries: “Pobrets!, no rebien cartes de casa seva i no hi
podien anar de cap manera; estaven desesperats. Jo mirava si els podia donar una
mica de moral, feia el que podia per animar-los”.36 Les infermeres fomentaven
l’autonomia dels soldats ferits i malalts, ajudant-los a valdre’s per ells mateixos, com
declara la infermera Ana M. Viñas: “Els que podien aixecar-se anaven al menjador, i
als que no podien, els hi portàvem el menjar i els hi donàvem”.43
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El valor igualitari o tracte igualitari es desenvolupa a través de les actituds
d’acceptació incondicional, tolerància i assertivitat. Els problemes habituals
d’atenció a ferits i malalts, agreujats, quan els recursos eren escassos, eren
encara més complexos quan s’havia d’atendre els soldats de les tropes que
lluitaven al costat de Franco. L’enemistat i tensions racials històriques existents
entre espanyols i moros, juntament amb la reputació d’aquests últims per la
seva crueltat extrema, intensificaren els sentiments en la seva contra. Patience
Darton, infermera anglesa, confirma la resistència que es va produir quan va
atendre un soldat moro malferit al coll: “Déu meu com ens odiava, ens mirava
d’una manera terrible, desconfiava de nosaltres, pensava que l’anàvem a
matar!”44 Les infermeres cuidaren dels ferits i malalts sense fer distincions
ideològiques, com refereix també Mary Binham, afirmant: “els soldats moros
estaven molt sorpresos perquè creien que els mataríem en lloc de cuidar-los”.38

Es mostren experiències d’infermeres on s’identifiquen les mencionades
actituds, que no sempre foren fàcils de portar a la pràctica. Així ho exposa Carme
Barrull: “Abans la  mort era una cosa més habitual, perquè  a les cases havien
mort els avis, els tiets [...] però em va impressionar la mort del germà d’una
companya infermera, de manera que el dia que morí em va dir —tu sí que ets
bona [...] Dona’m un petó!— I a mi em va fer molta repugnància perquè tenia la
suor freda de la mort, però jo li vaig donar el petó”.30

A Tremp (Lleida), Emília Santaolalla, tot i que podia cuidar oficials, va escollir
ocupar-se d’una sala de soldats presoners republicans en situació crítica.
Assegura que: “la majoria de les noies volien treballar a l’hospital d’oficials
perquè era de més categoria”. Ella cuidava dels seus pacients físicament i
emocionalment. A pesar del seu estat crític, Emília els visitava un per un, els
preguntava el seu nom, d’on procedien, la seva adreça i el nom de la família, ho
anotava tot en una llibreta. Quan va acabar la guerra, Emília contà: “vaig enviar
una carta als familiars dels morts, van ser moltes les cartes perquè quasi tots
van morir, i els deia on estava enterrat el seu fill, el seu pare [...] Tots els familiars
em van escriure donant-me les gràcies. Alguns van venir a Tremp i jo els vaig
acompanyar al cementiri”.45

Les actituds assertives es donaven quan, entre elles, s’ajudaven a suportar
les condicions de la guerra i l’exili tractant les malalties contretes en la seva
pràctica professional. Moltes infermeres foren en algun moment víctimes de
carències alimentàries, complicacions intestinals, febres tifoides, infestació per
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polls o sarna i hagueren de recolzar-se en aquests moments difícils. La infermera
Alegria Royo explica la situació que va viure: “totes les persones exiliades en la
Casa Refugi de Gilley (França) vam tenir sarna, i els deia que fessin com ella:
cada nit, dutxar-se i rascar-se la pell de tot el cos cobert de sarna amb un fregall
d’alumini fins a fer-se sang, després aplicar la pomada i cobrir el cos amb la bata
blanca d’infermera i al llit. L’endemà, novament dutxar-se per treure’s la pomada,
rentar la bata i llençols, i així cada dia. En tres dies, fora sarna!”46

Finalment, el valor estètic és especialment significatiu en el context de
guerra, quan les cures asseguraven un mínim de benestar i confort. Per fer-ho,
van utilitzar la creativitat i l’enginy. Antònia Palacín, infermera de la Llar infantil
de Tremp, acompanyava els nens al barber per a tallar-los el cabell. A ella no li
agradava com el barber els deixava els cabells i, per això, demanà a la directora
del centre: “Si m’ho permet, els hi tallaré jo els cabells als nens”.47 En la pràctica
infermera transmetien sensibilitat, saber estar i saber apropar-se a l’altre; com
ho mostra el cas de joves ferits que no volien menjar, estaven traumatitzats pel
que havien viscut i tenien les mirades perdudes. La infermera Ana M. Viñas li
digué al seu cap: “doctor aquest noi està tan trist que no vol menjar [...] si li
donés natilles, potser se les menjaria”. El seu cap li respongué: “Anita, que és
un soldat, no un nen”. Ana M. va aconseguir que mengessin, explicant contes,
com si es tractés de nens.43

També davant l’escassetat i precarietat de material tan imprescindible en
aquells moments, elles donaven resposta, emprant la creativitat. La infermera
Trinidad Gallego explica com ho feien: “Ara, imagineu de sobte convertir aquest
hospital en un hospital de sang. Quasi no hi havia material. Les benes de guix,
que era l’únic que es podia fer, les fèiem nosaltres; calia posar damunt la taula
el guix i un munt de gent enrotllant les benes amb el guix”.48 L’enginy flueix amb
intensitat en aquests moments vitals.

Per últim, cal afegir que aquest humanitarisme de la pràctica infermera no
només es va exercir durant el conflicte bèl·lic, sinó també un cop finalitzat aquest,
acompanyant i assistint els refugiats i exiliats republicans als camps d’internament
francesos. Molts sanitaris espanyols hi van fer cap. El col·lectiu de personal
d’infermeria format per infermeres, matrones, practicants i practicantes fou el
col·lectiu sanitari més nombrós en l’exili republicà espanyol de 1939 a França.
Sense elles i ells, hagués estat impensable garantir el funcionament de molts
dels hospitals “auxiliars” i de les infermeries dels camps de refugiats.49
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CONSIDERACIONS FINALS

En aquest període bèl·lic es constata que les dones, i en especial les infermeres,
mostraren a escala social la seva vàlua més enllà de l’àmbit privat on habitualment
creixien. La seva decisió de formar part dels equips sanitaris no va ser fàcil; per a la
majoria significava deixar la seva família i persones significatives, encara més, per les
que es van desplaçar des d’altres països, com és el cas de les brigadistes. La solidaritat
mostrada per totes, a més de la sanitària, va ser el seu gran compromís social.

Les infermeres van tenir cura amb sensibilitat i respecte, essent conscients
de la situació que estaven vivint, del seu paper en situacions de molta dificultat,
aportant coneixements, capacitats i habilitats. Les seves pràctiques cuidadores,
basades en la creativitat en condicions precàries, va repercutir en l’avenç professional.

Van mostrar un nivell d’identitat infermera alt, viscut fins a les últimes
conseqüències, fins al punt que podia perillar la seva integritat física. La identitat del
grup estudiat confereix un fort vincle emocional entre els seus components i dels
seus components amb la societat.

Creiem que és un deure de la comunitat, en general, i de la professió infermera,
en especial, donar visibilitat a l’aportació professional de les infermeres en temps de
guerra. Conèixer les seves trajectòries, vivències i experiències és mostrar la integració
dels valors professionals i l’alt compromís professional que van desenvolupar,
d’especial transcendència en el context occidental actual, principalment per a les
persones que han decidit dedicar els seus esforços a la pràctica infermera.
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RESUM: Es presenta la història de l’Hospital General de Palma, la
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 ANTECEDENTS. ELS HOSPITALS MEDIEVALS

DE CIUTAT DE MALLORCA

L’activitat hospitalària a la Mallorca medieval era profusa. Entre els segles XIII i XV
van existir en diverses localitats fins a 26 hospitals. El primer hospital del qual es té notícia
a Mallorca va ser el de Sant Antoni de Viana fundat en 1230 (13 de setembre) per Jaume I
amb la donació que va fer aquest a favor de Pedro de Teça. Es trobava a Palma, en l’actual
carrer Sant Miquel, i va perdurar fins i tot després de la unificació de diferents hospitals
per a constituir l’Hospital General.1 Sembla que una de les raons de la seva fundació va
ser combatre el “ignis sacer” o foc de Sant Antoni, afecció molt comuna durant l’edat
mitjana i que avui sabem era deguda a una intoxicació anomenada ergotisme, secundària
a la ingesta de pa fabricat amb farina de sègol contaminat per un fong paràsit del gènere
Claviceps (Claviceps purpurea Fr.) anomenat sègol banyut, ergot o banya de sègol, els
alcaloides del qual (ergometrina, ergotamina y ergocriptina) produeixen efectes
vasoconstrictors i sobre els neurotransmissors. Es tracta, doncs, d’una intoxicació
alimentària que es pot presentar en forma aguda o crònica. Les formes cròniques més
habituals eren la convulsiva, caracteritzada per manifestacions neurològiques, com a
convulsions, i la gangrenosa, seguida de gangrena seca i simètrica de les extremitats. Els
seus efectes devastadors consistien fonamentalment en necrosis de les parts acres
secundàries a aquesta vasoconstricció amb la consegüent amputació, fins i tot, dels
quatre membres. El 1739, aquest hospital comptava amb un conjunt de metges i cirurgians
adscrits, així com de servidors.2

L’Hospital de Sant Andreu o de Santa Eulàlia, fundat per Nunyó Sanç el 1231,
és el segon conegut a Palma i també va estar sota el patronatge real. Disposava
dels beneficis d’una finca rústica anomenada Santa Olalla, que va ser necessari
vendre el 1309.3 En inaugurar-se comptava amb vint llits, que es van reduir
posteriorment a deu. L’Hospital de la Nostra Senyora de Gràcia estava situat on
avui és l’església del Socors. Sobre el de Santa Magdalena existeix la confusió que
n’haguessin pogut existir dos amb el mateix nom, un va estar on és avui l’església
del mateix nom, al costat de la Rambla, i un altre a Porto Pi, fundat el 1231 per
Guillem de Torrella per encàrrec del comte Hug IV d’Empúries. L’Hospital de Santa
Catalina va ser fundat el 1343 per Ramon Salelles, mercader nadiu de Manresa i
establert a Mallorca, que estava emparentat amb la família reial.4 Es va fer càrrec de
diverses aportacions per al seu manteniment. Segons A. Contreras constitueix un clar
exemple d’hospital medieval; estava compost de capella, sagristia, cementiri, menjador,
cuina, infermeria i dormitoris. És possible que l’actual església de Sant Magí s’erigís
sobre ell. Posteriorment es va traslladar al carrer d’es Sitjar (actual Concepció) i va
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passar a formar part de l’Hospital General. L’anomenat Hospital “dels rossos” o del
Sant Esperit albergava expòsits. Era denominat així, ja que pel que sembla els nens
portaven un vestit de color castany (color ros) semblant al dels frares. Estava situat prop
de l’actual església de sant Felip Neri.

Uns altres van ser l’Hospital de “les minyones òrfenes”, fundat el segle XIV
i situat a l’actual carrer Sindicat, que va estar protegit pel bisbat; el dels orfes o
Sant Magí, creat a mitjan segle XIV, que estava situat a l’actual barriada de santa
Catalina i l’hospital de Sant Antoni de Pàdua, fundat al voltant de 1250 i situat
prop de l’actual Porta de Sant Antoni. Va estar sota el patronatge del bisbat i cap
a 1500, Alexandre VI per butlla de 12 de març el va subordinar al de Sant Antoni de
Viana. L’anomenat “Hospitalet” o de Sant Pere i Sant Bernat va ser fundat el 1475
pel clergue Antoni Lana i era específic per a atendre eclesiàstics pobres. De curta
vida va ser l’Hospital Jueu, creat per donació testamentària de Sayt Mili el 1377;
estava situat al carrer Major del Call i va estar destinat a la població jueva local.
Segons sembla, va desaparèixer el 1391 després de tumults antijueus.5 Durant el
regnat de Sanç II va ser creat l’Hospital de l’Orde de Sant Joan de Malta pels propis
membres de l’Orde, per a acollir pelegrins. Segons Hernández Morejón es va establir
el 1471 a Ciutat la primera morberia a Europa amb motiu de l’epidèmia de pesta
que va assolar l’illa,6 encara que Dameto diu que va ser el 14757 i Contreras assegura
que es va inspirar en unes anteriors establertes el 1435 a Venècia i Ragusa.8 El
1475, Llucià Campells de Condomina (?-1488)9, metge assessor de la morberia, va
redactar els trenta-cinc capítols per al govern d’aquesta institució, que va estar a
càrrec de set morbers triats anualment, entre els quals hi havia dos representants
dels gremis, un paraire i un teixidor. Aquesta important institució regirà amb el
temps la sanitat de tota l’illa i, especialment, dels ports. Fora de la ciutat van existir
altres hospitals com el de Sant Llàtzer dels mesells, creat amb anterioritat a 1443
en el camí a Inca prop de la porta de Santa Catalina. Tenia com a finalitat acollir els
malalts de lepra o sospitosos de patir-la. El 1580 es va traslladar a un lloc situat
prop de l’actual carrer G. Maura denominat “les set aigües”. El 1680 va ser absorbit
per l’Hospital General.

D’altra banda, en diversos pobles de Mallorca van existir centres amb la
denominació d’“hospital” que no es corresponia sempre a un concepte assistencial,
ja que la majoria eren llocs d’acolliment; van existir en diverses localitats com
Felanitx, Alcúdia, Pollença, Inca, Sineu, Manacor, Muro, Artà i Campos, que pel que
sembla va se el millor dotat.10 La majoria van ser creats al llarg dels segles XIII
(Inca), XIV i XV.
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 TAULA 1. ANTECEDENTS HOSPITALARIS. CIUTAT DE MALLORCA. (ELABORACIÓ PRÒPIA)

H.G.- Hospital General
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L’HOSPITAL GENERAL. EVOLUCIÓ HISTÒRICA

L’Hospital General o Provincial de Palma representa la història viva de la
medicina hospitalària de les Balears i la seva trajectòria és fidel reflex de l’evolució
que van seguir aquestes institucions a tot el món des de l’edat mitjana fins a
l’actualitat. Fundat el 29 de maig de 1456 mitjançant el Real privilegi d’Alfons I de
Mallorca i V d’Aragó (1396-1458), avançant-se en cent anys a una cèdula de Carles I
que en 1546 va obligar a la unificació dels hospitals. Molt va tenir a veure en la seva
creació la tenacitat del franciscà Fra Bartolomé Catany (final segle XIV-1462). El
Consell General i els jurats de la Ciutat i el Regne van proposar la unificació de tots
els hospitals en nom de l’eficàcia. Una tasca que van encarregar a tres religiosos i
que, per decisió expressa del rei, va acabar per ser responsabilitat exclusiva de
Bartolomé Catany. El nou Hospital General (HG) prenia com a exemple el cas de
Barcelona, on els diversos hospitals fundats entre els segles XII i XV es van unificar en
la creació de l’Hospital de la Santa Creu. Els hospitals que es van unificar van ser el
de Santa Catalina dels pobres, el de Santa Magdalena, el de Sant Llàtzer dels leprosos,
el de Santa Eulàlia o Sant Andreu, el de Sant Esperit (dels Rossos) parcialment11 i el
de La Nostra Senyora de Gràcia. Urech12 cita també el Col·legi de les Minyonas situat
en l’àmbit de la parròquia de Sant Nicolau com a probable aportació; potser es tracta
del mateix denominat Sancti Spiritus. Els diferents privilegis que tenien cadascun
d’ells no es van extingir sinó que es van aportar íntegres al nou centre. Des de la seva
fundació, les rendes es van anar incrementant cobrint les seves necessitats.13

Va estar sota el patronatge de la Corona i regit pel Gran i General Consell fins
a 171314 en què va passar a dependre de l’Ajuntament de Palma fins a 1840, donant
assistència a malalts, pobres, expòsits i dements; estava, doncs, obert a tota la població
de l’illa, la qual cosa ho feia rebutjable per a una part de la població acomodada
decantant-se aquesta per la medicina domiciliària. A conseqüència de la Pragmàtica
llei de 1750, el dèficit va augmentar d’una manera preocupant, al punt de no poder
substituir els llits cremats en què morien els malalts de tuberculosis. L’hospital comptava
des de mitjan segle XVII amb l’aportació de part de les recaptacions fetes per les
representacions teatrals realitzades a Palma en el saló del gremi de sabaters i en el
Palau de Santacilia, fins que es va decidir construir el Corral o Casa de Comèdies,
teatre major, per a intentar augmentar la recaptació. Va ser inaugurat el 27 d’agost de
1667, sent propietat de l’hospital fins a la seva desaparició el 1854. En el mateix solar
s’edificaria posteriorment el Teatre de la Princesa i l’actual Teatre Principal.15 El 1840
va passar a dependre de la Diputació. A partir d’aquest moment l’economia, de l’hospital,
amb alts i baixos, va anar millorant progressivament.16 El 1841 les subvencions van ser
de 36.322 ptes., passant progressivament a 71.948 el 1877.
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 Figura 1. Plànol de l’hospital: planta baixa i planta pis.
(Font: Consell General. Consell de Mallorca, 1923. PLA 455 P4/8).
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Des del punt de vista arquitectònic, i a causa de les seves múltiples reformes,
és un edifici heterogeni format per diversos espais sense un pla ordenat (Figura 1).
La seva inicial construcció es va oferir al mestre Mateu Forsimaya, un dels més
prestigiosos constructors de l’època.17 La seva intervenció degué concretar-se just
en tornar de Nàpols el 1460, on treballava, ja que és sabut que l’obra de la capella es
va donar finalment a Amador Creix, fill de Miguel Creix, iniciador d’una saga de mestres
paletes molt documentada.18 Destaquen algunes sales, com la que va ser durant
anys la sala d’homes a la planta baixa i que està constituïda per una extensa nau
amb una coberta ogival i el pati que dona accés a l’església amb una galeria neo-
gòtica19 formada per arcs de ferro polilobulats que daten de 1865.20

A l’edifici de la Misericòrdia adjunt a l’hospital es trobava l’Escola d’Anatomia
i Cirurgia i el seu Teatre Anatòmic. Aquesta escola va ser creada per Francisco Puig
(1720-1797) 21 i inaugurada l’abril de 1790 a imitació de les de Cadis i Barcelona, en
la qual havia ensenyat i on va ocupar la plaça de cirurgià major el 1756. Aquesta
escola va ser aprovada per disposició reial el 4 de desembre de 1789 i en els plans
d’estudi es contemplava que en el sisè any es fessin les pràctiques a l’hospital,22 del
qual Puig era cirurgià major des del 27 d’octubre de 1788. A la porta on es va situar el
teatre anatòmic es podien observar pintades les armes de la ciutat amb el lema:

“Senatus populusque Balearis Majoris Humanitati Civiunque saluti ex

ipsa ad huc Mortalitate Consulens Hoc Anatomiae Theatrum Regi Senatus

consulto intervinent de PP. Erexit Rege Carolo III, A. D. MDCCXC” .23

Al costat de Sebastian Muntaner (?-1811), mestre segon, el 1793 va publicar el
“Manual teórico-práctico de las operaciones de cirugía para instrucción de los alumnos

de la Escuela de Palma”. Aquest el va substituir el 1793 després de sol·licitar el retir.

Al llarg del segle XIX i XX van treballar a l’HG la majoria dels millors professionals
de la Medicina de Palma. L’anomenada generació de 1850 que, amb la seva incipient
mentalitat etiopatològica, va introduir a Mallorca la medicina de laboratori, científica
i positivista, va desenvolupar la seva activitat en el centre. D’aquesta generació va
formar part, entre altres, Domènec Escafí i Vidal (1841-1915), que es va llicenciar a
Barcelona el 1863. El 1864 va obtenir la plaça de metge de l’hospital. Entre altres
càrrecs va ser metge de la presó de Palma, del Llatzeret de Cabrera, director dels
Banys de Sant Joan i forense del Jutjat de Palma. Va ser també soci numerari, secretari
i president de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de 1880 a 1892.
Aquest mateix any va ser president de la junta organitzadora del Primer Congrés
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Regional Balear de Ciències Mèdiques i va formar part de la comissió encarregada de
l’estudi de la Topografia Mèdica de Palma i vocal per a l’estudi per a proveir d’aigua
la ciutat (1899), alhora que va col·laborar en la campanya per a la reforma higiènica
de Palma. Va publicar diversos treballs entre els quals destaquen “Una reforma

necessària” (1885) o “Necessitat d’una casa de Socors” (1886).24

Jaume Escales Adrover (1847-1929) es va llicenciar a Barcelona en 1869. Va
ser director de l’hospital entre 1870 i 1919. Acadèmic, va ocupar els càrrecs de
tresorer i president de la Reial Acadèmia el 1905. Va ser, a més, acadèmic corresponsal
de les acadèmies de València i Sevilla. Va realitzar estudis sobre la febre groga
patida a Palma el 1870 i sobre les epidèmies de pesta bubònica ocorregudes també
a Palma; en va publicar les conclusions el 1880.

Antoni Frontera Bauzá (1833-1921) va néixer a Sóller i va ser la figura més
representativa de la cirurgia vuitcentista a Mallorca. Va presidir la Reial Acadèmia de
Medicina de Balears i va estar també interessat en la cirurgia urogenital. Havia estudiat
a Montpeller i es va doctorar a París amb una tesi sobre Obstetrícia. A l’HG de Palma va
exercir la plaça de cirurgià de la Sala d’Homes i practicava, sobretot, de manera magistral,
la talla perineal pels càlculs vesicals. El seu fill, Lluís Frontera Estelrich (1883-1954) va
ser el precursor més rellevant de la Urologia mallorquina. Llicenciat en Medicina el 1905
a Barcelona amb un brillant expedient acadèmic, va obtenir el grau de doctor per la seva
memòria “Avantatges que reporta l’ús del Mikulicz en la cirurgia ginecològica”. Va
romandre dos anys a l’Hospital Necker de París al Servei de Felix Guyón (1831-1920) i
d’Albarran (1860-1912). També va assistir durant diversos mesos a Berlín, al servei de
James Israel (1848-1926), cap del Departament de Cirurgia de l’Hospital Jueu. Va ser
nomenat metge substitut de la Sala de Cirurgia d’Homes de l’HG durant sis mesos el
1905 i a l’agost i setembre de 1906 i 1907, substituint les vacances del seu pare Antoni,
al qual va substituir definitivament el 1908 com a cap de Cirurgia de la Sala d’Homes.
L’any 1914 any va iniciar una nova etapa professional a Barcelona.25

Pere Jaume i Matas (1856-1921) constitueix una gran personalitat de la
medicina mallorquina. Llicenciat en Medicina i Cirurgia en la Universitat de Barcelona
(1879), va completar la seva formació quirúrgica a Montpeller (1879-81). Establert a
Palma, va ser cap de Cirurgia de Dones de l’HG. Mesos després d’acudir a París per a
conèixer els últims avenços, el 18 de gener de 1899 va difondre la instal·lació del primer
aparell de raigs X a l’hospital. Compromès amb l’asèpsia, va establir els requisits que
han de tenir les sales d’operacions i va introduir l’anestèsia clorofòrmica. Soci fundador
del Col·legi Mèdic-Farmacèutic de Palma (1882), en va ser secretari i president durant
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catorze anys. Acadèmic de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia des de 1899, el seu
discurs d’ingrés va versar sobre “L’autodefensa orgànica en els processos infecciosos”.
Va ser nomenat el 1900 sotssecretari de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes
Balears (RAMIB), president durant el bienni 1913-14 i va llegir el discurs d’obertura del
curs 1910 sobre “Talasoterapia”. Molt prolífic, publicà sobretot a la Revista Balear de

Ciencias Médicas (RBCM), on va escriure 67 revisions de llibres, 21 traduccions, una
necrològica i nombrosos treballs. El 1966 l’Ajuntament de Palma li va dedicar un carrer.

Vicens Planas Rosselló (1886-1939) es va llicenciar a Barcelona el 1907,
especialitzant-se en Obstetrícia i Ginecologia a París. Va ser cap clínic de Cirurgia i
Urologia a l’Hospital Provincial de Palma entre 1918 i 1939. També va ser responsable
dels serveis mèdics de Mútua Balear i cirurgià de la societat La Protectora. El 1927 va
fundar la Mutualitat d’Accidents de Mallorca i la Clínica Planas, encara en
funcionament. Va publicar diversos articles en la segona època de l’RBCM.

Els estudis necròpsics, la cirurgia asèptica i les diverses especialitats
medicoquirúrgiques que es van iniciar al començament del segle XIX a conseqüència del
gran acúmul de coneixements sobre el cos humà, de l’aparició de noves tecnologies i de
l’augment dels índexs demogràfics, es van veure fidelment reflectides i desenvolupades a
l’hospital.26 Serveixi d’exemple de l’alt nivell existent que el primer cas descrit a l’estat
espanyol de solució d’una anúria obstructiva per cateterisme ureteral va ser realitzada a
l’Hospital General i publicada (1908) a la RBCM per Lluís Frontera Estelrich (1883-1954),
pioner de la Urologia mallorquina.27

 Un altre aspecte de la història de l’HG i la seva relació amb la societat
mallorquina és la seva església, denominada “De l’Anunciació de la Verge de la
Nostra Senyora”, que va ser construïda pel mestre Amador Creix.28 Entre les diverses
imatges que alberga, destaca el Crist de la Sang. Representa la màxima expressió de
la resposta a la Iatria-teologia: és la imatge religiosa més venerada a Mallorca. El seu
origen es vincula a la institucionalització de la Confraria de la Sang de Jesucrist el
1552 i a la immediata fundació de la Capella de la Sang, la qual va acollir el primer
retaule presidit per la talla del Crist, atribuïda a l’escultor Miguel Buira i realitzada a
meitat del segle XVI seguint el tipus formal i iconogràfic de la tradició contrareformista.29

Es tracta d’una talla de fusta de surera i guix que pesa tan sols uns 70 kg. Es diu que
es va construir d’aquesta fusta lleugera per a poder ser fàcilment transportat en
processó; se sap que era tret abans de 1564. La devoció a la Sang es va desenvolupar
a Europa al llarg del segle XV a conseqüència de les indulgències que el papa atorgava
en memòria de les cinc nafres i que “protegien” de la mort sense confessió. La capella
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 Figura 3. Sala d’Homes de l’Hospital General de Palma, l’any 1947.
(Font: Fotos antiguas de Mallorca).

 Figura 2. Plaça de l’Hospital, segons una postal impresa de l’any 1910. (Foto: M. Arribas).
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conté una notable pinacoteca barroca d’escenes religioses. Una altra obra digna
d’esment és el Crist dels Ajusticiats. Es tracta d’una petita imatge policromada que
data de finals del segle XIV o principi del XV. Es troba al costat de l’entrada principal.
Sembla ser que és la imatge que acompanyava els reus fins al patíbul. Finalment, un
altre conjunt d’imatges valorables són les que formen el pessebre considerat el més
antic d’Espanya. Es troba a l’esquerra de la porta principal del temple. Procedeix del
trasllat ocorregut el 1536 des del Convent de Jesús, extramurs de la ciutat. Les talles
del naixement són del segle XV, d’origen italià i estan declarades Bé d’Interès Cultural.

HOSPITAL GENERAL — PROVINCIAL. SEGLE XX

L’Hospital General-Provincial va ser, fins a l’obertura de la Residència Sanitària
de Son Dureta, el centre hospitalari públic més important, tant des del punt de vista
assistencial com docent. L’estudi d’alguns anys reflectirà l’evolució que va esdevenir.

El 1939, la Direcció de l’Hospital Provincial l’ocupava el cap de la Clínica de
Medicina, Sr. José Sampol Vidal. Hi va ingressar com a personal fix per oposició el 31
de gener de 1918 amb un sou, amb quinquenis inclosos, de 9.750 ptes. El nombre
total de treballadors era de 125. Després de la Guerra Civil, el sistema d’accés a
l’Hospital General per al personal subaltern era el de concurs.

La plantilla total de treballadors el 1944 era de 122, superposable a la de
1939.

La Direcció la continuava ocupant el cap de la Clínica de Medicina, Sr. José
Sampol Vidal (Palma, 1876-1961), que era el facultatiu de més antiguitat. Llicenciat
en Medicina per la Universitat de Barcelona, el 1914 es va especialitzar en Ginecologia
a la Maternitat de Munic. Director de l’Hospital General entre 1920 i 1946, en aquest
últim any va ser nomenat director honorari perpetu. Va ser acadèmic de la Reial
Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma (12 de juliol de 1908) i el seu president el
períodes 1921-1922 i 1949-1956.

El 1944, el personal sanitari el formaven 89 persones, entre les quals hi havia 35
filles de la caritat i 50 servents. El personal administratiu i de serveis generals, entre els
quals estava el conserge del Teatre Principal, estava constituït per 9 persones.

Les consultes externes incloïen Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Sifilografia
i Tisiologia.
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Un dels cirurgians destacats durant aquesta època va ser Jaume Munar Pou
(Algaida, 1889-Palma, 1955), pare del que anys després seria cap de la Sala de
Medicina Interna de Dones, Miguel Munar Qués. Llicenciat a la Universitat de
Barcelona, va ser un dels primers a practicar la cirurgia moderna a Mallorca. Va ser
cap del Servei de Ginecologia i Cirurgia Abdominal de l’HG des de 1927 fins a la
seva mort i acadèmic de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma des de
1934.

La dotació econòmica es va anar incrementant amb el pas dels anys. Va
passar de 257.380 ptes. l’any 1910 a 1.650.239 el 1950. El 1954, la plantilla laboral
estava formada per 136 treballadors, dels quals 29 eren facultatius.30 El director,
Antonio Oliver Frontera (Palma, 1888-1958), era llicenciat per la Universitat de Madrid
el 1915. Durant la guerra de 1936-1939 va formar part del personal facultatiu de
l’equip quirúrgic de l’hospital. Va ser secretari del Col·legi de Metges entre 1918 i
1920 i president entre 1948 i 1951.

La cartera de serveis que oferia estava formada per Medicina General ( Antonio
Oliver i José Anguera), Cirurgia (Jaime Munar Pou i Pedro Alcover), Tisiologia (Bartolomé
Vanrell), Oftalmologia (Santiago Luelmo Román), ORL (Gonzalo Orejudo Luelmo),
Sifiliografia (Salvador March ), Maternitat (Abel Lizarbe Lamana), Radioterapia i Raigs X
(Alejo Llull), Vies Urinàries (Francisco Servera), Laboratori (Germán March) i Farmàcia
(Concepción Clar).

Les consultes externes van incrementar les especialitats. Ja existien consultes
de Medicina General, Cirurgia (Ginecologia i Cirurgia General), Tisiologia, Oftalmologia,
Otorrinolaringologia, Sifilografia, Maternitat i Vies Urinàries.31

El 1954 es va prorrogar el pressupost de 1953 a causa de l’anunciada reforma
d’hisendes locals que ja va ser oficial en publicar-se en el Butlletí Oficial de les Corts.
El corresponent projecte, va donar lloc a un estat d’incertesa i inseguretat quant a la
confecció dels pressupostos ordinaris per a l’exercici 1954, de la qual es va fer ressò
la Direcció General d’Administració Local dictant una circular el 31 d’octubre de
1953, que va tenir entrada en les oficines de la Intervenció de la Diputació Provincial
el dia 10 de novembre de 1953 i en la qual es dictaven normes per a la confecció dels
pressupostos ordinaris de 1954.32

El 1964, la Direcció l’ostentava José Anguera Llobera, professor de Sala de
Medicina amb uns ingressos reconeguts de 121.700,26 ptes. La plantilla estava
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formada per 133 treballadors, 26 dels quals eren facultatius, 38 personal sanitari, 60
no sanitari i 9 d’administració.33 La cartera de serveis que oferia era: Medicina General,
Cirurgia, Tisiologia, Oftalmologia, ORL, Sifiliografia, Maternitat, Radiologia-Radioteràpia,
Urologia, Laboratori i Farmàcia,34 la majoria amb consulta externa. Les estades totals
van ser 65.760, amb un índex de curacions del 82,29% i una mortalitat del 7,34%.35 Els
ingressos totals van ser d’11.275.839,2 ptes. i el major percentatge de despesa ho va
constituir el capítol de personal amb un total de 6.055.938,78 ptes.36

El 1972, la Direcció l’ocupava Aleix Llull de Diego. La cartera de serveis estava
formada per Medicina General, Cirurgia, Toco-Ginecologia, Dermatologia–Sifilografia,
Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Radiologia – Fisioteràpia, Urologia, Laboratori i
Farmàcia, que disposaven ja de consultes externes. Durant aquest any les estades
causades van ser 51.652.37

Des de 1954 van anar disminuint les estades, probablement a causa de
l’obertura progressiva de l’Hospital Son Dureta, que va anar absorbint molts dels
ingressos. Malgrat això, es va anar consolidant el nombre de facultatius i la
plantilla general.

Durant les dècades dels anys 1970 i 1980 fins a l’obertura i posterior acreditació
de l’Hospital Son Dureta, l’HG va ser l’únic centre hospitalari on es va impartir docència.
Miguel Munar Qués (1924-2018) va ser el principal actor. Llicenciat per la U.B. en
1949 amb premi extraordinari i doctorat a la mateixa universitat el 1965 amb la tesi
“Estudio anatomoclínico de la lipoidosis vesicular alitiasica”. El 1951 va ampliar els
seus estudis a París amb una beca concedida pel govern francès. El 1965 va obtenir
per oposició la plaça de cap de servei de Medicina Interna de la Beneficència Provincial
de Balears i el mateix any va prendre possessió de la Clínica Mèdica B de l’Hospital
Provincial, plaça que va exercir fins a la seva jubilació el 1989 després de 23 fructífers
anys d’activitat assistencial, docent i investigadora. Des de 1975 va ser acadèmic
numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. És considerat una de
les autoritats mundials en la polineuropatia amiloidótica familiar tipus I o malaltia
d’Andrade. La seva activitat mèdica educadora va comprendre els següents aspectes:

Docència mèdica pregraduada:

— Cursos de Patologia i Clínica Mèdiques (Rotatori). Departament de
Medicina Interna de la Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.
Es van impartir 9 cursos (1975-1984).
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— Cursos de Patologia i Clínica Mèdiques (Rotatori). Departament de
Medicina Interna de la Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de
Barcelona. 8 cursos (1976-1984).

— Estudiants mallorquins dels cursos clínics de Medicina de diverses
universitats espanyoles van acudir al Servei en els períodes de vacances,
iniciant-los en la pràctica clínica hospitalària.

Docència mèdica de postgrau:

— Membre de la Comissió Nacional de l’Especialitat de Medicina
Interna. Des de 29 de setembre 1978 al 14 de febrer 1984.

— Formació d’internistes que es va dur a terme pel mètode de residències
a partir de 1973 en què l’Hospital Provincial de Balears va ingressar en
el Seminari Nacional d’Hospitals. El 1980 el seu servei hospitalari va
rebre l’acreditació com a Unitat Docent per a la Formació Mèdica
Postgraduada de Medicina Interna, concedida pel Consell Nacional
d’Especialitats Mèdiques, motiu pel qual es va poder concedir el
certificat d’Especialistes en Medicina Interna.

— Beques Clínica Mèdica B (Dr. Munar Qués). La Caixa d’Estalvis de
Balears, per l’activitat clínica, docent i investigadora desenvolupada
en el seu servei hospitalari el va distingir creant les “Beques Clínica
Mèdica B de l’Hospital Provincial de Balears Dr. Munar Qués”,
destinades a metges recentment graduats que desitgessin especialitzar-
se en Medicina Interna en aquest servei. La primera es va crear el 1969
i la segona el 1972 i es van concedir fins al 1984. Es van atorgar per
concurs de selecció i en total van ser 10 els becaris mèdics.

— Sessions clíniques del Servei de Medicina Interna B. Va ser el creador,
l’any 1965, d’aquestes sessions clíniques obertes, que va organitzar i va
moderar durant 16 anys, a raó de 18 per any (de 1965-1966 a 1981-1982).

— Cursos d’Actualització Diagnòstica i Terapèutica del Servei de
Medicina Interna B. Va ser el creador el 1966 dels Cursos d’Actualització
Diagnòstica i Terapèutica, que va organitzar i va dirigir durant 14 anys
(1965-1981). A partir del 7è curs es van celebrar sota el patrocini de la
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Universitat Autònoma de Barcelona i van quedar inclosos entre els
seus Cursos de Perfeccionament per a Postgraduats.

— Cursos Monogràfics del Doctorat a Palma. Universitat Autònoma de
Barcelona. Va impartir 13 cursos en el període 1973-1986.

— Cursos de Perfeccionament Postgraduat de la Universitat Autònoma
de Barcelona. Els metges interessats a assistir als cursos monogràfics
del doctorat abans citats, que no tenien l’examen de Grau de
Llicenciatura, s’inscrivien com a assistents i se’ls concedia el Diploma
de Curs de Perfeccionament (1973-1986).

Docència per a ajudant tècnics sanitaris (ATS):

— Professor de Patologia General (1971-1974), professor de Patologia
Mèdica (1971-1975) i professor d’Higiene i Profilaxi de les Malalties
Transmissibles (1972-1976).

Santiago Forteza i Forteza (Felanitx, 1914 – 2008) va ser director  de
l’Hospital General de Palma des de l’any 1975 fins al 1981. Era doctor
en Medicina i Cirurgia per la Universitat Central de Madrid i s’especialitzà
en  Odontologia. També fou president de l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Odontòlegs i
Estomatòlegs de Balears des de l’any 1984 fins al 1988 i acadèmic de l’RAMIB. Va
publicar diversos estudis sobre Odontologia i va iniciar la cirurgia maxilo-facial. El
seu nebot, el Dr. Ignasi Forteza-Rey, fou cap del Servei de Cirurgia Maxilo-facial de
l’Hospital Son Dureta de Palma.

El 1980, l’HG va prendre un nou rumb després d’assumir la direcció José M.
Carbonero Malberti (1951), el qual va aplicar les noves tècniques de gestió
hospitalària. Carbonero es va llicenciar en Medicina el 1974 a València. Metge intern
resident a la Clínica Puerta de Hierro, es va especialitzar en Anatomia Patològica a la
Universidad Autonoma de Madrid passant a ser metge adjunt d’aquesta especialitat
a l’Hospital Provincial de Palma el 1980, alhora que director mèdic i gerent, iniciant la
reforma. L’any 1987 i després de concurs oposició, va assumir la Prefectura del
Servei d’Anatomia Patològica. Aquest concurs va permetre l’assumpció de places en
propietat com a funcionaris de la CAIB a molts dels metges que formaven part del
personal interí de l’hospital. L’àmplia formació en gestió hospitalària de Carbonero
va donar un nou impuls assistencial al centre, millorant amb els anys el rendiment.
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Figura 4. Portada de la memòria del Servei d’Urologia i Andrologia de 1984-1985.

L’HG va passar de pertànyer a la Diputació al Consell Insular de Mallorca i la seva
denominació va canviar d’Hospital Provincial a General tal com s’havia conegut durant
segles. El 1981 va presentar un primer informe de gestió, les principals conclusions38 del
qual van ser que la nova orientació havia proporcionat un canvi important en la tònica
general de l’hospital que es venia mantenint fins a 1979, ja que el baix rendiment ofert fins
llavors suposava més una càrrega que un benefici social. Es va passar d’una relació
qualitat/preu baixa a una d’alta, es va crear la Divisió d’Infermeria, l’ocupació es va
incrementar amb un índex d’estades curtes, van créixer el nombre d’urgències, el cost
estada/dia va baixar significativament, es van realitzar enquestes de satisfacció dels
usuaris que van resultar positives i, en definitiva, es va passar d’un hospital sense directrius
a un tècnicament adequat amb un tracte cap al malalt entès com a persona integral i amb
una clara intenció de sectorització a través d’un projecte global de reforma i d’unes normes
transitòries dictades el 1981. Els indicadors de rendiment que reflecteix l’informe demostraven
un impuls important, encara que no definitiu, ja que el punt de partida de 1979 era molt baix.
Amb un moderat augment de personal es va aconseguir tenir un percentatge especialitzat
gairebé òptim. Com a exemple de l’activitat especialitzada, el 1986 es va presentar la primera
memòria 1984-85 de la Secció d’Urologia (Figura 4), la jefectura de la qual ostentava des de
1982 Jaume Mercant (1949). Així, les consultes externes van passar de 768 el 1984 a 1.517
el 1985, el que representava un increment del 97,52%. Les intervencions quirúrgiques es van
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 TAULA 2. EVOLUCIÓ DELS INDICADORS (1939-1980). (ELABORACIÓ PRÒPIA)

incrementar un 62,08%, amb un major protagonisme de la cirurgia endoscòpica, la qual cosa
va permetre disminuir l’estada mitjana dels pacients operats. Els ingressos van passar de
104 el 1984 a 137 el 1985 (+31,73%). Es va dissenyar un protocol de vasectomies amb
l’INSALUD, es va crear la Unitat d’Andrologia i es va projectar amb el servei de Ginecologia
una Unitat de Fertilització in vitro. L’activitat docent es va incrementar gràcies a la realització
de sessions quirúrgiques, a diverses publicacions a “Actas Urológicas Españolas” i a impartir
classes de doctorat com a professor adjunt de M. Munar amb el patrocini de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

El projecte global de reforma assumit va influir en totes les activitats de
l’hospital, creant comissions i serveis i potenciant la docència. La nova orientació,
doncs, va estar encaminada definitivament a aconseguir la transformació en un
hospital de sector, la qual cosa ocorreria pocs anys més tard.

Fins al 1980 l’HG no tenia Divisió d’Infermeria i els malalts estaven a cura de
personal no qualificat. Aquest any es va tancar la Sala San Luis, dedicada a pacients
diagnosticats de tuberculosi; això va suposar una reducció del nombre de llits. A
partir de 1981, l’hospital pot catalogar-se provisionalment com del Grup 6 nivell 1, és
a dir com a hospital quasi sectoritzat. L’abril de l’any 1994 es produeix la transferència
del C.I.M. al Govern Balear i aquest funda i organitza l’empresa pública Gestió Sanitària
de Mallorca que s’encarrega de gestionar els hospitals Joan March, Hospital Psiquiàtric
i Hospital General.39
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 TAULA 3. ÀREES ASSISTENCIALS (1939-1980). (ELABORACIÓ PRÒPIA)
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La secular i brillant història de l’HG com a hospital d’aguts es veuria
interrompuda el 2001 definitivament, coincidint amb l’obertura del Hospital Son Llàtzer
a Palma per part de l’administració, dedicat a realitzar una tasca d’hospital d’atenció
intermèdia orientada cap a la convalescència, subaguts, rehabilitació, cures
pal·liatives, malalts crònics, llarga estada i terminals. Amb això es donava per acabada
una brillant etapa de segles i es rebutjava l’oportunitat de tenir un hospital d’aguts  al
centre de la ciutat com existeixen en altres, com ara a Barcelona l’Hospital Clínic.
Fins i tot va haver-hi un intent de tancament definitiu per part del govern de José
Ramón Bauzá, del PP, que va governar entre 2011 i 2015. Es va aconseguir detenir
gràcies a l’acció i pressió dels treballadors. Avui en dia segueix mantenint la seva
activitat hospitalària orientada a la cronicitat, molt ben acollida pels usuaris. Els
darrers anys ha sigut reformat per habilitar consultes externes després del tancament
de l’ambulatori del Carme a via Roma.
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 Figura 5. Aparell de raigs X Radiguet (França) instal·lat a l’Hospital de Palma l’any 1899.
(Font: The Mallorca Photo Blog).
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� Història hospitalària
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RESUM: Davant l’anunci de la construcció d’un nou edifici per a
Hospital Clínic i l’abandonament de la seva ubicació actual,
s’exposen els motius pels quals entre 1968 i 1975 no es va cons-
truir un nou Hospital Clínic, formalment aprovat, que substituís
l’inaugurat el 1906, que és el que continua fent la seva triple funció
assistencial, docent i investigadora amb el màxim prestigi a la
seva actual ubicació, que és l’original del 1906, ja fa 116 anys.

EL HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA: CRÓNICA DE UNA FRUS-
TRACIÓN (1968–1975). RESUMEN: Ante el anuncio de la construc-
ción de un nuevo edificio para Hospital Clínic y el abandono de su actual
ubicación, se exponen los motivos por los que entre 1968 y 1975 no se
construyó un nuevo Hospital Clínico, formalmente aprobado, que susti-
tuyera al inaugurado en 1906 que es el que continúa realizando su triple
función asistencial, docente e investigadora con el máximo prestigio en
su actual ubicación, que es la original de 1906, hace ya 116 años.

THE HOSPITAL CLINIC OF BARCELONA: CHRONICLE OF A
FRUSTRATION (1968–1975). ABSTRACT: Given the announcement
of the construction of a new building for the Hospital Clínic and the
abandonment of its current location, we expose the reasons why
between 1968 and 1975 a new formally approved Hospital Clínic
was not built to replace the one inaugurated in 1906. In the original
building  built in of 1906, the triple function of healthcare, teaching
and research continues to be carried out with the maximum prestige
in its current location after 116 years ago.
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INTRODUCCIÓ

Durant l’Edat Mitjana, la ciutat de Barcelona disposa de diversos hospitals petits
d’existència més o menys efímera. Els existents a l’inici del segle XV s’integren per
donar pas a l’Hospital de la Santa Creu, que des del 1401 fins a l’any 1906 serà
l’hospital general de la capital catalana. El 1906 trasllada la seva activitat a l’Hospital
Clínic, adjunt a la nova Facultat de Medicina del carrer de Casanova.1 La necessitat
d’altres dispositius hospitalaris exigeix la construcció de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, que entra en funció l’any 1929. Així mateix, l’Ajuntament barceloní crea
l’Hospital d’Infecciosos el 1905, que temps a venir serà l’Hospital del Mar i, poc després,
també donarà lloc al de l’Esperança. L’any 1955 el Seguro Obligatorio de Enfermedad
crea la Ciudad Sanitaria “Francisco Franco”, a la Vall d’Hebron, que el 1971 serà unitat
docent de la nova Universitat Autònoma de Barcelona; l’any 1972 inaugura la Ciudad
Sanitaria “Príncipes de España”, a Bellvitge. Barcelona compta amb altres centres
creats per la iniciativa privada, per mutualitats, gremis i l’Església. El contingent d’hospitals
varia amb el pas dels anys però, entre tots els centres, l’Hospital Clínic assoleix una
trajectòria preeminent vinculada a la funció assistencial, docent i de recerca, i un segle
després s’ha convertit en un dels de major prestigi de l’Estat.

 Cap a la fi dels anys seixanta, l’Hospital Clínic queda encotillat tant per la
seva estructura física com per l’activitat. Té una doble funció, de beneficència i
docent, amb un personal en part manllevat de la docència de la Facultat, de molts
metges voluntaris i d’una infermeria de comandament no professional, que col·laboren
a una assistència de resultats modestos que atorguen al centre el reconeixement
d’un nivell intermedi entre els existents.

Amb l’inici de la dècada, el 1971 es fa l’anàlisi de la situació, que planteja la
necessitat de canvis radicals. Cal una plantilla pròpia de personal, jerarquitzada,
correctament remunerada  i no subordinada solament a la docència, basada en uns
objectius ben definits, com ara la prevenció, l’assistència i rehabilitació de la malaltia
i dels pacients, la cerca de l’eficiència i l’eficàcia, els controls de qualitat i d’activitat,
la docència, la recerca i la contribució a la vida acadèmica; cal la professionalització
completa de tota la infermeria. També és imprescindible la participació del personal
en la gestió a través de juntes i comissions. El nou pla de ruta es dirigeix cap a la
creació d’un conveni amb la Seguretat Social i a la millora de tots els criteris d’avaluació
del centre i del que s’hi practica.

En resum, es proposa un canvi de paradigma que ha de fer de l’Hospital Clínic
un hospital nou, que també necessita un nou edifici, més ampli i millor distribuït,
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pensat per a les diverses especialitats i serveis. Aquest trencament amb les inèrcies
crea alhora conflictes i il·lusions, que transcendeixen els murs hospitalaris i arriben
a la premsa i a la societat.

Els mitjans de comunicació recollien recentment informació relativa a l’anunci
de la construcció d’un nou hospital clínic a Barcelona.2 L’actual funciona sense
interrupció des de 1906 i és un vell xaruc de 116 anys, circumstància que no impedeix
que sigui considerat, actualment, com el millor hospital d’Espanya i un dels millors
del món.3 Però el seu embolcall ja és una mica envellit i en alguns aspectes bastant
tronat. La construcció d’un de nou és una bona notícia. Esperem que l’actual prome-
sa del Govern de la Generalitat de Catalunya sigui més efectiva que la que va fer el
Govern d’Espanya durant gairebé un lustre, ara fa una mica més de cinquanta anys.4

La història pretèrita és un bon bagatge que ens aporta informació per entrellucar el
futur; coneixent-la es poden evitar o pal·liar els errors comesos en el passat.

ELS FETS

El dia 13 de març de 1969, el professor Mariano Badell, catedràtic de
Terapèutica Física,  va preguntar en la Junta de Clíniques (JC) què se sabia sobre el
projecte de construcció del nou Hospital Clínic. La resposta va ser que “se ha

nombrado una comisión formada por los profesores Adolfo Azoy, catedrático de

Otorrinolaringología, Agustín Pumarola, catedrático de Microbiología, Domingo Ruano,

catedrático de Anatomía y Ramón Arandes, catedrático de Cirugía, encargada para

buscar un solar apropiado”. El 27 de maig  del mateix any, a la JC, el rector Albadalejo
va informar que, pel Ministeri d’Educació, l’inici d’obres i construcció del Clínic restava
només pendent de la proposta de terrenys. De tot això, avui ja fa més de 54 anys i en
puc donar testimoni directe, perquè ho vaig viure en primera persona i a més també
està documentat.5,6 Heus ací el que succeí.

A principis del segon trimestre de 1971, mentre estava al càrrec de la Gerència
de l’Hospital General d’Astúries, vaig rebre una trucada telefònica del Govern Civil de
Barcelona, del que n’era  titular alhora el president del Patronat de l’Hospital Clínic i
Provincial. Em va preguntar si estaria disposat a acceptar el càrrec de la Gerència de
l’Hospital Clínic de la ciutat comtal, que estaven pensant crear de bell nou. La meva
resposta va ser que abans d’acceptar havia de conèixer les condicions. Van fer-me un
esbós i vàrem quedar que les analitzaria detingudament. Al cap d’un cert temps, el
secretari del Patronat va viatjar a Oviedo, em va explicar àmpliament la situació i em va
oferir un esborrany del contracte. Tot plegat ho vaig analitzar amb deteniment i vàrem
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Figura 1. Façana de la Facultat de Medicina de Barcelona, cap a la dècada dels
anys 70 del segle passat. (Font: RAMC).

Figura 2. Entrada del Servei d’Urgències de l’Hospital Clínic de Barcelona cap a
la dècada dels anys 80 del segle passat. (Font: RAMC).
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quedar que li donaria una resposta en poc temps. El 21 de juliol de 1971 vaig rebre un
escrit  d’aquest secretari urgint-me a acceptar el càrrec de metge-gerent; també un
altre del rector, l’11 d’agost, en què m’assegurava que estava ja decidida la construcció
del nou hospital, la qual cosa era una condició prèvia que jo havia posat per acceptar
l’encàrrec. Ni el meu càrrec, pel que vaig renunciar a la Gerència de l’Hospital General
d’Astúries i em vaig traslladar a Barcelona, va ser el que m’havien ofert, ni la promesa
de la construcció del  nou hospital encara avui, més de 50 anys més tard, s’han fet
realitat.

El 15 d’octubre deixava Oviedo amb la meva dona i les dues filles per traslladar-
nos a Barcelona, amb la idea d’exercir el càrrec promès i preparar el trasllat al nou
Hospital Clínic d’imminent construcció.

L’escrit del secretari del Patronat deia literalment el següent:

    “Mi querido amigo:

La Junta de Patronato de este Hospital ha examinado muy

detenidamente la contratación de tus servicios como Médico-Gerente

de este Hospital acordando gestiones cerca de ti tu aceptación para

una inmediata toma de posesión.

Si ello fuera así debieran concretarse los términos en el plazo más próximo

posible y desde luego nunca más allá del próximo mes de Octubre o

máximo Noviembre, ya que es absolutamente necesaria una adecuación

de tu gestión, previa a la iniciación del próximo ejercicio de 1972.

La Junta de Clínicas, conoce ya la propuesta y completamente conforme

con ella, en este sentido ha elevado informe al Patronato a través del

Rector de la Universidad.

Espero, pues, tus noticias en el más breve plazo posible a fin de resolver

los trámites en el menor tiempo.

Recibe un abrazo de tu buen amigo y compañero.

Firmado: José Antonio de Salvador y Torres”.
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L’escrit del rector, un dels tres membres del Patronat i màxim representant de
la propietat de l’Hospital, era:

“Distinguido amigo:

En relación con su carta en la que solicita si podemos informarle acerca

de si está acordada en estas fechas la construcción del nuevo Hospital

Clínico de la Facultad de Medicina de esta Universidad, adjunto le

remito copia de la carta recibida del Director General, en la que nos

comunica la concesión de 725 millones de pesetas con dicho destino.

Todavía sigue pendiente la asignación complementaria con cargo a la

partida de Hospitales Clínicos del Tercer Plan de Desarrollo. No creo

que este último dato lo podamos tener antes de setiembre, pero lo

importante es que, desde luego, se ha decidido su construcción.

Siempre será muy grato para nosotros tener noticias de Ud. y, sobre

todo, el saber que ha aceptado el desempeño de la Gerencia de nuestro

Hospital Clínico.

Tan pronto tenga noticias en relación con estos asuntos me apresuraré

a comunicárselo.

Un cordial saludo

Firmado: Arturo Caballero”.

A la seva carta m’adjuntava aquesta altra:

“El Director General de Universidades e Investigación

Madrid 6 de julio de 1971

Excmo. Sr. D. Arturo Caballero López

Rector Magnífico de la Universidad de Barcelona

Mi querido amigo

En relación con tu carta fecha 30 de junio ppdo. puedo decirte, según

me comunica el Jefe de la Sección de Créditos de esta Dirección, que

el programa B de inversiones incluye la construcción de un nuevo
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Hospital Clínico en Barcelona, con un costo total de 725 millones de

pesetas, del cual se prevé una inversión en 1972, de 200 y de 525

millones en 1973.

Un fuerte abrazo

Enrique Costa Novella”

La realitat, de la que després em vaig assabentar, era força diferent en els
aspectes que detallo:

a.— La Junta de Clíniques en aquella data no havia “elevado informe al

Patronato a través del Rector de la Universidad” com em va escriure el
secretari.

b.— A més existien uns altres dos candidats al càrrec. D’això l’any
2015 me’n va informar el Dr. Pere Munné, del Servei d’Urgències, que
va ser membre de la Junta Administrativa i president del Sindicat de
Metges de l’Hospital, en presència del Dr. Vicenç Cararach, ginecòleg,
membre de la JC i del Comitè de Delegats Metges, en entrevistar-me,
en el local d’aquest Comitè, amb la intenció, segons em van dir, de
redactar “alguna cosa” d’aquella època.

c.— El contracte que se’m va oferir no era de metge gerent o gerent,
com em deien en els seus escrits tot just un mes abans el secretari del
Patronat i el rector de la Universitat, respectivament, sinó de director

tècnic.

d.— El període de prova era el doble del pactat.

e.— Encara no tenien permís del ministeri per crear la figura
administrativa per a la que vaig ser contractat.

Sis mesos després de signar el contracte i aprovada ja la Reforma Funcional
que vaig elaborar i proposar, vaig saber, l’abril del 1972, que no tenien el preceptiu
permís administratiu per a contractar un director tècnic. D’aquest fet me’n vaig
assabentar perquè l’administrador de l’Hospital, secretari de la Junta de Clíniques,
secretari de la Junta Administrativa i secretari de la Junta de Patronat, amb escassa
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credibilitat però amb capacitat d’influir-hi —per d’altres motius va acabar condemnat
per apropiació indeguda—, com si fos de passada, em va entregar un document en
forma d’ofici, el núm. 7/607, procedent de la Secció 1a. de la Direcció General
d’Administració Local del Ministeri de la Governació, adreçat al Excm. Sr. Governador
Civil, president de la Junta de Patronat de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
amb data 20 de març de 1972 que deia el que a continuació transcric:

“Excmo. Sr.

Con referencia al escrito que V.E. ha elevado al Excmo. Sr. Ministro de

este Departamento sobre nombramiento mediante contrato laboral,

temporal, de un Director Técnico del Hospital Clínico y Provincial y vistas

las  facultades que a esa Junta de Patronato de su digna presidencia

corresponden, con arreglo al art. 11 del Reglamento de Régimen interior

de dicho Establecimiento, así como el informe favorable emitido por la

Dirección General de Sanidad, esta Dirección General no tiene ningún

reparo que oponer al expresado nombramiento.

Dios guarde a V.E.

Madrid 20 MAR. 1972

EL DIRECTOR GENERAL

Firma ilegible”

Encara bo que el ministre de la Governació no va tenir “ningún reparo que oponer

al nombramiento” perquè si hagués arribat a tenir-lo, la meva estada al Clínic no s’hagués
allargat més de sis mesos, que és el temps transcorregut des de la meva arribada a la de
l’autorització de la creació de la figura administrativa de director tècnic. Agreujava la
situació el fet que, abans d’abandonar la Gerència de l’Hospital General d’Astúries, que
ocupava llavors, jo mateix havia proposat que es convoqués la plaça de gerent per tal que
no hi hagués un buit gerencial en aquell hospital. Un cop va ser nomenat el nou gerent, em
vaig traslladar a Barcelona. És evident que em vaig arriscar a veure’m sense feina, en una
ciutat nova i amb dona i dues filles al meu càrrec. Aquell moment el vaig viure amb
desassossec i preocupació. A hores d’ara, amb una néta metgessa que ha fet la carrera
al Clínic, ho recordo amb un somriure. Pensar que els altres compliran les seves promeses
té els seus riscos. El càrrec ofert i el nou hospital promès van ser dos compromisos fallits.
Els refranys són encunys de saviesa; un d’ells afirma que “més val un ocell al puny que
una grua lluny”; el Quixot també ho expressa: “vale más pájaro en mano que buitre
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volando”. Malgrat tot, he estat al front de la direcció del Clínic durant quaranta anys i he
ensenyat a la seva Facultat de Medicina gairebé el mateix temps, i mai no m’he vist
discriminat negativament ni rebutjat per cap motiu en cap lloc ni en cap moment. Les
meves classes a la  Facultat i la meva comunicació amb els companys acadèmics, col·legues
i amics són quasi sempre en castellà. A Barcelona tant la meva família, ja amb quatre néts,
com jo mateix hem sigut i som feliços.

LA FALLIDA NOVA CONSTRUCCIÓ

També estan documentats els següents fets:7

A proposta dels professors Alfons Balcells, catedràtic de Patologia General i
Cristóbal Pera, catedràtic de Cirurgia, que havien sol·licitat que es realitzés una
sessió monogràfica per tractar l’expropiació de terrenys per a la construcció del
nou hospital, el professor Joan Obiols, catedràtic de Psiquiatria, degà de la Facultat
de Medicina i president de la Junta de Clíniques (JC) de l’Hospital Clínic i Provincial
—que va ser Rector de la Universitat de Barcelona encara no un any el 1977—, a la
sessió del dia 19 de desembre de 1972 va informar àmpliament sobre la situació de
la construcció del nou hospital i Facultat de Medicina. Manifestà que va visitar els
diversos departaments del Ministeri d’Educació i Ciència a Madrid amb competència
sobre el cas i afirmà que els resultats van ser molt positius. A l’acta consta el següent:

“1º.— Se han iniciado los trámites de expropiación forzosa de los

terrenos (BOE nº 287 de 30 de noviembre.).

2º.— El Ministerio tiene dispuestos 50 millones de pesetas para tales

fines.

3º.— El Ayuntamiento de Barcelona no recuperará los terrenos en los

que se ubica el actual Hospital y Facultad pues los mismos son del

Ministerio y no tiene porqué cederlos al Ayuntamiento.

4º.— Dentro del programa económico para 1973 están 150 millones

para obras.

5º.— Es previsible que en los próximos meses de marzo o abril se proceda

a la iniciación de las obras programadas.

6º.— El Hospital estará terminado dentro de dos o tres años, pues los

esfuerzos económicos del Ministerio se centrarán en el mismo
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Figura 3. L’estat de l’edifici era lamentable. (Font: M. A. Asenjo Sebastián)

Figura 2. Ala de l’edifici que servia també de sala d’espera. (Font: M. A. Asenjo Sebastián).
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previamente a la aprobación y construcción de cualquier otro Hospital.

Todo lo cual es el resumen de lo que se le ha confirmado personalmente

por el Director General de Universidades y por el Jefe de la Dirección de

Programación Económica”.

El Dr. Joan Pons, nefròleg, president del Comitè de Delegats Mèdics i membre
de la JC, manifesta que no existeixen garanties suficients que l’hospital es construeixi,
ja que els informes rebuts pel professor Obiols i que ell revela poden ser només
promeses sense concreció, com moltes altres a què ja ens té acostumats el Ministeri;
considera que en tot cas podria ser que s’aconseguís la part més fàcil, que és
l’adquisició dels terrenys, però no la més difícil que és la immediata construcció d’un
hospital d’un cost de més de 1.000 milions de pessetes.

El  professor Obiols destaca que el director general d’Universitats ha complert
fins ara tot el que ha promès i que, per això, no es veu amb cor de dubtar de la seva
promesa.

En la sessió de la JC del 27 de febrer de 1973, el professor Jesús González Merlo,
catedràtic d’Obstetrícia i Ginecologia, al punt de precs i preguntes de la reunió, va
manifestar que desitjava saber en quina situació es trobava el projecte de construcció
del nou hospital. El professor Obiols, president de la JC, va contestar que el director
general li havia confirmat que aquest projecte ja estava encarregat a l’arquitecte.

A la sessió del 6 de març del mateix any, el professor Obiols informa que existeixen
dues impugnacions contra l’expropiació del terreny destinat al nou hospital i des del
Ministeri li han recomanat que es posi en contacte amb la Comissió d’Urbanisme de
l’Ajuntament. Així mateix, que l’arquitecte ha rebut l’encàrrec del projecte de la facultat
però no de l’hospital. S’informa, a més, que en els esmentats terrenys de l’Hospitalet,
FECSA hi té una línia d’alta tensió que caldrà soterrar, amb un cost afegit de 300 milions
de pessetes. L’arquitecte considera que aquell és el terreny més adient.

Hi intervenen diversos membres de la Junta que manifesten que la construcció
del nou hospital és una aixecada de camisa i que mentre segueixi l’actual ministre
d’Educació no es construirà l’hospital. Es valora la possibilitat d’informar-ne la premsa
i es pren l’acord de “formular escrito lo suficientemente razonado y  meditado para

remitírselo al Vicepresidente del Gobierno a través del Gobernador Civil en su calidad

de Presidente del Patronato, sin perjuicio que la Junta de Facultad haga lo propio

directamente al Ministerio dando conocimiento de todos sus términos a la prensa

local para una mayor divulgación”.
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A la sessió del 15 de maig del 1973 el professor Obiols informa que s’ha optat per
buscar un altre terreny, ja que el primer ha rebut impugnacions per part de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, el d’Esplugues i FECSA. El rector n’ha proposat un a Montgat, de 8 hectàrees
en comptes de les 22 que tenia l’anterior. El ministre li ha promès que es construiria en
aquest lloc sempre que no es facin obres en cap altra facultat de la Universitat de Barcelona.
Segons el professor Obiols, sembla ser que tots els degans estan d’acord en no fer obres
a les seves facultats. Tot i amb això, hi ha l’inconvenient que l’Instituto Nacional de
Previsión projecta construir una ciutat sanitària de 2.000 llits a Badalona. Finalment es
pren l’acord d’acceptar el terreny de Montgat, una solució que és millor que cap.

A la sessió del 15 de juny de 1973, el Dr. Obiols informa que ha visitat uns
terrenys de 18 hectàrees que dona el grup financer Santiga Promotores del Vallés
S.A. Estan situats entre Terrassa i Sabadell i fa aquesta cessió d’un total de 250
hectàrees que hi posseeix, però està situat a 18 kilòmetres de Barcelona i, a més, hi
passarà i els tallarà l’autopista. Malgrat es tracti d’una donació, les infraestructures
han de ser sufragades a càrrec de les futures instal·lacions.

El Dr. Pons manifesta que el preocupa improvisar, en aquest moment, sobre
un tema tan important, però que voldria exposar una cosa tan senzilla com que fa
molts anys que busquem terrenys per tot arreu i, en canvi, es podria construir un
monobloc en el mateix Hospital Clínic i mentre es fes només caldria paralitzar mig
hospital. El professor Obiols contesta que aquesta proposta ja es va fer a l’època del
professor Pedro i Pons, catedràtic de Patologia Mèdica, i que consistia en fer una
adaptació. Va ser un error i les conseqüències es poden veure fàcilment.

El professor Ciril Rozman, catedràtic de Patologia Mèdica, considera inviable
atendre més de 6.000 alumnes en aquest recinte, alhora que es construeix un gran
monobloc dins del mateix hospital. I conclou que cal començar primer per Montgat i
més endavant ja es veurà el que es fa en el vell hospital.

A la sessió del 3 de juliol del 1973, el professor Obiols informa que hi ha hagut
canvis ministerials que han afectat al titular d’Educació, que innegablement exercia
certa oposició a la construcció de l’hospital en els terrenys considerats com a òptims,
situats a l’Hospitalet, i potser pagaria la pena reiterar la petició juntament amb el
rector els propers dies 9 i 10, dates en què està prevista una visita del ministre a
Barcelona, i aprofitar-la per a intentar trobar una solució definitiva.

Ja no es torna a parlar del nou hospital a la Junta de Clíniques durant el 1973,
any en què va finalitzar el mandat del rector Arturo Caballero.
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Fins aquí arriba la informació resumida i adaptada, gairebé al peu de la lletra,
de la que està continguda al meu llibre “Una reforma hospitalaria radical y

consensuada”.

ES DEBILITA LA PROMESA

Però la història de la frustrada construcció de l’hospital continua:8

A la sessió de la Junta de Clíniques del 23 d’abril de 1974 el professor Obiols
informa que:

 “aún no ha conseguido entrevista con el nuevo Ministro pero que del día

15 al 30 del próximo mes de junio el Ministro estará en Barcelona y quizás

se podrá abordar el tema con él. Sin embargo sí puede informar que ha

estado aquí el Director General, Sr. Lucena, que es quien lleva el asunto

del Hospital, el cual estuvo reunido con el Rector y el Vice-Rector, profesor

Gil-Vernet, hablando largamente del asunto, considerando, según su

parecer, que está lo suficientemente estimulado (sic) el Director General

para hacer el nuevo Hospital Clínico y la Facultad de Medicina”.

I continua l’acta de la Junta:

“Asimismo, conoce, aunque no fue convocado para ello, que se ha reunido

con el Presidente de la Diputación y el Rector que está dispuesto a hacer el

nuevo Hospital en una segunda fase y la Facultad de Medicina de forma

inmediata, con lo que el Presidente de la Diputación se mostró totalmente

conforme, entregando, también inmediatamente los terrenos de la

Maternidad, que aunque el profesor Obiols personalmente no considera

perfectos sí, sin embargo, parece que la tramitación va a ser rápida ya que

el propio Presidente de la Diputación ha reconsiderado las dudas que

había presentado al principio y ha cambiado su posición y está dispuesto

a una entrega inmediata y total de aquellos terrenos, lo cual sería al fin, la

definitiva solución del problema. En este caso solo habría de faltar los

últimos detalles, más bien de tipo jurídico de propiedad, momento que

podrán aprovecharse para confección del anteproyecto ya que al cambiar

de terreno debe hacerse todo un replanteamiento del edificio”.
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A la JC del 25 de juny de 1974 el president, professor Obiols, informa que la reunió
amb el ministre ha tingut lloc a Barcelona durant la sessió que ha mantingut amb tots els
rectors i vicerectors de les universitats de la ciutat, i a la que ha estat convidat d’assistir.
Els rectors van presentar les seves peticions i ell mateix va presentar les de la Facultat de
Medicina de la UB. La resposta va ser que la nova Facultat de Medicina es construiria quan
l’Instituto Nacional de Previsión bastís l’hospital. El degà, Dr. Obiols, es negà a acceptar
aquesta proposta al·legant que a altres ciutats havia estat el Ministeri el que va construir
llur hospital. El ministre va contestar amb “un rotund sí” (sic) als terrenys de la Maternitat,
per la qual cosa només caldria que el president de la Diputació signés el corresponent
document de cessió a la Universitat, per a aquesta finalitat.

A la JC del 26 de novembre de 1974 el Dr. Planella, al punt de la reunió designat per
a precs i preguntes, s’interessa per la construcció del nou hospital. El president, el degà
Obiols, li respon que és una mica  pessimista perquè han cessat el ministre d’Hisenda i el
que ara ocupa el càrrec ha replantejat tot allò que fa referència al finançament de tots els
ministeris. Això no obstant, el rector li ha fet saber que existeix una oferta d’una promotora
estrangera que finança nous hospitals. El professor García Valdecasas pregunta per les
declaracions que el president del Govern va fer a Barcelona sobre la construcció de
l’Hospital Clínic de la Universitat Autònoma. Li respon el professor Obiols que efectivament
ha declarat que ho farà per un import de 400 milions i que també s’aprovarà el pressupost
pel Clínic de la UB per 1.500. Afegeix que s’han descartat els terrenys contemplats
darrerement i que es torna a optar pels de l’Hospitalet de Llobregat.

CAU EN L’OBLIT

El dia 22 de juliol de 1975 informen la JC que s’ha reformat totalment
l’estructura de la Junta Administrativa, que com a primera providència ha sol·licitat
que els caps de Clínica li remetin un pla de necessitats arquitectòniques per a
procedir a la seva execució, com també a l’adquisició de material clínic. Llavors
es van iniciar algunes millores com, per exemple, l’apertura d’una circulació
subterrània interna perimetral entre la Facultat i l’Hospital, la construcció del
nou edifici-torre d’Urgències, i es van fer reformes en diverses instal·lacions i
dependències. Va esllanguir així el desig de l’atzarosa construcció d’un nou
hospital. La posterior inauguració d’un nou edifici de Consultes Externes, la
reforma de la Facultat de Medicina, la construcció de l’edifici Koplowitz
d’investigació i el lloguer de locals pròxims van anar extingint el desig. Ara el
desig i la promesa de construcció s’han renovat.
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 I RENEIX L’ESPERANÇA

Benvingut sigui un nou edifici per a l’actual prestigiós Hospital Clínic. És
necessari i la ciutadania s’ho mereix.
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GLOSSA  �  Antoni Peyrí i Rocamora (1889-1973)

Figura 1. Antoni Peyrí i Rocamora (Tarragona, 1889-Cuernacava,

Mèxic, 1973.) Foto: Cortesia del Dr. Pelayo Vilar Puig.

La importancia de la his-
toria de la dermatología
está bien reconocida a
causa de su utilidad para
comprender no solo la
evolución de la concep-
ción de las distintas enfer-
medades cutáneas y el
c o m p o r t a m i e n t o
epidemiológico que han
presentado a través del
tiempo, sino también la in-
fluencia que estas pato-
logías han tenido en la
sociedad.1 No obstante,
como señala Ballester,
desde hace algunos años,
la biografía científico mé-
dica ha recibido la aten-
ción de los estudiosos de
la historia de la medicina,
porque, no solo brinda la
posibilidad de dar a cono-
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cer distintos textos clásicos de consulta obligada para la investigación y la docencia,
sino que al abordar “una trayectoria vital única e irrepetible” de algún personaje
destacado, permiten dar a conocer con detalle cierta época o proceso.2

Sin duda, uno de estos casos es el médico catalán Antoni Peyrí i Rocamora
(1889-1973), cuyas aportaciones, a raíz de su establecimiento en México hacia la
década de 1940, contribuyeron en gran medida al desarrollo de la dermatología y su
enseñanza en el país. El objetivo del presente trabajo es analizar su trayectoria
profesional haciendo énfasis en dicha etapa de su vida.

LA SALUD Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN

MÉXICO DURANTE LA DÉCADA DE 1940

En México, la década de 1940 fue de suma importancia en materia de salud
pública. Durante esa época (que coincide con el establecimiento en México de Antoni
Peyrí), además de crearse la Secretaría de Salubridad y Asistencia, se inició la cons-
trucción de una importante red hospitalaria. Hemos de destacar la creación de los
primeros tres actuales Institutos Nacionales de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), una institución que al poco tiempo comenzó a brindar sus servicios de
salud no solo en la capital del país, sino en otras ciudades como Puebla, Guadalajara,
Orizaba y Monterrey, contribuyendo así al progreso del país.3 Al mismo tiempo, se lleva-
ron a cabo diversas acciones con el propósito de mejorar la salud de la población, como
por ejemplo, ciertas campañas contra enfermedades transmisibles, como la tuberculo-
sis, el paludismo, la lepra, las enfermedades venéreas y la oncocercosis.4

Por otra parte, también a partir de 1940, la política educativa mexicana expe-
rimentó un notable cambio, al sustituirse el modelo de educación rural, que había
sido promovido por la administración anterior, por un “ideal industrial” que colocó la
educación urbana, es decir, los estudios técnicos y superiores, entre las prioridades
del nuevo gobierno.5 Debemos destacar, de acuerdo con Somolinos, que eran “mo-

mentos de reorganización” de la medicina mexicana. Dos instituciones de gran tradi-
ción en el ámbito de la enseñanza de la medicina, la entonces Escuela Nacional de
Medicina y el Hospital General, habían realizado algunos cambios dirigidos a moder-
nizar la enseñanza de la medicina. En este contexto, la llegada a México de un amplio
grupo de médicos españoles procedentes del exilio español republicano, contribuyó
a impulsar el desarrollo de la nación, a causa de la incorporación de destacados
profesionales a las distintas instituciones del ámbito universitario y hospitalario. Los
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exilados republicanos, además, desempeñaron un importante papel en el desarrollo
de la industria médico farmacéutica y realizaron una gran labor a favor de la difusión
del conocimiento por su intensa participación en la edición de libros y revistas médi-
cas.6 Al respecto cabe mencionar que, en la opinión de Vilar, otro de los factores que
indudablemente facilitó incorporación de los médicos recién llegados, fue la influen-
cia de la medicina francesa, que era compartida tanto por los médicos mexicanos
como por los profesionales procedentes de las Universidades de Barcelona y Valen-
cia, lo que desde luego favoreció la relación entre ambos grupos.7 No obstante,
debido a que en la provincia, el movimiento de renovación médica que caracterizó a
la medicina mexicana de aquella época, aún no había logrado consolidarse,8 existía
un gran interés por parte del gobierno mexicano para que algunos de los médicos
españoles recién llegados se establecieran en los distintos estados de la república,
lo que beneficiaría el desarrollo y la calidad de los servicios de salud y educación que
se brindaban tanto en el sector público como en el privado en el resto del país.9 De
hecho, una de las entidades en donde se observó una amplia participación de los
médicos españoles fue el estado de Nuevo León, lugar en donde inicialmente se
estableció Antoni Peyrí en México.

LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

EN NUEVO LEÓN (MÉXICO)

El estado de Nuevo León, se ubica en el noreste de México. Su capital, la
ciudad de Monterrey, fue fundada en 1596 y es allí donde se inició la enseñanza de
la medicina en 1828, cuando el médico italiano Pascual Constanza dictó por primera
vez una cátedra de medicina, la cual solo fue impartida durante algunos meses.10

Posteriormente, en 1842, el médico José Eleuterio González Mendoza (1813-1888),
retomó la enseñanza de la medicina en la región, tomando como base el programa
de la cátedra de medicina que se llevaba en la entonces Universidad Nacional de
México.11 Poco después, en 1859, se inauguró el Colegio Civil, una institución que
albergaba las Escuelas Preparatoria, de Leyes y de Medicina. Un año más tarde,
también en Monterrey, abrió sus puertas el Hospital Civil, en donde se pudieron llevar
a cabo las respectivas prácticas clínicas. En 1877, al ordenarse la separación de las
Escuelas de Leyes y de Medicina del Colegio Civil, esta última quedó a cargo del
Consejo de Salubridad del Estado.12 En 1892, se promulgó la Ley de la Escuela de
Medicina por parte del Congreso Estatal, pero en 1903, ante la baja afluencia de
estudiantes de medicina, el plantel una vez más cesó sus actividades, hasta que en
1912, la Escuela reanudó sus labores.13
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Sin duda, un acontecimiento significativo para la educación superior en el norte
de México tuvo lugar en 1933, cuando se creó la Universidad de Nuevo León, inicialmen-
te constituida por las Facultades de Medicina, Derecho, Ingeniería Civil y Farmacia y las
Escuelas Normal, Colegio Civil, “Álvaro Obregón”, “Pablo Livas” y Enfermería y Obstetri-
cia, aunque dicha institución interrumpió sus labores un año después.14 Durante el
mismo año de 1933, se comenzó la construcción del nuevo Hospital Civil, actualmente
Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González,15 que finalmente fue reinaugurado
en 1943,16 época en la que afortunadamente la Universidad de Nuevo León retomó sus
actividades. Posteriormente, en 1969, alcanzó la autonomía.17

DATOS BIOGRÁFICOS Y TRAYECTORIA

PROFESIONAL DEL DR. ANTONI PEYRÍ

I ROCAMORA

El doctor Antoni Peyrí i Rocamora nació en Tarragona, Cataluña, el 24 de
octubre de 1889. Sus padres fueron el médico militar Jaume Peyrí i Torné y su esposa
Teresa Rocamora. No cabe duda de que fue un destacado médico cuya trayectoria
profesional, de acuerdo con Puche i Manaut, puede dividirse en tres periodos o
etapas, según su residencia geográfica. Así, inicialmente, durante sus primeros años,

Figura. 2. Inauguración del actual Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, en 1943.
(Foto: Cortesía de la Sala Museo Dr. Ángel Óscar Ulloa Gregori, Facultad de Medicina,

Universidad Autónoma de Nuevo León).
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es decir cuando radicó en Cataluña, después de cursar sus primeros estudios en su
tierra natal, continuó su preparación en Barcelona en donde se graduó de la carrera
médica en 1911. Un año más tarde presentó en Madrid la tesis doctoral “Eritrodermias
exfoliantes”.18

Antoni Peyrí, al igual que sus hermanos, Jaume (1877 — 1950) y Josep Maria
(1886 — 1941), se especializó en dermosifiliografía.19 Paralelamente, desde 1911 se
desempeñó durante varios años como médico militar. En 1922 se separó voluntaria-
mente del ejército y se estableció en Barcelona, en donde fue miembro del Col.legi
de Metges de dicha ciudad, al mismo tiempo que fue nombrado miembro correspon-
diente de la Sociedad Francesa de Dermatología y de la Real Academia de Medicina.
También, entre 1922 y 1929 Peyrí trabajó como preparador anatómico de la Facultad
de Medicina de Barcelona, y a partir de 1930 fue nombrado profesor auxiliar de
dermatología de la Universidad de Barcelona.20 Al respecto, es importante decir que
durante esta primera etapa, un aspecto relevante en la trayectoria profesional de
Antoni Peyrí fue su labor como director de la lucha antivenérea en Cataluña, una
iniciativa que fue implementada por el gobierno de la Generalitat en 1934, debido al
alto impacto que entonces tenían las enfermedades de transmisión sexual en la
salud pública de la región. En el marco de dicha institución, Peyrí inicialmente centró
sus esfuerzos en conocer la magnitud del problema y las fuentes de contagio, pero
posteriormente al comparar las cifras de la sífilis reportadas en Cataluña con los
datos procedentes de otros países, concluyó que el problema no era mayor que en
otros sitios de Europa. Al identificar a la prostitución como el principal medio de
propagación de este tipo de padecimientos, Peyrí reconoció la necesidad de
implementar ciertas medidas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las muje-
res, lo que desde luego contribuiría a combatir el problema.

Entre las iniciativas emprendidas para tal fin, cabe mencionar la fundación de
un taller-escuela que promovía la alfabetización y el aprendizaje de oficios, medida
que en opinión de Varela Magañón, hizo de la lucha antivenérea, dirigida por Antoni Peyrí,
un proyecto “muy avanzado para su tiempo”. Su plan comenzó a mostrar resultados
positivos rápidamente, entre 1935 y 1936, lapso en el que fue posible observar una
disminución en el número de casos de la sífilis, mejoría que desafortunadamente, fue
interrumpida súbitamente, a causa del inicio de la Guerra Civil.21

Durante este periodo y, como muestra de su dominio en la materia, Antoni
Peyrí publicó diversos trabajos sobre esta temática, entre los que podemos mencio-
nar, “El període pre-clínic de la sífilis vascular”, “Variants de les corbes de les reaccions
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col·loidals en el líquid cèfalo raquidi de les sífilis nervioses”, “La punció lumbar a les

sífilis nervioses”, “Organització de la Lluita Antivenèria a Catalunya”, “Opuscles de la

Lluita Antivenèria a Catalunya”, y sobre todo la monografía “Qüestions actuals en el

tractament de la sífilis”, editada en 1927 como el número 4 de las “Monografies
Mèdiques” dirigidas por el Dr. Aiguader. Finalmente cabe destacar también durante
esta etapa de su vida laboral, su participación activa en la lucha antileprosa en
Cataluña.

Tras su etapa catalana, podemos destacar un segundo y breve momento en la
vida profesional de Peyrí, denominado por Puche i Manaut “el exilio, breve etapa
venezolana”, el cual abarca los años comprendidos entre 1938 y 1941, es decir a
partir de su exilio y previo a su llegada a México. En esta época vivió primero en
Montpellier, y más tarde en Venezuela, lugar a donde se trasladó en 1939, al ser
contratado en calidad de “técnico extranjero”, para hacerse cargo de la leprosería
denominada “Isla Providencia” situada en Maracaibo, Zulia.22 Al respecto, es preciso
decir que, durante su estancia al frente de dicho nosocomio, Peyrí introdujo nuevos
tratamientos, hecho que desde luego ha sido considerado un gran aporte para aquel
país. No obstante, en 1941 y, como algunas voces lo señalan, debido a un nombra-

Figura 3. Carnet médico colegial, emitido en Barcelona a primeros de marzo de 1935.
(Foto: Orfeó Català de Mèxic).
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miento que recibió por parte de la Universidad de Nuevo León, que lo acreditaba
como catedrático de dicha institución, Peyrí decidió cambiar su residencia a México,
motivado por la posibilidad de tener una mayor convivencia con su familia.23

Es importante recordar, de acuerdo con Barboza Wulf, que durante su estan-
cia en Venezuela en 1941, Antonio Peyrí publicó en la Revista Venezolana de Sani-

dad y Asistencia Social, un artículo que ha sido considerado como una importante
contribución en materia de salud pública, “El censo de la Lepra Urbana”. En este
trabajo reportó la existencia de 4 casos sospechosos de lepra y 14 casos comproba-
dos de la misma enfermedad en el municipio de Urbana, del estado de Bolívar, una
población que en esa época contaba con 4.000 habitantes.24

Así, finalmente, a partir de 1941, dió inicio la última etapa, o mexicana, de la
trayectoria profesional de Antoni Peyrí, la cual comenzó precisamente desde su lle-
gada a la ciudad de Monterrey, Nuevo León y finalizó con su fallecimiento, en 1973.25

Hemos de reconocer que no sabemos con exactitud cuándo fue contratado,26 pero lo
cierto es que, desde esa fecha, Peyrí comenzó a ejercer como profesor de la enton-
ces denominada cátedra de dermosifilografía de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Nuevo León.27 Este acontecimiento da inicio a la enseñanza de la derma-
tología en la región y al mismo tiempo representa la inauguración de la novena
cátedra de dermatología impartida en el país, lo que indudablemente fue de suma
importancia para la educación médica en México.28 Desde el 1 de septiembre de
1944, es decir, cuando el entonces Servicio de Dermosifiliografía del actual Hospital
Universitario Dr. José Eleuterio González inició sus actividades, el doctor Antonio
Peyrí se desempeñó como el primer jefe de dicho servicio, nombramiento que más
tarde, en enero de 1948,  le fue ratificado por el doctor Vela González en su calidad
de vicepresidente de la Junta de Beneficencia Pública del Estado de Nuevo León y
por el doctor Enrique C. Livas, en aquel tiempo rector de la Universidad de Nuevo
León. Sin embargo, poco después, el 30 de junio de 1948, Peyrí renunció a su cargo,
y se trasladó a la Ciudad de México.29 Es importante mencionar que durante su
estancia en la ciudad de Monterrey, entre 1946 y 1948, Peyrí trabajó como dermató-
logo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y posteriormente, a partir de 1948,
continuó su labor en la misma institución, aunque en la Clínica número 10 de la
Ciudad de México, hasta 1961, año de su jubilación y fecha en la que se traslada a
Cuernavaca, ciudad ubicada en el estado de Morelos, México.30

Durante la época que vivió en Monterrey, como muestra de su interés por los
distintos aspectos de su especialidad médica, Antoni Peyrí publicó en la revista
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Monterrey Médico algunos trabajos: “Ordenación y Tratamiento de las Tuberculosis
Cutáneas”31 y “Diagnóstico de curación de la sífilis”, además de colaborar en los
Archivos Médicos Mexicanos con los artículos “Tratamiento de la sífilis incipiente” y
“Contribución acerca de la terapéutica del vitíligo”, un trabajo en el que discutió las
características clínicas con las que se presentaba dicha enfermedad en esta zona de
México.32 Otra publicación importante durante este lapso fue el artículo titulado “La
lepra en Monterrey. Datos y Comentarios. La diaminodifenil-sulfona en cinco casos”,
presentada en 1947 por la revista Sugestiones, en la que Peyrí, citado por González
Villarreal, revisó los datos que fueron presentados en México, en 1944, por el Servicio
Federal de Profilaxis de la Lepra, información que correspondía al tercer censo
quinquenal y que reportaba la existencia aproximada de 5.905 enfermos de lepra en
el país.33 En relación a este punto, es importante mencionar que Antonio Peyrí ha
sido reconocido por haber sido el primer médico en hacer un llamado de atención
acerca de la verdadera magnitud del problema de la lepra en Nuevo León, hasta
entonces subestimado.34 Desde 1943, Peyrí afirmaba que ciertos focos como los de
Colima y Sinaloa eran donde se concentraba un mayor número de enfermos, corro-
borando los datos reportados por el dermatólogo mexicano Jesús González Urueña

Figura 4. Antoni Peyrí durante la celebración de la Diada de Sant Jordi en Monterrey (México),

en el año 1949. En el centro de la imagen: Antoni Peyrí y su esposa Josefina Macià. (Foto: geni.com).
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hasta 1936.35 Antoni Peyrí utilizó estos datos para calcular un índice que denominó
“densidad de la lepra”, en México. También, Peyrí aseguraba categoricamente que el
número real de casos de lepra en Nuevo León,36 el cual asciendá a 52 afectados,
según la publicación de González Uruea,37 y que equivalía a un índice de densidad de
0,12, era significativamente superior a lo registrado anteriormente.38

Finalmente en este punto es importante mencionar la participación de Antoni
Peyrí, en calidad de representante de la Universidad de Nuevo León,39 es decir como
delegado institucional, durante el V Congreso Internacional de la Lepra, efectuado
en La Habana, Cuba, en 1948,40  un evento en el que además, tuvo lugar la fundación
del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología (CILAD), asociación de la que
nuestro biografiado recibió un diploma como miembro fundador, al figurar en la lista
de asistentes por México,41  al mismo tiempo que Peyrí, también se desempeñó como
miembro correspondiente de la Sociedad Mexicana de Dermatología.42

En mi opinión, la aportación más importante de Antonio Peyrí durante esta
etapa de su vida profesional fue el libro Dermatología, editado en 1943 por la
Compañía General Editora como el número 9 de la Colección de Monografías Mé-
dicas “Balmis”. Es preciso decir que hasta esa fecha no había sido publicado en
México ningún texto de dicha especialidad dirigido específicamente a los estu-
diantes de medicina.43 De hecho, el libro en cuestión respondía a la necesidad de
contar con esta clase de materiales didácticos, según las propias palabras de su
autor, quien manifestaba: “no conozco, en nuestro medio cultural, libros de Der-
matología escritos en lengua castellana de extensión reducida y moderada que
sirvan para la formación de estudiantes de medicina”, situación que desde luego
motivó a Peyrí a “concretar en unas cuantas lecciones escritas los temas que
verbalmente les he enseñado a mis alumnos, que son los que para ejercer la
profesión no pueden ni deben ignorar.” Su testimonio, además de corroborar la
falta de este tipo de textos para el pregrado, muestra la valiosa utilidad del libro
Dermatología, en materia de educación médica en esa época,44 lo que fue de
inmediato reconocido por la prensa nacional al considerar que el libro de Peyrí era:
“el primero escrito en castellano moderno y de extensión reducida, que pueda
servir para ayudar a la formación de los estudiantes de medicina y de los médicos
no iniciados en la Dermatología.”45 De hecho, se trató de una opinión que también
fue compartida en otras latitudes, por ejemplo en Costa Rica, en donde se pensa-
ba que Dermatología, de Antoni Peyrí Rocamora era un texto que mostraba: “en
algo más de 300 páginas una gran cantidad de conocimientos que únicamente la
capacidad didáctica del autor ha permitido realizar, teniendo además el mérito de
claras definiciones y un estilo alerta”,46 lo que indudablemente confirma que fue
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Figura 6. Diploma de la Sociedad de
Dermatología de Nuevo León otorgado

al Dr. Antoni Peyrí.
(Foto: Archivo Antoni Puche).

Figura 5. Portada de la obra
“Dermatología” de Antoni Peyrí,

publicada por la Compañia General
Editora de México en el año 1943.
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un texto de gran ayuda para la enseñanza de la medicina. Sin embargo, por tratar-
se de un libro que contenía la experiencia recopilada por su autor tras largos años
de ejercicio profesional, algunos llegaron a considerar que Dermatología, de Antoni
Peyrí, era también un libro de gran utilidad para los especialistas.47

Otro aspecto importante a comentar acerca del libro Dermatología, es
que una gran parte de dicha obra está dedicada a la lepra, lo que según Antoni
Peyrí obedecía al: “distinto interés (científico, profesional) y ...[a] las modifica-
ciones que he creído debían hacerse a los conceptos clásicos en determinadas
materias”, comentario que el autor hacía pensando en la situación epidemiológica
de esta enfermedad en México y de los avances en su conocimiento que se
habían registrado desde la época de su llegada.48 En uno de los veintidós capítu-
los de este libro (el IV), Peyrí abordó distintos aspectos de las dermatosis profe-
sionales, es decir aquellas: “causadas o mantenidas por consecuencia directa o
indirecta del trabajo del enfermo”, cuya importancia radicaba en su “doble inte-
rés; el de orden clínico y el de orden legal, esto es como enfermedad y como
accidente de trabajo”,49 lo que evidentemente constituye una de las razones por
las cuales en esa época llegó a considerarse que el texto Dermatología de Antoni
Peyrí,  plasmaba “un punto de vista moderno” de la especialidad.50 De hecho,
fue precisamente, al inicio de la década de 1940, cuando en el estado de Nuevo
León, México comenzaba a detonarse el desarrollo industrial y comercial que
actualmente caracteriza a la región,51 y de ahí la importancia de brindar estos
conocimientos al gremio médico.

Finalmente cabe mencionar que, dada su destacada trayectoria profesional y
por haber sido el fundador de la cátedra de dermatología de la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en octubre de 1970, la obra de Antoni
Peyrí fue reconocida en un homenaje por parte de la Sociedad de Dermatología de
Nuevo León.

OTRAS ACTIVIDADES

Además de su labor en el ámbito de la medicina, de acuerdo con Puche i
Manaut, Antoni Peyrí realizó aproximadamente cuarenta y dos publicaciones de
carácter político, en revistas como Ressorgiment, Pont Blau, Xaloc, Butlletí

d’Informació de la Generalitat de Catalunya, Estat Català, Veu Catalana, Nova

Revista y al periódico mexicano Excelsior,52 cuya importancia ha sido reconocida
por el papel que desempeñaron para mantener la comunicación entre la comuni-
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Figura 7. La familia Peyri en el exilio. Segunda fila de izquierda a derecha: Antoni Peyrí i Macià,

Maria Cortès i Font de Rubinat, Enrique Vilar, Eugènia Peyrí i Macià, Teresa Peyrí i Macià,

Pere Pi-Sunyer i Bayo. Primera fila: en el centro, Josefina Macià i Lamarca y Antoni Peyrí i Rocamora

rodeados de sus nietos. (Foto: geni.com).

Figura 8. Escultura del presidente Francesc Macià, obra de

Antoni Peyrí, conservada en el Orfeó Català de Mèxic.
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dad catalana exiliada,53 además del libro El poder polític: el problema Catalunya-

Espanya, editado en 1972.54 Por último, tampoco se puede dejar de reconocer el
profundo interés que Peyrí mostró por la escultura, prueba de ello fue la realiza-
ción de una placa conmemorativa del centenario del nacimiento del primer presi-
dente del gobierno de la Generalitat de Catalunya, descubierta en 1959, en el
Orfeó Català de Mèxic.55

CONCLUSIONES

La reseña expuesta acerca de la trayectoria profesional del doctor Antoni
Peyrí i Rocamora, no solo muestra el constante interés que este destacado
personaje tuvo durante toda su trayectoria profesional por mantenerse a la
vanguardia del conocimiento de su especialidad, la dermatología, y que evi-
dentemente dio lugar a sus distintas contribuciones a la medicina mexicana,
sino que también permite corroborar la importancia del estudio de la biografía
médica como una forma de conocer una época o proceso en profundidad.56 En
este caso conocer el impacto y la trascendencia del exilio español republica-
no, y su contribución al progreso médico en distintas latitudes, como por ejem-
plo en México.
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INTRODUCCIÓ

Durant la Guerra Civil Espanyola, el cartellisme es va convertir en un aparador
popular de les consignes del govern, dels partits polítics i sindicals i de l’aparell
propagandístic de la rebel·lió militar. En l’àmbit artístic, va ser fonamental l’aportació
feta pels dibuixants, amb l’edició de cartells antifeixistes amb proclames sobre la
solidaritat, l’allistament i la lluita de la dona a la rereguarda. Entre moltes altres
consignes, també la de contingut sanitari, la crida a la prevenció de malalties en els
soldats, així com la cura i protecció dels infants durant la guerra. Artistes consagrats
com Picasso i Miró, amb la creació de segells com Aidez l’Espagne de l’any 1937 en
el Pavelló de la República a l’Exposició Internacional de París, van prendre partit a
favor de la República. Però, també altres artistes, d’altres especialitats, com dibuixants,
il·lustradors i cartellistes, posaren la seva creativitat al servei del conflicte bèl·lic. Els
principals llocs d’impressió d’aquests cartells van ser Barcelona, Madrid i València,
ciutats on la resistència de les faccions lleials a la República va ser major i on es
disposava d’una major indústria d’arts gràfiques. A Barcelona, l’organisme públic
per excel·lència va ser el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya
i el Consell de Sanitat de Guerra, adscrit a la Conselleria de Sanitat i Assistència
Social. I al mateix temps, els partits polítics i organismes sindicals i associacions com
la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), UGT (Unión General de Trabajadores),
la FAI (Federació Anarquista Ibèrica), la FIJL (Federació Ibèrica de Joventuts Llibertàries)
i la solidaritat internacional com el SRI (Socors Roig Internacional) i la Creu Roja. Tots
aquests organismes van recórrer als artistes gràfics i cercles intel·lectuals d’aquestes
ciutats. Però, qui van ser aquests cartellistes? Uns eren professionals de la publicitat
i la propaganda, altres eren pintors de cavallet, altres il·lustradors i altres aficionats
a l’art. La majoria de cartells estaven signats i d’altres es perdien en l’anonimat,
potser per no significar-se públicament. En el cas de Barcelona, provenien d’àmbits
artístics, com per exemple el Cercle Artístic de Sant Lluc i el Cercle Artístic de Barcelona,
però també del Sindicat de Dibuixants Professionals (SDP, afiliats a la UGT), el Sindicat
Únic de Professions Liberals (SPL, anomenats simplement “Dibuixants CNT”), la Cèl·lula
de Dibuixants del PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña), el Sindicat
d’Artistes Pintors i Escultors (SAPEC), el Sindicat Professional de Fadrins Pintors
(UGT), el Sindicat d’Agents i Tècnics de Publicitat (UGT), el Sindicat de les Arts
Plàstiques (UGT), el Sindicat de Decoradors i Bells Oficis (UGT) i el Sindicat d’Artistes,
Pintors i Escultors de Catalunya (UGT), entre d’altres.

Personalitats reconegudes com Pere Calders i Rossinyol, Mercè Rodoreda i
Gurguí, Lola Anglada i Sarriera, Miquel Paredes i Fonollà (escultor de “El més petit de
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tots”) i Avel·lí Artís Gener “Tísner”, van ser alguns dels artistes que col·laboraren amb
el seu art en pro de la causa republicana. Però, també cartellistes com Eduardo
Vicente i Pérez, Josep Bartolí i Guiu, Josep Subirats i Samora, Francisco Rivero i Gil,
Josep Renau i Berenguer, Vicente Ballester i Marco, Carles Fontserè i Carrió, Eugenio
Vicente i Rodríguez, Martí Bas i Blasi, José Luis Rey i Vila “Sym”, i un llarg etcètera,
amb la comesa d’empaperar tota la ciutat.1 La rellevància que va tenir l’edició
d’aquests cartells es va fer evident en la participació, per part d’aquests grups artístics,
en exposicions de cartells antifeixistes,2 reivindicant, d’aquesta manera, el seu art.
Així durant el mes d’octubre de 1936 al Teatre Novetats, va tenir lloc una gran exposició
cartòfila on van prendre part els artistes de l’SDP, l’SPL i el SAPEC: “Els carrers de
Barcelona són, des de fa un parell de mesos, una immensa exposició de cartells.
Hom veu cartells de tota mena, de tots colors i per a tots els gustos i l’única objecció
qui hi posarem és que moltes vegades, i això és cosa exclusiva de qui els enganxa,
empastifen indegudament els nostres edificis i monuments públics. Tret d’això, la
florida de cartells que estem contemplant és, en realitat, una revifalla de l’art del
cartell a Catalunya, que cal saludar amb satisfacció”.3 En contraposició amb aquesta
nota de color en el carrer i, tot i la valoració de la premsa catalana que en feia (“Si la
guerra es fes amb cartells segurament que ja faria mesos que hauríem vençut”), una
part de l’opinió pública, considerava que tota aquesta multitud de cartells de
propaganda antifeixista enganxada als edificis públics, les botigues, els baixos de les
façanes de les cases de la ciutat, a la mateixa Universitat de Barcelona, eren un
pegat de papers que enlletgien la ciutat, doncs eren del parer que no era necessari
tant de paper per a la propaganda, ja que aquesta, a base de cartells, es podia fer
sense embrutar la ciutat: “Bé estan els cartells, com a nota de color, quan responen
a una concepció reeixida, però no oblidem que les activitats i despeses que comporta
l’actual profusió de cartells, serien molt més útils a la causa si hom les esmercés en
qualsevol altra de les activitats que la guerra ens imposa. (...)  Esperem que l’ofensiva
no s’enganxarà en cartells a la paret, sinó que s’imposarà al front”.4 (Figura 1).

Quan a les exposicions, ja s’havien organitzat anteriorment altres
esdeveniments on s’incloïa un concurs de cartells, durant l’anomenada “La Setmana
contra la Guerra”,5 els dies 12-19 de juliol de 1936, però aquest acte no es va poder
celebrar per l’aixecament feixista. Un dels organismes que va produir una gran
quantitat de propaganda gràfica durant la guerra civil va ser el Comissariat de
Propaganda (“La cartelleria del Comissariat ha portat un segell de personalitat que
l’ha destacat de la propaganda aliena”),6 tot i que en un principi l’edició d’aquests
cartells va recaure en partits polítics i sindicats. En aquest context es va decidir
innovar en el llenguatge visual del cartell, com també en les seves mides, feia falta
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reforçar visualment el missatge i la seva imatge al carrer.7 El mateix Francesc Fàbregas,
cap del Departament Artístic del Comissariat de Propaganda, opinava que “(el cartell),
perd la meitat del seu format, a causa del gran nombre de vianants, automòbils,
tramvies i altres vehicles que circulen per les grans ciutats, els quals l’eclipsen
totalment“.8 Ara les mides eren de 100 x 160, en comptes de 70 x 100. Fins i tot es
reproduïren aquests cartells en murals de grans dimensions en les parets d’algunes
finques de Barcelona.9 A Barcelona, també va ser un gran editor de cartells de contingut
sanitari el Consell de Sanitat de Guerra, que no disposava d’una plantilla fixa de
dibuixants, però si col·laborava amb aquests sindicats. Els cartells, un cop editats,
estaven al servei de la República: “El Consell de Sanitat de Guerra, prega a tots els
Ajuntaments de Catalunya que vulguin cartells de propaganda sanitària, que passin
a recollir-la personalment i degudament documentats a les Oficines d’Informació i
Propaganda del Consell de Sanitat (Avinguda 14 d’abril, 401, primer), on els seran
lliurats mitjançant un aval del poble o localitat que representin”.10

No només van realitzar cartells, sinó tota mena de gràfica, com segells i postals,
i a més a més es dedicaren a pintar en els vagons11 dels trens com a mitjà de propaganda
antifeixista, tot recordant els trens agit-trop soviètics. Acabem dient que la composició del
cartell, on dominava el dibuix i en altres el fotomuntatge, demanava un temps i un procés,
en gran part artesanal, sobre planxes de zenc, fent ús de la tècnica de la litografia.

ELS CARTELLS

La temàtica de la cartellera durant la Guerra Civil Espanyola, en aquest cas,
d’àmbit sanitari, s’ha valorat agrupar-la de la següent manera: una primera tipologia,
els cartells relatius a les normes sanitàries que havien de seguir els combatents al
front (a les infeccions venèries, a la higiene de guerra i a la profilaxi de les malalties
infeccioses i al perill de l’alcohol); un segon grup, la dona i les infermeres per la seva
valuosa contribució al conflicte bèl·lic; seguidament un tercer grup dedicat a les
associacions sanitàries i a la seva solidaritat humanitària (la Creu Roja, el SRI) i als
refugiats, als infants, als evacuats, als mutilats i als malalts mentals; un quart grup, les
donacions sanitàries (material sanitari i quirúrgic, i especialment als hospitals de sang)
i finalment els cartells dedicats a la protecció de la població davant els agents químics.

En aquest primer grup, amb relació a la divulgació higiènica del milicià que
lluitava al front de batalla, un dels principals impulsors a Catalunya, va ser la Secció
d’Informació i Propaganda del Consell de Sanitat de Guerra, que va editar nombrosos
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cartells adreçats als soldats amb la finalitat de divulgar les consignes sanitàries:
“Vacuna’t contra la verola i la febre tifoide, beu aigua dels dipòsits preparats, quan
no ho puguis fer així, afegeix pastilles desinfectants a la cantimplora, una bona
neteja de cos és una preocupació indispensable, pren dutxes quan puguis i dona la
teva roba a desinfectar, entre d’altres.” Aquesta croada sanitària contra les malalties
es complementaven amb un seguit d’activitat i conferències en el mateix front.

Es proporcionaven certes pautes per la higiene militar del soldat i per aquest
motiu s’endegaren diverses campanyes per tal que el milicià estigués alerta de la
seva higiene i evitar mals majors: “La secció de Propaganda i Premsa del Comitè
Sanitari de Guerra i les seves activitats ha continuat la seva tasca empresa ahir. Ha
estat encarregada al Sindicat de Pintors una extensa llista d’idees, per atraure el
milicià sota el pavelló de la higiene, avui tan necessària. “Affiches” [pòsters] que
veurem i que es trametran al front de lluita per convèncer el milicià de l’enorme
importància que té per a ell mantenir el seu cos dins un perfecte estat normal d’higiene,
i allunyat de tot perill de malaltia infecciosa”.12

Exemples, en trobem uns quants: el cartell del dibuixant madrileny José Luis
Bardasano i Baos, amb la consigna “¡Soldado! Sé limpio: la higiene conserva la

salud”13 (Figura 2), on presenciem a un soldat republicà, segurament en el front, fent
ús d’una galleda d’aigua freda per tal d’ensabonar-se tot el cos. La figura del soldat
ocupa tot l’espai de la composició. El veiem mig decurvat mentre està rentant-se. En
un fons marró, sobresurt el blanc de la seva samarreta, un contrast de colors i espai
amb una representació molt viva de la realitat, una escena d’una enorme riquesa
plàstica. El cartell va ser editat per la Jefatura de Sanidad del Ejército de Madrid. Del
mateix autor, en trobem un altre, “El agua en malas condiciones produce más bajas

que la metralla”,14 un immens got, mig ple d’aigua, esclafa als soldats que estan sota
d’aquest, sortint disparats per l’ona expansiva de l’explosió. De temàtica similar, ens
fixem en el cartell del català Carles Fontserè i Carrió, amb el lema “La higiene del

milicià, és l’arma que tots necessitem”,15 editat pel Consell de Sanitat de Guerra.

El mateix Consell de Sanitat de Guerra també va desenvolupar una campanya
antivenèria i a tal efecte, s’envià una camioneta on es tenia cura de la revisió i
tractament dels malalts afectats d’una malaltia venèria. El cartell era el mitjà perfecte
per realitzar aquestes campanyes preventives sobre les malalties de transmissió
sexual. Així podem trobar diversos cartells editats pel Consell de Sanitat de Guerra:
En aquest cas, sota la consigna “Una baja por el mal venéreo es una deserción”,16 es
mostra una dona, nua, segurament una prostituta, que porta una llarga serp que
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Figura 2. Cartell “¡Soldado! Sé limpio: la
higiene conserva la salud” de José Luis

Bardasano i Baos. 1936.

Figura 3. Cartell “Evita las enfermedades
venéreas, tan peligrosas como las balas

enemigas” de Francisco Carmona i Martín. 1936.

Figura 4. Cartell “!Atención¡ Las enfermedades
venéreas amenazan tu salud: !prevente contra

ellas¡” de Francisco Rivero i Gil. 1936.

Figura 5. Cartell “La vacuna antitifica,
és la segona arma que portes al braç”

de Martí Bas i Blasi. 1936.
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s’entortolliga a la seva cintura. L’animal s’abraona a un soldat quan aquest intenta
apropar-se a ella, tot plegat provocant-li un esglai. És evident que la serp simbolitza
el mal: apropar-se a ella pot comportar contraure una malaltia venèria. L’autor és
desconegut. Tot seguit, citem un altre cartell, d’autoria anònima catalana, i editat
també pel Consell de Sanitat de Guerra: en aquest cas, el missatge que es vol
transmetre, “Guarda’t dels mals veneris com de les bales”,17  s’adreça a un soldat
que contempla el cos nu d’una dona. Seguint amb la mateixa línia, trobem un cartell
d’autoria dubtosa pels historiadors,18 on una dona de la vida, de cabells rossos,
brusa vermella i maquillada en excés, es troba palplantada sota la llum d’un fanal, i
com aquesta, és pretesa per un soldat, que apareix al seu darrere, captivat per la
seva bellesa. Al fons, el mateix soldat, abatut per les bales o potser rendit per l’encant
de la dona. La consigna: “Evita las enfermedades venéreas, tan peligrosas como las

balas enemigas”19 (Figura 3), editat per la Inspección General de Sanidad Militar.

De Màlaga i editat per la Junta Central de Lucha Antivenérea del SRI, ens
arriba un altre cartell de la mateixa temàtica, “Una Mujer con venéreo puede ocasionar

la desgracia a 100 familias”20 on una dona cadavèrica, envoltada per les flames i que
somriu maliciosament, es menja amb els ulls el soldat, aquest, però, aparta la seva
mirada, no sigui cas que li produeixi un mal. I de València, el dibuixant Francisco Rivero
i Gil, signa un altre cartell preventiu que segueix la mateixa línia que els anteriors, sota
la consigna“¡Atención! Las enfermedades venéreas amenazan tu salud: ¡prevente contra

ellas!21 (Figura 4): una dona, totalment nua, de rostre incert i sota un cel estelat, abraça
per l’esquena a un soldat, també de faccions a penes perceptibles. El contacte físic
amb l’home és el desencadenant perquè el braç de la noia es transformi en un esquelet,
fent una clara al·lusió a com el contagi de la sífilis pot produir la mort. Ens preguntem si
el missatge del cartell, “¡prevente contra ellas!”, “elles”, es refereix a les malalties, les
prostitutes o ambdues coses. És, per tant, un clar avís pels combatents: cal que s’allunyin
del sexe femení perquè els comportarà malalties venèries.

Del mateix estil preventiu, trobem el cartell del dibuixant asturià Germán Horacio
i Robles: en aquest cas, veiem un milicià que mira a la llunyania mentre que tres
bales estan a punt d’impactar al seu cos, amb l’eslògan “Siempre...Alerta:

Blenorragia, Chancro Blando i Sífilis, las 3 temibles. He aquí las tres temibles balas

que te amenazan tras el parapeto de la mujer galante. ¡Te hieren con placer, pero

envenenan tu cuerpo para siempre!¡Alerta!”,22 editat pel Instituto de Higiene Militar.

D’aquesta primera tipologia, la higiene de la guerra, finalitzem amb un cartell
del dibuixant català Martí Bas i Blasi,23 que en un principi no s’allistà al front, al·legant
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que la seva arma era el llapis i no el fusell. L’artista rebé l’encàrrec del Consell Sanitari de
Guerra (CSG, sigles que veiem en el cartell), de portar a terme el cartellisme de la salut del
milicià, la sanitat de campanya, l’adquisició i ús de caretes del personal sanitari, depuració
de les normes higièniques dels campaments i intensificació ensems de la propaganda
antitifòdica, que tan necessària és: “A tal objecte es realitza una campanya publicitària
que parlarà ben clarament al milicià dels perills a què pot veure’s exposat si persisteix a no
considerar la vacuna antitifòdica com una necessitat absoluta per a mantenir-se integral
al front de lluita. El conegut dibuixant Martí Bas és l’encarregat dels projectes, per a insistir
sobre la urgència d’aquestes precaucions indispensables”.24 Ressaltem dos cartells (140
x 100 cm, resultat d’unir dos mòduls de mida estàndard) que van formar part de la
campanya, un amb el lema “La vacuna antitífica, és la segona arma que portes al braç” i,
l’altre “Defensa’t contra l’enemic que no es veu. Vacuna’t!”25 (Figura 5 i 6). En el primer
cartell es mostra un soldat amb una arma i entre aquesta arma i ell una xeringa i una serp,
l’animal veneri simbòlic. El fusell és protegit per una xeringa l’agulla de la qual mata al
bacteri. En el segon, en primer pla, un soldat amb un fusell a la mà, al darrere una
infermera que amb molta valentia agafa el malèvol bacteri. En un dels comunicats realitzats
pel Comitè Sanitari informava que es continuava intensificant la seva propaganda
encaminada a la sanitat: “Aquests dies han estat fixats uns cartells de propaganda
antitífica originals de Martí Bas, que tenen una enorme força convincent. Aquests cartells
són molt més importants potser al camp, a les localitats veïnes o als pobles que siguin
front de guerra que a la pròpia ciutat. El Consell Sanitari de Guerra es dirigeix a tots els
Comitès revolucionaris de tots els pobles de Catalunya i Aragó, així com a tots els que ho
sol·licitin i puguin ser d’utilitat i interès perquè es dirigeixin al Consell, Rambla de Catalunya,
126, on se’ls lliuraran alguns cartells perquè puguin ser fixats a la localitat respectiva. Tots
tenim el deure de contribuir a la divulgació de la Sanitat”.26

Un segon apartat de cartells estaria representat per la figura de la dona i la
seva valuosa solidaritat i contribució amb el conflicte bèl·lic. És la dona lliure,
compromesa políticament, que defensa els seus drets i llibertats, d’igual a igual que
l’home. Participa en la guerra lluitant amb les milícies, treballant en les fàbriques o al
camp amb abnegació i generositat. Per al bàndol republicà, era l’heroïna que feia
acte de presència a la lluita a favor de la república, com el recordat cartell “Les

milícies us necessiten!”. Però, també van ajudar des del punt de vista sanitari i, en
especial el col·lectiu d’infermeres. En aquests cartells i també segells, es presenta a
la dona amb aspecte dolç i jove, talment com si fos un àngel de la guarda que
protegeix al soldat, assistint-lo. La funció de la dona és la de protegir i vetllar per la
salut del soldat que es troba al front. Són imatges molt idealitzades, on la protagonista
és la infermera. Un dels cartells més reproduït és el del dibuixant i pintor madrileny
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Eduardo Vicente i Pérez, “Els caiguts et necessiten... ajuda al Consell de Sanitat de

Guerra”27 (Figura 7): en un fons groc, apareix una infermera, de blanc impol·lut, amb
la creu de Malta, subjectant un soldat mig abatut, ferit d’un tret al cap. La dona, que
es caracteritza per una gran bellesa i sensualitat, fa gala del seu do de protecció vers
el soldat en posicionar-se al seu darrere com si es tractés de tal manera d’un escut
de guerra, simbolitzant la protecció i salvació del soldat. Però, també, el text que
l’acompanya (“Els caiguts et necessiten”) ho exemplifica clarament: és una crida
vers les dones perquè s’uneixin al cos d’assistència sanitària per tal d’ajudar a tots
aquells soldats ferits durant el conflicte armat. El mateix dibuixant realitzà diversos
segells per aquesta entitat, com “Consell de Sanitat de Guerra: compreu aquest

segell”.28 Ens mostra, doncs, l’important que és la tasca acomplerta per les infermeres
de guerra a la rereguarda per tal de continuar lluitant contra l’opressor. També, des
de Barcelona, i sota la consigna “Respeta a la enfermera, por cuidarte dejó a los

suyos”,29 s’edità un altre cartell de la mateixa temàtica: d’entre els núvols, fa acte de
presència, com si fos un àngel, una infermera, per atendre els soldats del front. De
l’autor, poc en sabem, només el seu cognom, Córdoba.

Tot seguit, trobem una tercera selecció de cartells caracteritzats per la
solidaritat sanitària i l’assistència social. En ells, s’hi engloben les entitats mèdiques
que s’ocuparen dels ferits, els refugiats, els infants, els evacuats, els mutilats i els
malalts mentals, entre altres. Són la Creu Roja Internacional, el SRI i altres institucions
altruistes com la Central Sanitaire International, que van donar suport a la causa
republicana, amb la celebració de festivals per recaptar diners, com també l’enviament
sanitari i quirúrgic i d’ambulàncies al front. La Creu Roja de Barcelona edità diversos
cartells com “En els llocs de perill... : hi ha la Creu Roja ajudeu-la!!: amb els vostres

donatius!!”30 (Figura 8), d’autor anònim, on es representa una creu vermella i un
voluntari de l’entitat agenollat que auxilia un ferit entre els braços. També del
cartellista madrileny, però resident a la ciutat barcelonina, Enrique Ballesteros, més
conegut com a “Henry”, amb els cartells “Aidez!!Le Croix Rouge Espagnole, elle assiste

aux blessés de guerre”  i  “La Cruz Roja llama al corazón del pueblo.¡Ayudadla!”,31

on una mà pica, en aquest cas no a una porta, sinó el cor de les persones, un clar
missatge de solidaritat amb la Creu Roja. Des de Madrid, la Creu Roja també edità
altres cartells com “Cruz Roja Española, ¡Ayudadla”, “Ayudad a la Cruz Roja Española

en su labor humanitaria”32  i “Donde hay que prestar un auxilio, allí veréis esta bandera:

su miniatura en tu pecho el 24 de junio dirá que has contribuido a la obra de la Cruz

Roja”33 del dibuixant Konzewitch, del qual no es disposa de més dades. Així mateix
l’entitat el SRI mostrà la seva solidaritat amb dos cartells del dibuixant Esteban Vega,
més conegut com a “Yes”: “Protege con tu donativo a los huérfanos de los antifascistas
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Figura 6. Cartell “Defensa’t contra l’enemic
que no es veu. Vacuna’t” de Martí Bas i

Blasi. 1936.

Figura 7. Cartell “Els caiguts et necessiten!:
ajuda al Consell de Sanitat de Guerra”

d’Eduardo Vicente i Pérez. 1937.

Figura 8. Cartell “En els llocs de perill... hi
ha la Creu Roja” d’autoria anònima. 1936.

Figura 9. Cartell “Ajudeu els caiguts!” de
Josep Subirats i Samora. 1936.
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asesinados en campo facciosos”34  i “¡Entrega tu donativo!: Para ayudar a las viudas

de los antifascistas fusilados en territorio enemigo” 35 on percebem el rostre afligit
d’una dona, segurament una vídua que contempla uns soldats que han estat
afusellats. Un altre exemple, el dibuixant Antonio García i Gutiérrez, amb el cartell
“Ajudeu les víctimes del feixisme”,36 a on una infermera del SRI consola un ferit i a
una dona que porta el seu nen a coll. En l’àmbit de l’assistència als ferits, mencionem
el dibuixant català Josep Subirats i Samora, amb el cartell “Ajudeu els caiguts!”37

(Figura 9), ens presenta a un soldat ferit, enmig de les trinxeres, que és sostingut pels
braços d’un infermer del SRI, i finalment el cartell, “Ajut de reraguarda”38 (Figura 10)
on veiem el rostre trist, esgrogueït, d’un soldat ferit en el cap i en el braç, de l’artista
Casals, del qual no disposem de més dades, només que era cartellista del Socorro
Rojo del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista).

Un cartell representatiu d’aquesta solidaritat internacional, ho il·lustrem en
aquest cartell del dibuixant Carles Fontserè i Carrió, “Ambulàncies per al Front:

col·laboreu en aquesta obra del SRI”39 (Figura 11) de la Cooperativa Obrera “Avant”
de Barcelona i editat pel SRI. Carles Fontserè, era conegut pel seu famós cartell de
“Llibertat”, fet amb només vint anys i on es veu un camperol brandant una falç sobre
un fons vermell i negre de bandera onejant. L’artista, un any després serà mobilitzat
i s’incorpora a les Brigades Internacionals. En aquest cartell es veu una ambulància
del SRI -en el frontal porta escrit el seu logotip, l’estrella roja de tres puntes- entremig
d’una reixa de filferro amb pues, unes pues, per cert, tacades amb el color de la
guerra, el vermell, la sang de les víctimes. Al darrere, una dona, vestida, segurament
una pubilla catalana abrigallada amb la senyera catalana.

Recordem que el SRI va ser una institució internacional que tingué seu a
Barcelona i que va col·laborar amb la causa republicana en tota mena d’actes de
solidaritat, entre ells la compra d’ambulàncies equipades amb quiròfan per ser
utilitzades a les diverses línies de foc. Així per exemple, es té notícia, per mitjà de la
premsa, de l’acte de lliurament d’aquestes ambulàncies al govern de la Generalitat
i el molt honorable Lluís Companys: “El SRI anuncia que demà, hi haurà exposada la
magnífica ambulància quiròfan que el Comitè del Socors de Gràcia ha adquirit per
fer-ne ofrena al gloriós Exèrcit Popular, a través del president de Catalunya. Aquesta
ambulància representa una quantitat enorme de petites aportacions, demostratives
de l’esperit antifeixista i de la voluntat de vèncer de la massa de la popular barriada.
El SRI ha estat una vegada més l’organització coordinadora dels esforços de tots els
sectors antifeixistes”.40
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Figura 11. Cartell “Ambulàncies per al

Front: col·laboreu en aquesta obra del

SRI” de Carles Fontserè i Carrió. 1936.

Figura 12. Cartell “Assassins!” de
Lluís Lleó i Arnau. 1937.

 Figura 10. Cartell “Ajut de

reraguarda” de Casals

[autor no identificat]. 1936.

Figura 13. Cartell “Ofereix uns grams de sang
i salvaràs una vida” d’autoria anònima. 1938.
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Tot i la humanitària missió dels diversos organismes internacionals, arribaven
notícies que els rebels bombardejaven les ambulàncies, sense tenir en compte la
seva insígnia de pau. Aquest és l’explícit missatge d’un cartell, “Assassins!”41 (Figura
12) del dibuixant català Lluís Lleó i Arnau, del Sindicat de Dibuixants Professionals de
la UGT, en un fons blanc, una bomba cau directament cap al símbol, en aquest cas de
la Creu Roja. No només les bombes queien en aquests serveis sanitaris, sinó també
damunt d’hospitals, com deia Francisco Franco Bahamonde “Una bomba que cae en

un hospital es una victoria segura”.

Una quarta tipologia la trobem amb les donacions sanitàries, en concret amb
la donació de sang dels ciutadans als hospitals. L’any 1936, el doctor Frederic Duran
i Jordà va crear el primer servei de transfusió del món a Barcelona. Va impulsar una
metodologia que serviria per recollir les donacions de sang per ser enviades al front
de batalla de la Guerra Civil Espanyola. Molts són els cartells on es demana a la
població civil fer-se donant de sang: així l’Agrupació de Donadors de Sang de Catalunya,
va editar un cartell, d’autoria anònima, on es representa el mapa de la península
Ibèrica amb una senyera degotejant sang damunt de Catalunya: les quatre barres
catalanes regalimen la sang que necessiten els combatents, amb el següent eslògan,
“Ajut al combatent. Ofereix uns grams de sang i salvaràs una vida. Fes-te donador de

sang, dirigeix-te a Portaferrissa 30”42 (Figura 13), carrer de Barcelona, on aquesta
Agrupació tenia la seva seu.

Un altre exemple, el dibuixant català Xavier Badia i Vilató, amb el cartell “Ayudad

a los hospitales de sangre”43 on veiem el rostre d’un ferit embenat, com també el
cartell, editat per la CNT-FAI, però, d’autoria confusa, “Ajudeu els hospitals de sang”44

on s’il·lustra la unió de dos rostres, el d’una infermera i el d’un soldat, talment com
si fossin dos nadons units pel cap. De València ens arriba aquests cartells d’autoria
anònima, d’una rifa organitzada per la Comissió d’Hospitals de la CNT, amb l’objectiu
de recaptar diners, “Al adquirir números para esta rifa benéfica ayudáis a los hospitales

de sangre”,45 el cartell “Ayuda a los hospitales de sangre”,46 on es veu en primer
terme un soldat, a darrere, una infermera cuidant-lo, així com el cartell de Manuel
Gallur i Latorre, “Semana pro hospitales de sangre”, 47 editat pel Sindicato de la
Industria e Higiene de Valencia.  D’aquesta temàtica, destaquem el cartell de l’artista
català Josep Subirats i Samora, amb el títol “Company: solidaritzat aportant la teva

sang a la humanitària obra de l’hospital, n. 18”48 (Figura 14). En un principi, l’artista
no va ser mobilitzat per anar al front, atès que era miop, i per aquest motiu va tenir
l’oportunitat d’entrar al Sindicat de Dibuixants del PSUC, del qual va ser director
artístic, juntament amb el dibuixant Martí Bas. Finalitzada la guerra, va ser internat al
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Figura 14. Cartell “Company: solidaritzat
aportant la teva sang a la humanitària obra

de l’hospital, n. 18”  de Josep Subirats i
Samora. 1937.

Figura 15. Cartell “Instruccions per al cas
de bombardeig aeri donades pel

Departament de Defensa de la Generalitat
de Catalunya” d’autoria anònima. 1936.

Figura 16. Versió lliure del cartell “¡Unión! ¡Disciplina! Por el socialismo!” de Carles Fontserè i
Carrió, realitzada per l’artista Félix Rodríguez “Mr.Zé”. 2019. (Foto: web http://www.mrzethecreator.com).
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camp de refugiats francès de Barcarès. En aquest cartell es pot veure a primer terme
l’ambulància oficial del “Servei de Transfusió de Sang” i al darrere, l’edifici, la Clínica
de la Caixa de Pensions (actualment és la seu de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya), reconvertit en l’Hospital número 18, des d’on es feien les transfusions.
S’intueix, al fons, els edificis que conformen l’orografia de la zona: el skyline de la
muntanya de Montjuïc. El cartell ens mostra aquest edifici, situat a Montjuïc, i com
des de les portalades de l’edifici sobresurt una immensa riuada de color vermell, la
sang dels donadors, que segueix el seu curs fins a desembocar a l’ambulància del
servei. Aquesta “explosió” de color tan intensa, contrasta amb el fons, més pàl·lid,
més esgrogueït, que ens evoca la senyera catalana, fent coincidir les quatre barres
de sang amb les quatre portes de l’edifici per on brolla aquesta sang. Quan a la
història d’aquest servei de sang, cal recordar la figura del Dr. Duran Jordà, que va ser
el cap organitzador i ànima del Servei de Transfusió de Sang al Front, servei instal·lat
en aquest hospital i depenent oficialment del Consell de Sanitat de Guerra de la
Generalitat de Catalunya. La sang que s’extreu al donant és acuradament embotellada
en uns flascons de vidre proveïts de gomes i els accessoris necessaris per a ser injectada
immediatament als ferits dels fronts de guerra. El desplaçament de l’hospital de Montjuïc
al front s’efectua en camions, proveïts també de neveres que funcionen elèctricament,
gràcies a una petita dinamo que porta el cotxe. Aquest servei, en aquell moment, va ser
tot un èxit, i des de la premsa es publicava el següent avís: “El Servei de Transfusió de
Sang al Front et crida perquè contribueixis amb la teva sang a la lluita contra el feixisme.
Els fronts de lluita d’Aragó i de Madrid necessiten sang i cal que aquesta la portem de
la rereguarda. Tots els dies feiners es fan les anàlisis prèvies a l’Hospital número 18, del
carrer de Lleida (Parc de Montjuïc). Aneu-hi!”.49

Per acabar, una darrera tipologia, els cartells dedicats a la protecció de la
població civil davant els agents químics. Amb una voluntat d’informació al ciutadà es
van fer diversos cartells alertant del perill que suposava un bombardeig. També, el
Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, va publicar un seguit de
llibres i opuscles adreçats a la població com “Ciutadà: Què has de fer davant la
guerra aèria?” del doctor Antoni Oriol i Anguera, “Quelcom sobre agressius químics”
del doctor Francesc d’Assís Bergós i Ribalta i editat per la Junta de Defensa Passiva
de Catalunya i els seus Serveis “Z”, com també es realitzaren tot un seguit de
conferències sobre el perill aeroquímic, les mesures sanitàries en un atac per gasos,
la bioquímica en la guerra, els gasos tòxics en la guerra, els gasos asfixiants i les
seves conseqüències i els gasos de guerra, com prevenir-se contra els mateixos a
càrrec dels metges Joan Bofill i Deulofeu, Albert Folch i Pi i Josep Rumbau i Escursell,
entre d’altres. Una mostra és el cartell editat pel Comissariat de Propaganda,
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“Defenseu-vos dels atacs aeris”50 dissenyat per Martí Bas, on a la part baixa del
cartell trobem les indicacions que calia fer davant un atac aeri: “¡No corregueu!

¡Quiets! ¡Estireu-vos a terra! El qui corre posa en greu perill la seva vida i assenyala a

l’enemic la posició de les nostres forces”. També els cartells del Consell de Sanitat,
“Atenció: en cas d’alarma telefoneu al servei permanent d’ambulàncies del Consell

de Sanitat de Guerra”51 d’autor anònim, i el cartell “Instruccions a seguir en cas de

bombardeig”,52 editat pel Consell de Sanitat de Guerra i en especial la Secció de
Defensa Passiva de la Població: “El Consell de Sanitat de Guerra fa avinent als
Ajuntaments de les ciutats que si desitgen material de propaganda sobre instruccions
a seguir en cas de bombardeig o atac per gasos, que es dirigeixin a la Secció de
Defensa Passiva de la Població Civil, serveis Z, Passeig de Pi i Margall, 116, bis, on els
seran facilitats tots els opuscles editats a tal efecte”.53 Finalment, trobem un altre
cartell, editat pel Consell de Sanitat de Guerra, d’autor anònim, “Instruccions per al

cas de bombardeig aeri donades pel Departament de Defensa de la Generalitat de

Catalunya”54 (Figura 15). Tots tenen la peculiaritat de ser representats talment com
si fos una vinyeta o una auca.

Un últim apunt. Comentem que durant la pandèmia de 2019, a les xarxes
socials es va fer viral la publicació d’aquests cartells republicans, però versionats i
amb un disseny més actual. L’objectiu: llançar consignes a favor dels sanitaris que
van tenir cura de la població civil durant el coronavirus i, amb un clar missatge,
l’enemic, en aquest cas, és la covid (Figura 16).

CONCLUSIONS

L’article s’ha basat en el fons d’institucions, tant públiques com privades.
Destaquem una de les principals col·leccions de cartells sobre el període de la Guerra
Civil que està dipositada a la Biblioteca del Pavelló de la República,55 on se’n conserva
una valuosa col·lecció. També a l’Arxiu Nacional de Catalunya,56 l’Arxiu Històric de
Barcelona, al Parlament de Catalunya que es nodreix de la col·lecció Fornas,57 l’Abadia
de Montserrat, el Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI), el Archivo General
de la Guerra Civil Española de la Biblioteca Nacional de Madrid, el Archivo General
de la Guerra Civil (integrat al Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca)
i la Fundación Pablo Iglesias,58 entre d’altres. Gràcies a totes aquestes institucions
que atresoren un vast patrimoni d’aquests cartells, i que han impulsat actualment la
realització d’exposicions en els mateixos arxius o centres culturals. És de justícia,
doncs, reivindicar i enaltir l’art del cartellisme republicà, un testimoni gràfic, cabdal
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que ha deixat la Guerra Civil Espanyola. Deixem la porta oberta, a parlar, més endavant,
d’una altra tipologia gràfica, igual d’important que el cartellisme, com van ser els
segells benèfics de caràcter assistencial, pro infància, pro refugiats i pro evacuats,
entre d’altres.

NOTES

1. A la revista l’Esquetlla de la Torratxa, núm.3006, del 2 d’abril de 1937 es publica un acudit de
l’artista Martí Bas on un paleta, que està posant totxanes li diu a un home, un cartellista,
amb un feix de cartells a la mà: “-Què espereu ? –Que acabeu la paret”.

2. “Exposición patrocinada por el Comité Central de las Milicias”, La Vanguardia, 9 setembre de
1936, p.3. També “Concurso de carteles de propaganda antifascista”, La Vanguardia, 27
de setembre de 1936, p. 8; La Vanguardia, 6 d’octubre de 1936, p. 5.

3. El Diari de Barcelona, 15 d’octubre de 1936, p.4.

4. El Diari de Barcelona, 12 de gener de 1937, p.3.

5. La Vanguardia, 3 juliol de 1936, p. 9; 15 juliol de 1936, p. 8; 18 setembre de 1936, p. 4.

6. Vegis la declaració del periodista Carles Mas de la Riba a la revista Moments “Actuació del
Comissariat de Propaganda”, núm.4, maig de 1937, p.39.

7. Vegis diverses fotografies de Barcelona amb cartells de guerra al carrer: codi de referència
ANC1-42-N-34527 (Fons Brangulí, Arxiu Nacional de Catalunya) i ANC1-42-N-34786 (3
homes, un d’ells Carles Fontserè, observant uns cartells penjats en el carrer).

8. Vegis La revolució del bon gust: Jaume Miravitlles i el Comissariat de Propaganda de la
Generalitat de Catalunya, pàgina 100.

9. Vegis una fotografia d’aquella època on s’observa un gran mural, de grans dimensions, de
Martí Bas i Blasi en una finca de Barcelona. [En línia]: http://barcelofilia.blogspot.com/
search?q=mart%C3%AD+bas>.

10. Diari de Barcelona, 17 de desembre de 1937.

11. Vegis fotografia amb codi de referència ANC1-42-N-14673 (Fons Brangulí, Arxiu Nacional de
Catalunya) vagons de tren pintats pel Sindicat Professional de Dibuixants amb propaganda
antifeixista.

12. La Humanitat, 27 d’agost de 1936, p.3.

13. [En línia]: <http://cdm21058.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/pavellorepu/id/478>.

14. [En línia]: <https://museuvirtual.ub.edu/objecte/823/>.
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15. [En línia]: <http://www.ub.edu/imatgespavello/content/006543>.

16. [En línia]: <https://mdc.csuc.cat/digital/collection/pavellorepu/id/550>.

17. [En línia]: <https://www.ara.cat/opinio/anomenant-coses-pel-nom-1923_1_3894153.html>.

18. Segons l’historiador Santi Barjau, era Francisco Carmona i Martín, pintor, dibuixant i litògraf.
Nascut a Madrid, però durant un temps va viure a Barcelona. S’allistà a l’exèrcit, per
finalment exiliar-se a França i més tard a Mèxic. Altres historiadors parlen del també
cartellista de Santander, Darío Carmona de la Puente.

19. [En línia]: <https://cdm21058.contentdm.oclc.org/digital/collection/pavellorepu/id/476/rec/1>.

20. [En línia]: <https://mdc.csuc.cat/digital/collection/pavellorepu/id/691/rec/1125>.

21. [En línia]: <https://cdm21058.contentdm.oclc.org/digital/collection/pavellorepu/id/477/rec/1>.

22. [En línia]: <https://spanishguerracivil.blogspot.com/2016/06/siemprealerta-las-3-temibles-
balas.html

23. Vegis l’article “Introducció a Martí Bas” per Santi Barjau a: <http://cartellistes.blogspot.com/
2017/07/introduccio-marti-bas-1-per-santi-barjau.html>.

24. La Vanguardia, 28 d’agost de 1936, p. 1.

25. [En línia]: <https://www.nosaltreslaveu.cat/noticia/42769/vacunat>.

26. La Humanitat, 3 d’octubre de 1936, p.3. Vegis també la portada de El Diari de Barcelona, 11
d’octubre de 1936, una fotografia d’un home observant aquests cartells del dibuixant
Martí Bas.

27. [En línia]: <https://mdc.csuc.cat/digital/collection/pavellorepu/id/305>. Vegis fotografia

amb codi de referència ANC1-1-N-34786 (Fons Brangulí, Arxiu Nacional de Catalunya) on

s’observa en un plafó del carrer enganxat aquest cartell.

28. [En línia]: <https://mdc.csuc.cat/digital/collection/segells/id/1138>.

29. [En línia]: <http://xsierrav.blogspot.com/2018/04/respeta-la-enfermera.html>.

30. [En línia]: <https://mdc.csuc.cat/digital/collection/pavellorepu/id/267/>.

31. [En línia]: <https://cartellistes.blogspot.com/2020/02/>.

32. [En línia]: <<http://www.arte.sbhac.net/Carteles/Temas/CruzRoja/CruzRoja.htm>.

33. [En línia]: <http://cdm21058.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/pavellorepu/id/1006>.

34. [En línia]: <https://library.ucsd.edu/dc/object/bb8157885f>.

35. [En línia]: <http://cdm21058.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/pavellorepu/id/624>.

36. [En línia]: <http://cdm21058.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/pavellorepu/id/632>.
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37. [En línia]: <http://cdm21058.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/pavellorepu/id/338>.

38. [En línia]: <https://cartellistes.blogspot.com/2019/05/>.

39. [En línia]: <https://cdm21058.contentdm.oclc.org/digital/collection/pavellorepu/id/229>.

40. Treball, 30 de juliol de 1937, p.3.

41. [En línia]: <http://cartellistes.blogspot.com/2020/03/les-imatges-del-trimestre-hivern-2020.html>.

42. [En línia]: <https://mdc.csuc.cat/digital/collection/pavellorepu/id/434/rec/87>.

43. [En línia]: <http://affiches-combattants-liberte.org/es/accueil/400-affiche-1937-badia-vilato-
syndicat-unique-cnt-fai-aide-les-hopitaux-de-sang.html>.

44. [En línia]: <http://affiches-combattants-liberte.org/es/accueil/381-affiche-1937-cadena-
comite-des-hopitaux-de-sang-affiche-en-catalan.html>.

45. [En línia]: <http://cdm21058.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/pavellorepu/id/1241>.

46. [En línia]: <http://affiches-combattants-liberte.org/es/accueil/399-affiche-1936-comite-des-
hopitaux-de-sang-de-valence.html>.

47. [En línia]: <http://affiches-combattants-liberte.org/es/accueil/401-affiche-1937-gallur-
section-etudiante-hopital-de-sang-semaine-pour-les-hopitaux.html>.

48. [En línia]: <https://mdc.csuc.cat/digital/collection/pavellorepu/id/1200/>.

49. Última hora, 25 de gener de 1937, p.3.

50. [En línia]: <https://mdc.csuc.cat/digital/collection/pavellorepu/id/251/rec/357>.

51. [En línia]: <https://mdc.csuc.cat/digital/collection/pavellorepu/id/262/rec/131>.

52. [En línia]: <https://mdc.csuc.cat/digital/collection/pavellorepu/id/270/rec/644>.

53. La Humanitat, 27 de gener de 1937, p.2.

54. [En línia]: <https://mdc.csuc.cat/digital/collection/pavellorepu/id/363/rec/645>.

55. [En línia]:< https://museuvirtual.ub.edu/colleccio/cartells-sobre-salut-i-solidaritat-del-
periode-de-la-guerra-civil/>.

56. [En línia]: <http://continguts.cultura.gencat.cat/anc/cartellsguerracivil/index.html>.

57. [En línia]:<https://www.parlament.cat/web/documentació/recursos-documentals/cartells-
formas/index.html>. Formen part de la documentació donada pel diputat Josep Fornas
i Martínez al Parlament de Catalunya.

58. [En línia]: <https://fpabloiglesias.es/producto/carteles-de-la-guerrra/>.
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pròpia salut i en el 90,5% l’aliena. Les xifres corroboren la tradicio-
nal dedicació del món femení a la salut domèstica. L’epistolari
dona notícies sobre malalties, remeis i alguns agents sanitaris.
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RESUMEN: Hemos estudiado la salud en 226 cartas escritas en
catalán por dos damas del siglo XVI, hallando 179 con alguna informa-
ción sobre salud. En el 64,5% de éstas, se describía la salud propia, i
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mundo femenino a la salud doméstica. El epistolario da noticias sobre
enfermedades, remedios y algunos agentes de salud.
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information related to health, 64.5% described the health of women
and 90.5% the health status of other people. The figures corroborate
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and some health workers.
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 INTRODUCCIÓ

Hipòlita Roís de Liori (1479-1546) pertanyia a un llinatge originari d’Aragó
establert al Regne de València. Era filla de Joan Roís de Liori i de Mur (� 1489) i de
Beatriu de Montcada i de Vilaragut (� 1514). El 1501 es casa amb Lluís de Requesens
i Joan de Soler (1435-1509) vidu d’Elfa de Cardona-Anglesola i de Centelles.1 La
dama valenciana entrava com a consort en una de les famílies més importants del
Principat amb membres que van exercir el càrrec de governador general de Catalunya.
Del matrimoni d’Hipòlita i Lluís naixen dos fills, Gaspar, que mor infant, i Estefania
(� 1549). En morir l’espòs, Hipòlita es converteix als 30 anys en la comtessa de
Palamós,2 una viuda rica i independent, usufructuària de tots el béns dels Requesens
heretats per la filla, a la què tramet una educació cortesana i familiar. El 1526,
Estefania de Requesens pren per espòs a Juan de Zúñiga-Avellaneda y de Velasco,
fill de Pedro de Zúñiga, segon comte de Miranda del Castañar, i de Catalina de
Mendoza, de la casa dels conestables de Castella. La parella es va conèixer el 1519,
quan Carles V es trobava a Barcelona i pernoctava a Molins de Rei acompanyat de
Zúñiga, el seu fidel camarlenc. L’any 1534, el matrimoni Zúñiga-Requesens es
trasllada a la cort, on Juan de Zúñiga es converteix en preceptor del príncep Felip. Allí,
Estefania coneixerà l’ambient internacional que rodeja l’emperadriu Isabel,
esdevenint una de les dames de la seua confiança.

La distinta ubicació d’Estefania i Hipòlita va generar una intensa
correspondència entre mare i filla que, unida a la que les dues mantenien amb els
administradors i altres familiars, forma un conjunt important de cartes que en part
s’ha conservat i ha estat objecte de publicacions, la més completa de les quals és la
d’Eulàlia de Ahumada que en recull 226.3 La col·lecció, que anomenem per abreujar
Epistolari Roís de Liori-Requesens (en endavant ERR), presenta singularitats que li
atorguen un valor excepcional. Són cartes del segle XVI, escrites en català per dones,
dirigides a familiars o persones pròximes i de temàtica habitual íntima o domèstica
(Figura 1). La salut, tema recurrent a l’ERR, és allò que ens ha mogut a estudiar-lo,
atès que els textos ens permeten analitzar aspectes com el benestar i la malaltia, la
prevenció i la curació, els remeis i els metges.

Encara que l’ERR és el que ens ha servit de base per a l’estudi, hem consultat
també els reculls previs, que editen cartes d’Estefania de Requesens en distint
nombre: 90 José M. March, 15 Max Cahner i 102 Maite Guisado.4 Les notícies sobre
salut de l’ERR han estat recollides mitjançant un qüestionari precodificat per a la
seua anàlisi posterior. Els camps inclosos són gairebé els mateixos que vam utilitzar
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Figura 1. Fragments originals de la carta d’Estefania de Requesens a Bernat Capeller,
Valladolid 4 de juny de 1537 (ANC, Arxiu del Palau, lligall 86 a c. 1).

De dalt a baix: lletra de l’escrivà, signatura d’Estefania i postdata de la seua mà.
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en una anterior recerca basada en l’Epistolari de Francesc de Borja (en endavant
EFB).5 Hem considerat la salut en el seu concepte més ampli, per la qual cosa incloem
la violència o les guerres com a causes de malaltia i de mort i, d’acord amb el galenisme
vigent al segle XVI, els aliments o els productes d’higiene, dintre dels apartats
terapèutics o preventius. Hem revisat també les cartes de Juan de Zúñiga que publica
José M. March, el contingut de les quals no figura a l’anàlisi quantitativa, però
complementa sovint la informació de les d’Hipòlita o Estefania.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

DE L’EPISTOLARI

L'ERR inclou 226 cartes numerades i classificades en familiars (les 151
primeres) i de negocis (les 75 restants). Escrites entre 1522 i 1545, presenten una
acumulació (76,5% del total) a la tercera dècada del segle. En 5 cartes no es disposa
de datació. L’idioma emprat és el català, a excepció de 3 cartes en castellà. D'especial
interès és el lèxic en matèria de salut, que reflecteix el llenguatge popular i mèdic de
l'època a través del filtre de les dames protagonistes.

De les 226 cartes, 137 estan signades per Estefania i 89 per Hipòlita. Aquesta
darrera és la receptora majoritària, amb 123 cartes, mentre que la primera sols ho és
en una ocasions. Apareixen també altres personatges receptors en 102 escrits.
Destaquen per la freqüència Bernat Capeller, Miquel Noia, Benet Honorat Joan i
Dionisia de Montpalau. Els dos primers, procuradors d'Hipòlita a Barcelona i València
respectivament, i els dos darrers, familiars directes de la comtessa, atés que Benet
era cosí germà i Dionisia, cunyada. El lloc d’origen de les cartes segueix l’itinerari vital
de les dues dames: residència habitual d'Hipòlita i Estefania (Barcelona), incorporació
d'aquesta darrera a la cort (Madrid i Valladolid), període d’Hipòlita a València6 i
estades puntuals de mare o filla als seus dominis senyorials (Molins de Rei, Martorell
i Riba-roja). En 3 ocasions no consta el lloc d'eixida dels escrits.

CONTINGUT DE SALUT A LES CARTES

En 179 cartes (79,2%) vam trobar alguna informació sobre salut, amb
percentatges majors al bloc familiar (93,4%) que al de negocis (50,7%) i en les cartes
signades per Estefania (96,4%) respecte a les d’Hipòlita (52,8%). De les cartes amb
contingut de salut, en un 62,0% la remitent mostrava interès per la salut de la persona
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receptora o d'altres, en un 65,4% es feien descripcions de la pròpia i en un 90,5% de
la d'altres. Aquestes proporcions eren majors en les cartes d’Estefania que en les
d’Hipòlita, probablement perquè les de la darrera eren majoritàriament de negocis.

Les dades corroboren la tradicional dedicació del món femení a la salut
domèstica, com potser calia esperar de dues dones que, a més a més, són mare i
filla. Elles no sols informen del seu estat de salut, del de la família pròxima i de les
persones del voltant, sinó que demanen notícies, envien consells, recomanacions i,
fins i tot, receptes i productes per prevenir, millorar o curar la malaltia. A l’estudi
anterior de l’EFB, vam trobar un 44,4% de cartes amb notícies de salut, proporció que
en el subgrup minoritari de dones remitents arribava al 57,8%, xifres encara lluny del
79,2% del present recull.7

DESCRIPCIÓ DE SALUT O MALALTIA

Hem trobat 743 notícies de salut a l'ERR, de les quals 608 tenien caràcter descriptiu,
39 terapèutic, 50 preventiu i 46 mixt o de difícil catalogació. El predomini de les notícies
descriptives, al voltant del 80%, és molt similar al trobat en l'estudi de l’EFB. Pel contrari, hi
ha menor presència de notícies terapèutiques a l'ERR (5,2%) respecte a l’EFB (13,4%),
mentre que les referències de tipus preventiu tenen un pes similar (Figura 2).8

De les 608 notícies descriptives, la majoria, 260 informen sobre bona salut i
una fracció considerable, 63, giren al voltant de l'embaràs i el part. En 57 ocasions

 Figura 2. Comparació de notícies sobre salut i la seua distribució: 743 de l'ERR (A)
i  2.974 de l’EFB (B).

A B
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són referències a malaltia en general i en 149 tracten de malalties específiques. La
resta són: 29 notícies d’evolució, 36 de mort i 18 de difícil classificació (Figura 3).

Epidèmies

En 15 ocasions es van detectar possibles epidèmies, la qual cosa suposa el
6,6% del total de les cartes i el 8,4% de les que tenien algun  contingut de salut. Si
comparem amb les 40 referències trobades a l’EFB, els percentatges són 1,4 i 3,2,
respectivament.9 Cal tenir en compte, però, que a l'ERR la majoria d'epidèmies eren
malalties eruptives pròpies de la infància, habitualment de baixa mortalitat, i que un
mateix brot dona diverses notícies de data pròxima. Per altra banda, aquest estudi és
més circumscrit en el temps (1522-1545), època de relativa calma epidèmica, i en
l'espai (Regne de València, Principat de Catalunya i Castella), mentre que el de l’EFB
abasta bona part del segle (1510-1572), en una àrea molt superior (península ibèrica
i gran part d'Europa) amb pestilències que afectaven a la població general, d’alta
mortalitat en alguns casos.10

Promoció o restauració de la salut

De 135 notícies sobre promoció o restauració de la salut, 23 són de consells
o prevenció, 27 sobre dieta o estil de vida, 9 de medicines en general, 42 de medicines
específiques, 4 de procediments terapèutics i 30 de classificació problemàtica (Figura
4). A més a més, en 36 cartes (15,9% del total) hi havia alguna referència a aliments,

 Figura 3. Classificació de 608 notícies sobre salut o malaltia de caràcter descriptiu i
proporció (%) de cada grup. Mal. Gen. (Malaltia en  general),

Mal. Esp. (Malaltia específica).

%
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sense clara vinculació a la salut. El total d'aliments mencionats fou de 66, abundant
les fruites, les conserves (salades o dolces) i la carn de diferents tipus.

Formes d’expressar la salut, la malaltia i la seua evolució

La constatació de la bona salut és usual a les cartes i ofereix una certa variació
terminològica al voltant de “bo-bona”, “salut”, “sa”, “bonico”, etc., amb diferents
derivats i expressions. La pèrdua de la salut, sense mencionar malalties concretes,
està representada amb termes com “indisposició”, “mal-mala”, “malalt-malalta”,
“flaquesa”, “dolent” i altres que introdueixen alguna matisació, com “desmenjada”,
“cruixit-da” o “desficioset”, aquest darrer atribuït lògicament a alguna criatura.
Finalment, diversos mots responen a l’evolució, tant en sentit positiu (“milloria”,
“comensa a engruxar”, “fora de perill”, “convalescència”), com negatiu (“aflaquit-
ida”, “recroar”, “extremunsiat”).

Les diferents malalties

Entre les 149 referències a símptomes o malalties específiques, abunden les
eruptives, com la rosa o la verola, junt a altres també pròpies de la infància, com
l’espasme i el mal de barres, aquestes darreres causants de bastant mortalitat. De la
resta, hem seleccionat algunes per la seua freqüència o particularitat.

Figura 4. Distribució proporcional de 135 notícies preservadores o restauradores de la salut.
Consells-prev. (Consells i prevenció), Med. Gen. (Medicines en general), Med. Esp.

(Medicines específiques).

%
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Febres. A la medicina galènica hi havia alteracions de la salut que podien ser
símptoma o malaltia. Tal és el cas de les febres que, en les distintes variants, apareixen
a l’ERR. Així, trobem les de caràcter continu, les cícliques (tercianes i quartanes)11 i
aquelles lligades a altres malalties o situacions, com el refredat, “febra de cadarn”,
o la lactància, “febra de la llet”. Una carta d’Hipòlita12 ens il·lustra sobre el seu
procés febril esdevingut a la tardor de 1536, quan tornava de Riba-roja a València:
“arribant ací, me pres febra y, de llavós ençà, stich al llit ab terçana dobla, que la una
cessió consegueix a l'altra, ab tan grans basques y lo fret tan terrible”.13 En la terciana
genuïna l’accés febril es repeteix al tercer dia, mentre que la terciana doble presenta
accessos febrils diaris però desiguals, de forma que els dies parells i els imparells
tindrien una correspondència quant a la duració i fenòmens.14

Gota. La gota o poagre sovinteja als textos revisats. Distints personatges la
pateixen, com el mateix Carles V, “l'enperador à quatre o sinc dies que té la sua
gota”,15  o el seu confessor García Loaysa, “lo cardenal de Sigüensa va ab tot son
puagre”,16 però són especialment mencionades les crisis de Juan de Zúñiga, que de
vegades li dificulten la seua ocupació habitual: “està tolt de mans y de peus de
gota”.17 Al cap i a la fi, la “confraria dels gotosos”18 estava molt arrelada entre les elits
socials que tenien el privilegi de menjar carn en abundància i el de disposar de
metges experts, com Luís Lobera de Ávila qui, el 1544, publicava a Toledo el seu Libro

de las quatro enfermedades cortesanas, una de les quals era la “gota arthetica o
sciatica”.19

Mal de costat. La presència del mal de costat sempre justificava els temors de
familiars i coneguts: “me diu com estàveu en lo lit de mal de costat y, encara que·m
diu que estàveu sens peril, no estich jo sens ància”.20 Estefania es mostra preocupada
per Bernat Capeller qui va superar aquell episodi. No va tenir tanta sort Lluís Filibert
de Savoia, el príncep del Piamont, un xiquet de 12 anys allotjat a la cort imperial que
“morí lo dia de Nadal a les sis del matí de mal de costat rabiós”.21 El procés havia
començat uns dies abans amb “calentura continua y aun algún dolorcillo de
costado”.22 L’il·lustre pacient era atès per nou metges que, entre altres mesures
terapèutiques, li havien prescrit sagnies. Durant l’embalsamament, es van trobar
“dos postemes, una a cada costat”.23 El cos del petit príncep va corroborar el diagnòstic
i l’evolució. El mal de costat era una malaltia greu coneguda des d'antic i ben perfilada
per la medicina galènica. De caràcter agut, causava dolor en un dels costats i
s'acompanyava de febre. Compatible amb el concepte actual de pneumònia, en
aquell moment s'identificava amb la pleuritis, com apareix en algunes definicions.24

En aquest cas, el mal es va fer bilateral: “axi·s clamà ell primer del costat dret y, dos
dies aprés, de l'esquerre, sens sesar la dolor del dret”.25 L'adjectiu afegit de "rabiós",
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li conferia un caràcter d'agudesa extrema que la curta durada de la malaltia, cinc dies
i mig, va confirmar.

Modorra. La mort d’un altre jove, defora l’aristocràcia, ens posa al davant una
de les pestes habituals del segle XVI: “Ayr morí así lo fill de Bonavida de modorrilla,
que m'à pesat estremadament...”.26 A la mateixa carta, Estefania li encarrega a sa
mare sengles misses a Montserrat per l'ànima del jove i la d’un altre criat. ¿Van ser les
dues defuncions per “modorrilla”? No ho podem confirmar. De qualsevol forma, el
diagnòstic de modorra o modorrilla era usual en aquella època i responia a una malaltia
epidèmica que va ocasionar abundant literatura mèdica.27 La passa es solapava amb
una altra nomenada en català “pulgó” i en castellà “tabardillo” o febre “punticular”,
per les taques cutànies que presentava, a banda del sopor de l’afectació encefàlica
que explicaria el terme modorra.28 A l’EFB vam poder comprovar com Francesc de Borja
i el seu company jesuïta Dionisio Vázquez van patir una crisi important de modorra el
1557 durant un viatge a Portugal.29 També, vam identificar un brot epidèmic, etiquetat
com a “tabardillo” o modorra segons quin cronista,  que el 1568 va acabar amb la vida
de quatre monges del convent de Santa Clara a Gandia.30

Mal de sement. D’epidèmia emergent es pot qualificar la malaltia que
presentava un altre dels servidors d’Estefania: “Saula està del cap fins als peus ple
del mal de sement, així de dolor com de bues, y diu que mai s'o conegé fins que fou
a Tarragona”.31 Uns dies més tard, la dama Requesens torna a parlar del criat,
escandalitzant-se pel seu matrimoni que no volia posposar, malgrat les abundants
xacres que arrossegava: “Saula se enamorà ara [à] un any de una mosa [...] ve[e]nt-
se ab tanta riquesa de mal de senment, à determinat casar-se ab ella”.32 El mal de
sement fou el nom que va rebre a la Corona d'Aragó una nova malaltia que al segle
XVI seria coneguda finalment com a sífilis, denominació que va triomfar pel poema
èpic de Girolamo Fracastoro, Siphilis sive morbus Gallicus. Prèvia i simultàniament, el
procés va ser nomenat de múltiples formes, com “mal francès”, “mal napolità”, “mal
espanyol”, “mal de bubes” o “pudendagra”. Si la malaltia va tindre o no una
procedència americana, serà una llarga polèmica que anirà més enllà del cinc-cents.
El contacte sexual, com a font de contagi, fou observat des del principi, com posa de
manifest la denominació de “lues venèria” atorgada per autors francesos.33 A les
acaballes del segle XV, el mal va irrompre amb força per Europa, adquirint sovint
caràcter epidèmic. Entre els primers descriptors es troben dos valencians, Pere Pintor
i Gaspar Torrella, qui ens fa saber que el “mal de sement” és la forma com l’anomenen
valencians, catalans i aragonesos.34 Aquests darrers van traduir el terme com a “mal
de simiente”, cosa que reforçava la seua aparent relació amb la funció reproductora.35

Però, lluny d'aquesta explicació fàcil, el "mal de sement" estaria vinculat a un “San
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Meen”, sota l'advocació del qual s'acollien els afectats. La devoció, originària de la
Bretanya francesa, passaria a València, on els fidels van erigir a finals del segle XV un
altar dedicat a Sant Ment, versió autòctona del sant bretó.36 Conseqüentment, els
afectats de sífilis eren coneguts per patir el mal de "Sent Ment" o "sentment" com
apareix a la segona carta comentada.37

LA PROMOCIÓ DE LA SALUT: REMEIS

PER CURAR I PREVENIR

A l’època renaixentista la frontera entre aliments i medicines era molt subtil.
El menjar i el beure eren una part important dels regiments de sanitat i cada substància
era analitzada amb les seues qualitats, d’acord amb el pensament galènic que tenia
en compte els dualismes humitat/sequedat i calor/fred. Menges i begudes havien
d’adaptar-se a la constitució personal, edat, exercici físic i condicions mediambientals,
així com a l’estat de salut o malaltia de la persona concreta. A la taula 1 resumim els
principals remeis que, relacionats amb la prevenció o la curació, emergeixen de
l’ERR. Vegem-ne alguns.

Lactància

Els diversos parts d’Estefania expliquen les notícies sobre lactància. Tanmateix,
no serà ella qui alimentarà les seues criatures sinó les diferents dides escollides
amb molta cura. Quan la mare de llet responia a les expectatives, les lloances
compareixien: “L'ama prova per meravella [...] La sua llet és maravellosa”.38 La
lactància mercenària no era excepcional sinó una moda entre l’alta societat
renaixentista. Aquesta actitud responia al fet que les famílies poderoses havien de
tindre molts fills per compensar l’elevada mortalitat infantil, assegurant així la nissaga
tramesa per línia masculina.39 Alguns metges, com Damià Carbó, valoraven
positivament la llet de la mare al temps que aconsellaven evitar-la durant el primer
mes del nadó, cosa que afavoria la supressió definitiva.40

Brous de malalts

Durant l’Edat Mitjana i el Renaixement es van difondre els Regiments de
Sanitat que recollien la tradició grega higienista, cercant l'equilibri del cos i unes
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TAULA 1. PRINCIPALS REMEIS, COSMÈTICS I ALIMENTS, RELACIONATS
AMB LA SALUT,  QUE APAREIXEN A L’ERR.
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relacions òptimes del individu amb el seu medi. Els factors a regular es van classificar
en les “sis coses no naturals”: aire-ambient, menjar-beure, exercici-repòs, son-vigília,
excrecions-secrecions i situació anímica. Els aliments eren part fonamental
d’aquestes normes saludables, amb la carn com a eix central i factor de distinció
jeràrquica. El peix era poc valorat per la medicina galènica, cosa que no impedia la
seua presència en la taula dels pobres i el consum de determinades espècies per les
elits socials. Als malalts se’ls eximia de les prohibicions quaresmals per tal que
menjaren carn o els brous derivats de la seua cocció.

Davant d’una malaltia del príncep Felip, Estefania observa amb aprensió la
preparació del coc,  “li portaren una presa de caldo de dos gallines, y tan negra que paria
caldo de llentilles”.41 Rebutjat aquest brou pel pacient, la dama catalana en prepara un
altre: “ de mija polla tendra, fiu una presa de caldo a la nostra manera”.42 La nova fórmula
culinària va triomfar, “altres malalts me vénen a pregar que fasa fer caldos”,43 de forma
que Estefania va adquirir “fama de infermera”.44 Cal ressaltar el valor màxim conferit a la
volateria dins la gradació de les carns, cosa que no descarta altres tipus de brous
medicinals, com el que Estefania li recomanava a sa mare quan aquesta estava malalta:
“los caldos de peu de moltó, que a mi·m feren gran bé com tenia aquella tos que escopia
sanc”.45 En ocasions, però, ella mateixa deixa la carn: “axí é determinat perseverar en les
viandes quaresmals, pux les menje millor que la carn”.46 Clar que en aquell moment
estava embarassada i, potser, la lleugeresa del peix li era més favorable a la digestió.

L’intercanvi culinari i medicinal d’Hipòlita i Estefania

La separació geogràfica d’Estefania i Hipòlita no sols explica l’enviament de
cartes amb la informació corresponent, sinó tot un tràfec alimentari i medicinal que
de vegades sofria els avatars del llarg viatge: “lo barral de l'aygua de murta y de l'oli
de mata se trencaren, y de l'oli de mata se'n salvà un poch que stava jelat”.47 Encara
que les comandes eren majoritàriament de la mare a la filla i circulaven des de
Barcelona o València cap a Madrid, en alguna ocasió els traginers portaven la càrrega
en sentit contrari, com l’enviament de queviures que Estefania remet a Hipòlita el
gener de 1536 amb diverses carns en cecina: moltó, porc senglar, bacó i cérvol.48

Algunes medicines particulars

Purgar amb “magna”. Un episodi febril que va afectar al príncep Felip quan
tenia huit anys, va determinar la prescripció mèdica corresponent: “vuy l'àn purgat ab
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magna”.49 Contra allò que podria semblar, “magna” no es refereix a la famosa
triaga, sinó a un medicament més modest però bastant conegut de la farmacopea
galènica, el mannà.50 Actualment, els diccionaris l’identifiquen com a la substància
gomosa que flueix de diverses plantes, en especial del freixe de flor (Fraxinus

ornus).51 Deixant a banda la menja divina que va alimentar els israelites en la seua
travessia del desert, el mannà del segle XVI és una substància d’origen dubtós
que, tant en català com en castellà, té una diversitat lèxica, incloent la variant
“magna”.52 El mannà apareix formant part de diversos medicaments de l’Antidotari

arnaldià i es troba disponible a les apotecaries.53 Durant la tardor medieval i l’època
moderna, el prestigi pediàtric del purgant sembla bastant consolidat. Així, al Menor

daño de la medicina d’Alonso Chirino podem llegir: “La purga de una onça de
manná, a los que la pueden aver, es buena con agua de finojo para los niños, y a los
delicados”.54

L’aigua del fustet. Altra medicina més nova apareix amb motiu de les
contínues crisis de gota que sofria Juan de Zúñiga: “està determinat de pendre lo
fustet al setembre, que ara no gosa perquè no li prengés la calor enmig”.55 Un mes
després, Estefania torna a referir-se a “l'aigua del fustet”,56 aquesta vegada, però
en relació a un altre personatge dit també Juan. Tot indica que el remei era el
fustet del guaiac, arbre americà que en pocs anys havia obtingut gran prestigi
curatiu a Europa. Es tractava del Guaiacum officinale o Guaiacum sanctum, conegut
també com a “Palo de las Indias” o “Palo Santo”, noms que, com el de “Lignum
vitae”, evoquen la bona fama del guaiac que curava diverses malalties i,
especialment, el mal de sement. El fustet vital, però, aprofitava també per tractar
altres xacres, com “passiones y dolores de junturas”, per a remeiar les quals
Monardes proposa la seua aigua.57 En la mateixa línia, Fragoso el feia servir, en
combinació amb altres espècies botàniques, per a la “ceatica antigua”.58 Carles V,
gotós conegut, també l’utilitzava: “El emperador también á estado muy mal de la
suya [la gota]; á tomado ell agua del palo, dizen que le á mucho aprovechado”.59

Aquesta tradició antireumàtica, junt a la profilàctica en el cas de la gota, figura
encara als manuals fito-terapèutics, cosa que concorda amb l’ús que li van donar
Juan de Zúñiga, Carles V i l’altre Juan d’identitat incerta.60

La llengua de serp i altres remeis per als infants. Les criatures eren objecte
d’especial atenció per la mare i l’àvia. Algunes medicines eren de difícil obtenció
com la “llengua de serp” que Hipòlita li demana al prior de Montesa amb la intenció
de curar la seua neta.61 La denominació concorda amb una diminuta i rara falguera,
l’Ophioglossum vulgatum, de virtuts principalment vulneràries. Anys després, la
comtessa de Palamós li havia enviat a Estefania una llimonada de maragda que
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aquesta administrava al seu nadó acompanyat de mel, d’un producte en pols i d’uns
“gusanicos de çarça”,62 que procedirien de l’esbarzer (Rubus ulmifolius), d’ús
tradicional a Castella. Altre medicament vulnerari és la trementina que, junt a una
dieta de pa i panses, li van ordenar els metges a “Juanico” a causa d’una ferida
accidental al front.63

Entre la cosmètica i la teràpia: aigües, olis i pols. Un capítol important de les
remeses que Hipòlita enviava a la cort és el de les aigües de bona olor, de valor
cosmètic i medicinal. Hi apareixen l’aigua ros o aigua de roses, l’aigua mosqueta
(feta de la varietat Rosa moschata), l’aigua de murta, l’aigua nafa (de flor de taronger)
i l’aigua almescada (destil·lació que utilitzava l’almesc). També els olis eren
recomanats o enviats per Hipòlita. Des del senzill oli amb sucre administrat per
Estefania a la filleta que va morir als seus braços,64 als altres olis de preparació més
minuciosa, com el de mata llentisclera (Pistacia lentiscus), el de taronger o el
d’ametlles, cadascun amb propietats distintes. Així, l’oli de taronger, de recepta
“secreta”, era destinat a adobar uns guants d’Isabel de Portugal,65 mentre  l’oli
d’ametlles dolces, junt a sucre i ous del dia, era un remei casolà per a la tos que
Estefania havia aprés de sa mare.66 Una pols d’ús dentari era reclamada insistentment
des de la cort: “La pólvora de les dents esperava Sa Majestat ab gran desig”.67

L’emperadriu Isabel no sols la usava sinó que volia saber la fòrmula, cosa que
òbviament li degué facilitar la comtessa de Palamós.

Els ungüents. Entre els productes d’aplicació tòpica, apareix el greix de guatlla,
que Estefania utilitzava per als pits durant els embarassos,68 i l’ungüent citrí, destinat
a una amiga portuguesa i al seu propi ús: “jo me'n pose algunes voltes de nit, y
lleva'm la color y cura'm alguns grans com ne tinc”.69 També hi figura “l'ingüent de la
fístula”,70 sol·licitat per la marquesa de Llombai i altres dames, producte que potser
contindria canyafístula (Cassia fistula) com a matèria bàsica.

La triaga de poncem. Al vèrtex de les composicions galèniques estaven les
triagues, el paradigma de les quals era la triaga magna, panacea per sota de la qual
n’hi havien d’altres, com la “triaga d'agre de pònsir” que apareix amb ús preventiu:
“ne daré a Lloÿset per lo de les veroles, que en Barcelona, y pertot, n'y à moltes”.71

Aquesta composició hi estava vigent al segle XVI i al XVII, quan, amb motiu de la pesta
que assolava Catalunya, Bernat Mas recomana per a “les criatures petites de quatre
anys en avall” triaga de poncem o poncir (Citrus medica) en lloc de Magna o de
Mitridat, formulacions considerades massa fortes per als xiquets.72
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ELS AGENTS DE SALUT

En 26 cartes hi havia alguna menció als agents de salut professionals, xifra
que suposa un 11,5% del total, bastant superior al 3,1% trobat a l’EFB.73 Tanmateix,
sols hem pogut extreure 4 noms propis de l’actual recerca, dos metges, un apotecari
i un barber, front als 14 metges identificables a l’anterior estudi. La figura de comare,
madrina o llevadora està present als textos, però no hem trobat cap notícia relacionable
amb la resta del personal guaridor no professional. Cal emfatitzar, però, el paper
d’Hipòlita i Estefania com a agents de salut domèstica, d’actuació constant a l’ERR.

Dels personatges concrets, hem trobat al barber Pere Arnau formant part d’una
comissió presidida pel batlle de Balaguer que arriba a Riba-roja per visitar Hipòlita.74

Una carta d’Estefania dona notícia dels metges i de l’apotecari:

“per so folge tinga mestre Amiget respecte a tot. Molta confiansa tinc

ab ell que à de curar ab perfecció totes les rel·líquies que són restades,

encara que mestre Tristany no à pres plaer ab sa venguda, segons

escriu. Encara que aquí no hi aja falta de apotecaris, folge molt que y

sia Safont, perquè sé ab l'amor que u fa”.75

 El doctor Amiguet i l’apotecari Safont, mencionats en altres cartes, assistien
a la família i, en aquesta ocasió, viatjaven a València on Hipòlita feia més de tres anys
que estava, probablement atesa pel doctor Tristany.

Quina era la seua identitat? Els Amiguet eren una nissaga originària de Tortosa.
Són coneguts Jeroni Amiguet i Breçó, metge llatinista, i el seu germà Antoni, doctor en
medicina i protometge de Catalunya, tots dos autors d’obres i lligats al món acadèmic.
Tanmateix, el cronològicament més compatible com a metge d’Hipòlita seria Cosme
Amiguet, fill de Jeroni, segurament introduït a l’estament docent de la facultat de
medicina pel seu oncle Antoni. Fou metge i professor a l'Estudi de Barcelona entre
1532 i 1558, formant part de l'equip directiu d'aquest centre com a canceller, rector
o tresorer. Doctor en Arts i Medicina, el 1533 fou nomenat protometge del Principat i
metge de la reina, aconseguint a les corts de Montsó la confirmació dels privilegis
anteriorment concedits per Ferran el Catòlic.76

Quan a Tristany, podria tractar-se de Benet Tristany, doctor en medicina,
examinador i catedràtic de la facultat de València (1531-1539). Va ser denunciat
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com a judaïtzant, empresonat per la Inquisició i privat  de la docència el 1540. Sembla
que posteriorment fou rehabilitat, davant l’escassetat de professionals, molts dels
quals havien fugit de la pesta el 1557, epidèmia que li va causar la mort el 1558.77 El
1537, any de la carta d’Estefania, Tristany estaria en plena activitat docent, gaudint
del prestigi suficient per estar al servei de la comtessa de Palamós.

Pel que fa a l’apotecari Safont, el seu era un cognom de llarga tradició
farmacèutica que sovinteja ja entre els especiers catalans del segle XIV.78 Un
apotecari Safont destacarà al si del col·legi de Barcelona i formarà part també dels
prohoms de la ciutat durant el segle XVI. Pel novembre de 1537, uns mesos després
de la carta d’Estefania, “mossèn Miquel Çafont, apothecari” fou nomenat membre
del Consell de Cent, òrgan on tornarà a figurar el 1541. Quatre anys més tard, junt al
també apotecari Jaume Gomiz i altres tres mercaders, serà encarregat de la custòdia
de “lo portal de Junqueras”.79 Safont era, ben segur, un col·legiat rellevant,  atés que
el 23 de març de 1547 formà part d’un grup de set cònsols triats per resoldre una
demanda.80 Tres anys després, el 18 de juliol de 1550, “Miquel Çafont” és encarregat,
amb Joan Dalmau, per a la reedició de 250 Concòrdies. A finals del mateix any,
l’apotecari moria quan encara era cònsol del Col·legi.81 Va ser Miquel Safont
l’apotecari d’Hipòlita que es va desplaçar a València per servir-la? Si més no, el
prestigi del personatge i la cronologia jugarien a favor d’aquesta identitat.

En general, a l’ERR es constata una actitud de respecte als apotecaris i metges
amb alguna excepció, com la crítica d’Estefania davant la mort del seu cunyat el
comte de Miranda:

“pensaven tots que here flux de orina y, per ad asò li feyen tots los

remeys los metges, y, segons s'és mostrat, lo curaven al revés de lo que

era menester perquè, aprés de mort, l'àn ubert y han trobat-y una

pedra tant gran com un ou de oca...”.82

En ocasions, la realitat de l’anatomia podia qüestionar el diagnòstic mèdic.

CONCLUSIONS

 Hem trobat un important contingut de salut a l’ERR que a les cartes familiars
és omnipresent. Tant la descripció de salut i malaltia com les notícies de caràcter
preventiu o terapèutic responen a la medicina galènica vigent al segle XVI, vista a través
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de les protagonistes. L’epistolari permet identificar un barber, dos metges i un apotecari,
vinculats aquests darrers al servei de la família Roís de Liori-Requesens. A banda de
l’actuació de les comares, que apareixen sense noms propis, cal destacar el paper
d’Hipòlita i Estefania com a agents de salut domèstica d’intervenció quotidiana.
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MASÓ ILLAMOLA, Joana. Tosquelles. Curar les

institucions. Barcelona: ATMARCADIA, 2021. 392 p.
ISBN: 9788412273557.

Aquesta magnífica i extensa obra que ens regala Joana
Masó —i que ha estat reconeguda amb el Premi Ciutat
de Barcelona d’Assaig, Humanitats i Història 2021—
constitueix una peça cabdal per a capbussar-nos en el
missatge d’una figura que ultrapassa els límits
acadèmics i esdevé de rabiosa actualitat pels seus
agosarats i arriscats plantejaments, no sols en el camp
clínic o científic sinó també en el polític i el de les
connexions entre art, cultura i salut.

El llibre va molt més enllà d’una mera antologia dels textos del psiquiatre
Francesc Tosquelles: constitueix una lliçó d’història i alhora una reparació
necessària. Resulta incomprensible que el reconeixement de les seves
aportacions es produeixi tan tard, gràcies al projecte de recerca “El llegat
oblidat de Francesc Tosquelles”, que s’està portant a terme des del
2017, finançat per la Fundació MIR-PUIG. No es tracta tan sols d’esmerçar
l’oblit; potser hauríem de parlar de negació de la rellevància d’un
personatge revolucionari, del que a voltes se n’ha caricaturitzat
l’heterodòxia, situant-lo en un segon pla anecdòtic dins dels currículums
formatius de la salut mental al nostre país.
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El cas és que, revisant les propostes de Tosquelles, hom es queda amb
el regust amarg d’imaginar com hagués pogut evolucionar la comprensió
i abordatge de la salut mental a casa nostra si les circumstàncies
històriques no ens l’haguessin manllevat, ara que tot just recomencem
a traçar camins que ell ja visualitzava i que va aplicar com a precursor:
la concepció holística de la salut mental, l’enfocament salutogènic i el
reconeixement i exploració dels determinants socials de la salut en
tota la seva amplitud (“Les conflits humains sont toujours sociaux”), la
cura dels professionals, el potencial terapèutic de l’art i la cultura en
general, el treball com a dignificació de l’ésser humà i com a element
de recuperació, la participació activa de la persona amb problemes de
salut mental en l’elaboració del seu projecte, el seu protagonisme en
el disseny del seu pla de salut, la reconversió dels centres d’internament
crònic de malalts mentals en comunitats humanitzades i amb vocació
d’esdevenir un lloc de transició vers la integració en la societat i no un
fat o fi en si mateix. En una de les projeccions que il·lustra el llibre,
Tosquelles fa referència al nombre d’altes de l’hospital de Saint-Alban
per millora, i la seva progressió a partir de l’aplicació dels seus mètodes.
Avui en diríem evidències empíriques, i de ben segur que és viable la
plasmació contrastada de propostes que per a alguns podrien semblar
eixelebrades, mitjançant una aplicació rigorosa de metodologies de
recerca qualitativa que acompanyin la quantitativa.

La primera part del llibre (“Les vides de Francesc Tosquelles”) constitueix
en si mateixa una crònica magistral del segle XX que ens permet entendre
el millor i el pitjor de la condició humana i la societat, a partir de l’encertada
incardinació cronològica dels esdeveniments culturals, polítics, biogràfics
i acadèmics. I que ens recorden plantejaments pels que ara estem lluitant
i que fa gairebé cent anys estaven en les seves beceroles i no van poder
reeixir: l’any 1934, la Generalitat de Catalunya aprovava la Llei de bases
per a l’organització dels Serveis de Sanitat i Assistència Social a Catalunya,
definint un nou concepte de comarca sanitària que permetria més
autonomia en els plans terapèutics. Precisament enguany, des de la
Càtedra de Salut Mental de la UVic-UCC-Fundació Althaia estem portant a
terme, conjuntament amb la Càtedra de Serveis Socials i l’Ordre de Sant
Joan de Déu, el projecte de construcció d’un model comunitari social i
sanitari per a prevenir la institucionalització de les persones atenent als
elements clau dels models d’atenció integrada en salut mental.
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En els seus escrits, assajos i entrevistes, Tosquelles se’ns mostra com un
convençut reformador de les convencions, inèrcies i pràctiques
psiquiàtriques que no tenien fins aleshores en compte la persona amb les
seves potencialitats més enllà de la malaltia. Descobrim algú que explora els
límits, que es mou en el terreny de la subversió, que en fa una actitud vital, un
convençut de la funció pública, crític amb els llasts del sistemes psiquiàtrics
tradicionals, treballador i escriptor inesgotable i extremadament prolix, però la
productivitat del qual se sustenta en uns eixos i valors clars i coherents.

Juntament amb l’exili i les seves conseqüències, potser la polarització que
ha viscut la psiquiatria al darrer segle (guerres fratricides entre els models
d’arrel psicoanalítica i els biologistes, cientificitat mal entesa...), hagin
estat factors determinants per a mantenir a l’ombra una figura i uns
plantejaments que mereixen veure la llum, amb una mirada que per a
alguns significarà un descobriment i per a molts hauria de ser una inspiració
sobre la que fonamentar iniciatives que en alguns aspectes potser
reprenen algun fil que no hauria d’haver-se trencat.

Antoni Corominas Díaz

TORAN, Rosa; MARTÍNEZ-VIDAL, Àlvar. El metge

Josep Torrubia Zea. Lliurepensador, maçó i socialista.
Catarroja-Barcelona: Editorial Afers, 2021. 332 p.
ISBN: 9788418618161.

Fins la publicació d’aquesta excel·lent biografia, Josep
Torrubia Zea havia estat un personatge desconegut
per a la historiografia de la medicina i també per a la
memòria pública del nostre país. L’oblit de Torrubia
no és un cas excepcional, tot i ser un personatge únic,
perquè el franquisme va sembrar falsedat i oblit sobre
el passat. Això no obstant, el llibre ens mostra com el
nostre protagonista havia quedat en la memòria dels
masnovins, que encara el recorden com a metge en
temps de república i guerra.

La recerca d’Àlvar Martínez-Vidal, autor de diversos treballs de caire
acadèmic i divulgatiu sobre la labor humanitària desenvolupada a França,
durant els primers anys de l’exili, pels metges republicans espanyols i, en
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especial, pels catalans, el seu treball sobre l’Hospital Varsòvia i la
coordinació del llibre Medicina, exili i filantropia: l’Hospital Varsòvia de

Tolosa de Llenguadoc, 1944-1950 (Afers, 2011), el van descobrir la figura
de Josep Torrubia quan era director a l’Hospital Varsòvia de Tolosa de
Llenguadoc. El seu treball va confluir amb el de la historiadora Rosa Toran,
responsable d’arxius i publicacions de l’Amical de Mauthausen, comissària
d’exposicions i autora de nombrosos llibres i articles sobre la deportació
republicana als camps nazis. Com a historiadora del Masnou contemporani,
Toran havia descobert també la figura de Josep Torrubia, un metge
decididament compromès amb la salut i el benestar dels seus veïns, fins
que hagué de marxar a l’exili l’hivern de 1939.

Entre tots dos han escrit una biografia sòlida, erudita i rigorosa, però de
lectura planera i agradable, al voltant d’un personatge irrepetible. Perquè,
sota l’aparença d’un metge cordial i comprensiu per als veïns del Masnou,
s’amagava un home que havia sigut, primer, aprenent de joier a Marsella i,
després, mestre d’una escola racionalista al barri barceloní de Gràcia.
Educat al si d’una família d’origen andalús, en un ambient lliurepensador
i de profundes conviccions republicanes, estudià medicina amb vora
quaranta anys, ja casat i pare de dos fills. Acceptat en les rengles de la
maçoneria, va pertànyer a la lògia «Democracia» de Barcelona amb el nom
simbòlic de «Dharma», al temps que militava en formacions socialistes.
Des de 1927 exercí la professió al Masnou, on esdevingué un metge estimat
i ben reconegut pel poble i les autoritats municipals.

El seu ferm compromís amb la República i la seua participació amb
iniciatives que maldaven pel desenvolupament social durant els anys
republicans el van portar a l’exili el gener de 1939 amb la seva família i un
nombrós grup de masnovins. De bell antuvi, cercaren refugi al camp, fent
de pagesos, fins que l’ocupació de França pels nazis els abocà a
comprometre’s de nou en la lluita antifeixista, ara en els rengles de la
Resistència. Després de l’alliberament, Josep Torrubia, “commandant-

médecin” de les Forces Françaises de l’Intérieur, fundà a Tolosa de
Llenguadoc un hospital per atendre, primer, els ferits de l’operació
Reconquesta d’Espanya i, més tard, els refugiats espanyols. Era el cèlebre
Hospital Varsòvia, que dirigí fins l’agost de 1946, quan dimití a causa de
tensions internes i externes. Des d’aleshores, passà a col·laborar amb la
Creu Roja Republicana Espanyola. Tot i ser amic personal de Joan
Comorera, els conflictes aparellats a la Guerra Freda comportaren el seu
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allunyament del PSUC, sense que això signifiqués la renúncia als ideals de
justícia i llibertat que l’havien animat des de la seua joventut.

Dividit en quatre grans apartats, titulats respectivament “Orígens i formació”,
“Metge al Masnou”, “Els anys de l’exili a França” i “La repressió i els seus
llargs efectes”, el llibre s’articula al llarg de 25 capítols que segueixen la
trajectòria personal, professional i militant de Josep Torrubia Zea, incloent-
hi la repressió que va patir per part de la dictadura franquista: els informes
municipals, la condemna per maçó, la depuració al Col·legi Oficial de Metges
de Barcelona i el consell de guerra. Va precedit d’un pròleg de Jordi Guixé
Corominas, director de l’EUROM (European Observatory of Memories) i autor
de L’Europa de Franco (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002) i La

República perseguida (Publicacions de la Universitat de València, 2012).

Un dels aspectes més destacables de la recerca feta per Rosa Toran i Àlvar
Martínez-Vidal és la combinació de fonts d’arxiu de molt variada procedència
(els Archives Départamentales de l’Haute-Garonne, els Archives Nationales
de France, l’Arxiu Nacional de Catalunya, la Biblioteca del Pavelló de la
República, la Biblioteca Valenciana, la Harvard Divinity School Library, etc.)
amb la literatura històrica i mèdica de l’època. A més, el llibre ofereix uns
annexos que contenen la carta circular de Josep Torrubia i Josep Solanes,
datada a Tolosa el 9 de febrer del 1945, convocant l’Assemblea General de
l’Agrupació de Metges Catalans a Tolosa de Llenguadoc; la correspondència
entre Joan Comorera i Josep Torrubia i els reportatges en anglés de Julián
Antonio Ramírez, futur locutor de Radio París, sobre les necessitats dels
refugiats espanyols i sobre la seua visita a l’Hospital Varsòvia.

Editat amb tapes dures, amb una cura exquisida, per la reconeguda editorial
Afers, el llibre no sols ofereix una exhaustiva relació de les fonts d’arxius i
biblioteques consultades, i una abundant bibliografia crítica. També inclou
tres annexos documentals i uns índex onomàstics molt útils, on
s’arrepleguen les persones, les entitats i les localitats esmentades. En
definitiva, ens trobem davant un llibre fet amb una gran professionalitat,
amb un perfeccionisme que permet a través dels esdeveniments de la
biografia d’un personatge únic i irrepetible, esbrinar els esdeveniments
històrics, els valors i les circumstàncies polítiques de la Catalunya de la II
República, la Guerra i la postguerra. Un llibre que fa goig de llegir.

Josep L. Barona
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CORBELLA, Josep. Baselga, el metge que volia

canviar el món. Barcelona: Navona, 2022. 144 p.
ISBN: 9788419179067.

El periodista especialitzat en ciència i salut, Josep
Corbella, signa aquest llibre que és tota una declaració
d’intencions ja des del títol. ‘Baselga, el metge que volia
canviar el món’, ja ens indica dos dels trets característics
del Dr. Baselga que marcaran la seva trajectòria perso-
nal i professional: d’una banda, la seva vocació com a
metge i cap als pacients, que sempre posava per davant
de tot, i de l’altra, la seva ambició per aconseguir canviar
la visió que fins aleshores s’havia tingut del tractament
del càncer i que ell volia revolucionar, apostant per la

recerca, per millorar la supervivència dels pacients. De nou, sempre els
pacients com a protagonistes de la seva història.

I és que, tal i com recull el llibre, Josep Baselga, tenia un pla per canviar el
món de l’Oncologia i aconseguir que el càncer deixés de ser sinònim de
mort. I a més, sabia què havia de fer per a tenir èxit en el seu propòsit i és
això el que el va portar a liderar els millors equips arreu del món i a formar
part de les institucions més prestigioses dins d’aquest àmbit. La passió
que posava a tot el que feia i l’educació als Jesuïtes, amb una clara vocació
per ajudar als altres que ja es deixava veure de ben petit, configuraven el seu
caràcter. De fet, a casa seva, amb un pare metge i una mare infermera, se’n
parlava molt de medicina, especialment durant els àpats i, per tant, a ningú
li va sorprendre que Baselga s’acabés dedicant a la Medicina, tot i que
segurament no a l’Oncologia, una especialitat que en aquell moment no
tenia gaire prestigi però que per a ell suposava un repte apassionant i volia
deixar la seva empremta en aquest camp.

El llibre, escrit en un llenguatge amè que facilita molt la seva lectura, narra
la trajectòria del Dr. Baselga des de la perspectiva de la relació, primer de
feina i després d’amistat, que hi va tenir el periodista Josep Corbella, amb
qui va mantenir un estret contacte al llarg de la seva vida. Com ell mateix
explica en el llibre, des d’un primer dinar a prop de l’Hospital Vall d’Hebron
al que els dos segurament hi van anar una mica per compromís i en el que
es van adonar de que compartien una visió similar de la vida i de la ciència,
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el periodista va anar seguint la trajectòria d’aquest metge al que ja albirava
un futur brillant. I no es va equivocar.

Un dels casos d’èxit que segurament més s’atribueix al Dr. Baselga i que
exemplifica molt bé la seva visió sobre la medicina és l’aprovació del fàrmac
trastuzumab per a les pacients amb càncer de mama. En el llibre s’explica
com a principis dels anys noranta, quan ell treballava a l’Hospital Memo-
rial Sloan Kettering de Nova York, on s’estava formant com a especialista
en càncer de mama, quan les pacients esgotaven les vies de tractament
—en aquells moments es reduïen a quimioteràpia, hormonoteràpia,
radioteràpia i cirurgia— se’ls hi oferia participar en assajos clínics de
fàrmacs experimentals. Un camp en el que ningú no hi tenia experiència
i que eren els primers d’una generació per atacar les cèl·lules tumorals
sense perjudicar les cèl·lules sanes. Josep Corbella explica que el Dr.
Baselga va tractar una de les seves pacients amb múltiples metàstasis i
poques setmanes d’esperança de vida en el marc d’un d’aquests assaigs
clínics i que el càncer va remetre després del tractament amb trastuzumab.
També va constatar que no totes les pacients responien igual al tractament,
sinó que calia identificar-les perquè la teràpia fos efectiva. La resposta
estava en un grup de pacients que representen entre el 20 i el 30% del total
i que tenien alterat el gen HER2. En aquest punt, el llibre relata amb exacti-
tud com Baselga es va adonar de la importància que té dissenyar bé un
assaig clínic tenint en compte l’experiència dels oncòlegs i, per aquest motiu,
va decidir reunir-se amb els directius de la companyia Genentech per explicar-
los en quins casos creia que el trastuzumab podia funcionar. Finalment, gràcies
a les seves aportacions, la companyia va decidir seguir endavant amb el fàrmac
malgrat resistències internes i quan va ser aprovat el 1998 als Estats Units i
posteriorment a Europa va començar una nova etapa en el tractament del
càncer: la de la teràpia molecular per als tumors sòlids. Anys més tard, una
situació molt similar es repetiria amb l’aprovació de l’olaparib i del trastuzumab
deruxtecan (T-DXd), un fàrmac que generava molts dubtes dins de la companyia
AstraZeneca pels seus efectes secundaris, que estava valorant comprar-lo a
una companyia japonesa. El conseller delegat d’AstraZeneca, Pascal Soriot,
va demanar consell al Dr. Baselga abans de prendre la decisió i aquest li va dir
que s’havia de fer amb aquest fàrmac perquè revolucionaria el tractament del
càncer de mama. I així va ser. Al primer gran assaig clínic en pacients amb
càncer de mama metastàtic, la malaltia va deixar de progressar en tres de cada
quatre casos i un any després de començar el tractament, una de cada sis
pacients no tenia evidència de la malaltia.
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Baselga era un visionari. Sabia veure abans que ningú quan un tractament
podia revolucionar la forma d’entendre l’Oncologia i sabia també on bus-
car i com convèncer a les parts implicades de que donessin suport a la
seva aposta. Sabia que per canviar el món no podia fer-ho sol, sinó que
necessitava les companyies farmacèutiques perquè desenvolupessin els
fàrmacs, als governs per aprovar-les, mecenes per finançar la recerca i a la
comunitat científica per sumar-se a la causa.

Segons relata el llibre, i els que el coneixíem bé ho recordem com un dels
seus trets característics, a Josep Baselga no li importava anar contra la
opinió de la majoria si considerava que era el que havia de fer i, per sobre
de tot, no es podia resistir-se als reptes. Com el de deixar el Memorial on
tenia feina estable i un futur prometedor per tornar a Barcelona, a Vall
d’Hebron, per dirigir un Servei d’Oncologia que no existia com a tal i on
estava tot per fer. Va ser en aquesta època que vaig començar a treballar
amb ell i en la què vaig ser protagonista privilegiat de com, amb els anys, el
servei és va convertir en el de referència a Catalunya i a Espanya gràcies a
la visió del Pepe, que també va impulsar la creació del Vall d’Hebron Institut
d’Oncologia (VHIO) convençut que recerca bàsica i clínica havien d’anar
de la mà per traslladar els descobriments del laboratori al pacient de la
forma més ràpida possible. Un altre cas d’èxit. Actualment el VHIO és un
referent internacional en medicina de precisió en Oncologia.

Tal i com es desprèn del llibre, Baselga convertia en or tot el que tocava,
suposava una revolució per a les institucions en les que treballava. Ho va
fer a Vall d’Hebron, al Massachusetts General Hospital Cancer Center, al
Memorial Sloan Kettering de Nova York com a director mèdic o a la Societat
Europea d’Oncologia Mèdica (ESMO) i a l’American Association for Cancer
Research, de les que va ser president. El Dr. Baselga era una persona molt
exigent, començant per ell mateix, i podia ser difícil treballar amb ell; de fet
alguns professionals, que no compartien la seva visió de la medicina, van
acabar marxant dels seus equips per la pressió que suposava treballar-hi.
Un dels capítols que aborda el llibre i que va marcar per sempre la trajectòria
del Dr. Baselga va ser el motiu que el va portar a dimitir del Memorial. Tal
i com narra el llibre amb molta precisió, el 8 de setembre de 2018 un article
publicat a The New York Times explicava que Baselga no havia revelat els
vincles financers amb la indústria a les principals revistes científiques. Un
article que l’autor del llibre, Josep Corbella, posa en entredit, no només
perquè coneixia al Dr. Baselga i sempre li havia dit que s’havia de ser
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transparent amb els conflictes d’interessos, sinó per diversos recursos
que utilitzava l’article per a manipular l’opinió dels lectors i que semblava
més una venjança que un article fidedigne. A més, Corbella relata que els
milions de dòlars que l’article acusava Baselga d’haver amagat no havien
sortit per la seva relació amb la indústria farmacèutica, sinó per les accions
d’una start-up amb que li havien pagat una feina d’assessoria i que
després, en comprar-la Roche, li va correspondre la seva part.

Tot i que, en opinió de l’autor del llibre i malgrat Baselga havia omès els
conflictes d’interessos en alguns treballs científics que va publicar, l’article
fos injust i esbiaixat, el mal ja estava fet i les xarxes socials van carregar
contra ell fins al punt que va haver de dimitir. Aquest va ser, sens dubte, el
pitjor moment en la vida del José, que el va portar a estar un temps fora del
focus mediàtic fins que Pascal Soriot el va rescatar per a incorporar-lo a
AstraZeneca com a vicepresident. Tal i com s’explica en el llibre, segurament
ell no hauria optat per un lloc a la indústria si no s’hagués publicat l’article
al The New York Times, però des d’allà també podia influir en el
desenvolupament de nous fàrmacs i realment, com es detalla en el llibre,
va revolucionar la companyia i va canviar la visió que tenien del negoci.
Seguia sent el Baselga visionari i apassionat.

El llibre va repassant fragments de la vida, sobretot de l’àmbit professional,
del Dr. Baselga respectant l’ordre cronològic en el que es van produir i ho
amaneix amb algunes anècdotes més humanes que donen una idea de com
era realment el Pepe, més enllà d’un visionari i un excel·lent metge i científic.

Els últims capítols estan dedicats al final de la vida del Dr. Baselga i el
shock que va suposar per a tots la notícia de la seva malaltia i de la seva
mort. L’autor narra que es va assabentar de la notícia per una trucada de
telèfon quan feia molts mesos que no parlava amb el Pepe, segurament
l’època més llarga que havien estat sense parlar, però enmig hi havia
hagut els messos més durs de la pandèmia. El Dr. Baselga havia estat
diagnosticat de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob, una malaltia
neurodegenerativa sense tractament que va avançar molt ràpidament. Ell
s’havia traslladat amb tota la família a la casa que tenien a la Cerdanya
per esperar plegats al temut desenllaç. El 21 de març al matí el Dr. Baselga
ens deixava. Tenia encara molt per fer i va lluitar fins el final, però la
malaltia, en aquest cas, va guanyar.
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En resum, el llibre explica la trajectòria i les aportacions del Dr. Josep
Baselga a l’Oncologia a partir dels records de la relació professional i
d’amistat amb Josep Corbella, l’autor del llibre, i aporta una mica de llum
sobre el professional, sobre la persona que hi havia darrere, sobre algunes
decisions que va prendre i que el van convertir en un referent, en un visionari
que va transformar la forma de tractar i investigar en càncer. Aquest llibre,
com el seu llegat, sempre perdurarà amb nosaltres.

Josep Tabernero i Caturla

ESTELLER, Manel. Cartes a un jove investigador.
Barcelona: La Magrana (col·lecció Orígens), 2022.
188 p. ISBN: 9788419013606

Aquesta obra és de referència per als que volen entrar
en el camp de la recerca científica. Ens hem de remuntar
a Santiago Ramón y Cajal per trobar el precedent més
directe d’un llibre dirigit a fomentar la recerca científica
i a aconsellar doctament als qui s’hi vulguin iniciar.

Les pàgines estan escrites en primera persona, en 21
capítols breus d’entre 8 i 10 pàgines cadascun, precedits
d’una introducció de presentació que justifica el

contingut i closos amb un epíleg que n’explica l’entrellat: qui és M. Els
capítols tenen format de cartes que l’autor adreça a M., una persona jove
que vol dedicar-se a la investigació científica, que en realitat és ell mateix
quan era jove i es trobava al davant d’aquest repte. Probablement en
aquell moment iniciàtic va tenir bons mestres, però cap que l’aconsellés
de forma completa sobre tot el que calia tenir en compte per endinsar-se
en les entranyes de la ciència. El Dr. Manel Esteller madur i mentor adreça
les cartes a M., al Manel principiant. L’autor té tota l’autorictas necessària
per orientar a qualsevol que vulgui encarar el món de la recerca, no només
científica, sinó també tècnica i àdhuc humanística.

Manel Esteller i Badosa és metge i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia
de Medicina de Catalunya. Format a la Universitat de Barcelona i
especialitzat en Genètica Molecular, després llargues estades en
universitats d’Amèrica i Europa ha liderat el Laboratorio de Epigenética
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del Cáncer del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid
i ha dirigit el Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer de l’Institut
d’Investigació Biomèdica de Bellvitge; actualment és catedràtic de Genètica
de la Facultat de Medicina de la UB i dirigeix l’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras. Autor de llibres i de molt nombrosos articles
científics, segons la Universitat de Stanford és un dels metges científics
més citats del món. Ha rebut molts premis, alguns dels quals de màxim
nivell de la ciència biomèdica.

Amb aquest bagatge adquirit durant més de 30 anys i amb l’esperit docent
que desenvolupa des de la seva càtedra, el llibre assessora al que sent la
crida a esdevenir membre de l’espècie que anomena “Homo cientificus”.
Aquestes 21 cartes, que adreça als futurs investigadors des d’una vista
retrospectiva que desborda coneixement i experiència, les podríem
classificar pel seu contingut en quatre blocs. El primer tracta algunes
qualitats necessàries, com ara la il·lusió, la imaginació, l’esperit de treball,
la generositat, el coneixement, la paciència i la relació amb els mentors. El
segon exposa actituds indispensables per fressar aquest camí, com ara
ajudar als encara més joves o inexperts, el respecte als científics més
vells, com encarar els premis i reconeixements, com superar la burocràcia
i com buscar l’estabilitat econòmica sense més ànsia de diners que la
indispensable pel finançament de projectes. El tercer és un bloc tècnic on
es tracten les àrees d’investigació, les tècniques científiques, l’equip de
recerca, la ciència en femení; el viatges, estades i congressos; els idiomes,
l’ensenyament en general i la docència acadèmica; la comunicació i la
difusió de la ciència a la societat. El quart versa sobre aspectes humans i
socials, com prioritzar la parella, la família i els amics i com compatibilitzar-
los amb una dedicació professional absorbent.

Aquesta visió calidoscòpica i integral alhora, no deixa espais buits i tracta
amb un llenguatge ben actual problemes d’ordre humà, científic i ètic, i ho
fa amb amenitat, amb un ric anecdotari i cites erudites o mediàtiques
quan calen. En cap moment l’epistolari cau en un to pontifical sinó que es
fa proper i còmplice. El text exposa els ponts entre la ciència la societat.
En diferents moments cita alguns personatges que l’han influït des de
jove, entre els quals Santiago Ramón y Cajal, Alexander Fleming, Severo
Ochoa, Margarita Salas, Rita Levi-Montalcini, Barbara McClintock, Jane
Goodall, Isaac Asimov, Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson i molts altres
científics i divulgadors.
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En l’obra exposa que la mentorització efectiva, l’esforç i l’equip de treball
són l’univers professional en què es mou la recerca, que inclou altres
condicionants específics. El disseny experimental òptim, els controls de
positius i negatius, les validacions de resultats amb tècniques alternatives
i deixar que les dades parlin mitjançant la tecnologia i la informàtica, són
el nucli del mètode científic. La teoria i pràctica epistemològica han de
conviure sense conflicte amb la parella, la família, els amics de debò,
l’equip, l’esport i les aficions.

Al llarg de les pàgines del llibre i en cada capítol entra en detalls de gran
utilitat per al novell, insta la imaginació no fantasiosa, la tenacitat, la
paciència, el seguiment dels mentors, la disposició de projectes alternatius,
el domini de les estratègies de publicació, la compartició generosa del
coneixement en Open Science i la divulgació. També dona consells sobre
alguns defectes que cal d’evitar i n’itera un: evitar convertir-se en pedant.
L’autor exposa que el científic és un aventurer que ha de tenir present que
la seva feina el transcendeix perquè té un benefici social. Cal ressaltar
algunes de les sentències -frases lapidàries- que va desgranant, algunes
de les quals exposem tot seguit: “El millor premi és la feina ben feta”; “Ni
la ciència ni la cultura són  sinònims de justícia o bondat”; “Una ciència en
igualtat (de gènere) ens farà més lliures”; “La ciència és sempre el primer
(per l’investigador) i la prioritat és el bé comú”; “Més que ciència bàsica o
aplicada hi ha ciència bona i ciència dolenta”; “L’èxit és de l’equip”; “Cal
que comuniquem millor la importància de la ciència pel progrés de tothom”;
“Soc un metge que no cura el pacient que té al davant, sinó al següent
(com a investigador)”.

En resum, es tracta d’una obra pedagògica en què el Dr. Esteller ofereix el
seu saber, fruit del coneixement i l’experiència, als qui vulguin dedicar-se
a la investigació científica, biomèdica o de qualsevol altre àmbit. Té el
mèrit d’estar escrita per un membre de l’elit científica mundial, de destil·lar
tot el que ha aprés en la seva trajectòria i ensenyar-ho als joves, i fer-ho
amb un llenguatge tan actual com fàcil de llegir.

Aquest any 2022 en fa 125 que un altre metge savi, Santiago Ramón y
Cajal, exposava en l’acte de la seva recepció a la Real Academia de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, el 5 de desembre de 1897, el
treball “Reglas y consejos sobre investigación biológica”. Aquell text,
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corregit i ampliat, fou editat el 1899. Va tenir molt èxit i se n’han fet moltes
edicions fins arribar a l’època actual; a partir de la quarta el títol esdevingué
“Reglas y consejos sobre investigación científica. Los tónicos de la volun-

tad”. Aquella obra i la del Dr. Esteller tenen diferències substancials i
alhora grans paral·lelismes. La lectura reposada d’ambdues permeten
veure a l’historiador i a tothom com han evolucionat la ciència, els científics
i el seu entorn; una explica la investigació de cap a la fi del segle XIX i l’altra
la de ple segle XXI.

Aquest llibre s’adreça als joves però recomanem que el llegeixin els lectors de
qualsevol edat. A la imatge de portada el Dr. Esteller ens ofereix una embosta
de la ciència en desenvolupament i contemplant-la tots ens sentim M.

Lluís Guerrero i Sala

RIUTORD, Pere. De Paris al Cel. Compilació d’articles
d’opinió (1990-2017) del professor Francesc Bujosa i
Homar. Mallorca: Lleonard Muntaner Editor
(Col·lecció Llibres de la Nostra Terra; 142), 2022. 104p.
ISBN: 9788418758591.

Confegir un llibre d’homenatge a un catedràtic
d’universitat compilant els seus treballs acadèmics és
habitual, fins i tot podríem dir que senzill. Es tracta de
triar les seves contribucions més destacades i comen-
tar-les. Molt més agosarat resulta el que ha fet Pere
Riutord (Felanitx, 1960) amb Francesc Bujosa
(Esporles, 1927 - Palma, 2020): navegar al bell mig
d’un miler d’articles de Bujosa publicats als diaris

locals entre 1990 i 2017 sobre qüestions molt i molt diverses. Riutord
encara la literatura, diguem-ne periodística, de Bujosa com qui esbrina
un article científic per publicar al primer quartil d’una especialitat mèdica.
I així genera taules i desgrana xifres i percentatges tan originals com
quins estaments religiosos esmenta més Bujosa als seus escrits (“Déu,
la monja, Jesucrist, la Divina providència”...), quins eren els científics
(“Darwin, Newton”), escriptors (“Pla, Fuster, García Márquez”) o artistes
més admirats (Miquel Barceló, Cittadini, Joan Miró), els polítics, escriptors
o periodistes a qui més s’oposava (Fernando Savater al capdavant), fins
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i tot quins eren els cavalls i cavallistes  preferits. Riutord ens deixa clar
que pel que fa als referents del futbol Luis Aragonès és molt superior a Di
Stefano o Garrincha... El factor humà de Bujosa era aquest, Riutord és
capaç d’entendre-ho de manera molt peculiar però precisa.

Bujosa fou metge, historiador de la Medicina, deixeble de López Piñero,
catedràtic de la seva disciplina a Saragossa i a les Illes Balears, però els
darrers anys a Mallorca va deixar de tenir la Universitat com a prioritària,
tot esperant la demorada Facultat de Medicina a les Illes Balears i es va
dedicar a escriure als diaris del grup Serra (“Balears”, “Última Hora”),
“vago sense mala consciència” com es definia a sí mateix. Menys acadèmia
i més cavalls, articles, polèmiques, art, esport, “flâneur” de la vida, fent
voltes al seu quàdruple desig tantes vegades expressat i que sempre aca-
ba a Paris: jugar a futbol al Parc des Princes, fer un recital a l’Olympia, una
classe a la Sorbonne i tenir un cavall capaç de guanyar una carrera a
l’hipòdrom de Paris-Vincennes.

Segur que Riutord, estomatòleg de prestigi, acadèmic, també professor
universitari, s’hi va embarcar ben conscient de la dificultat de la tasca.
Riutord es un especialista en submarinisme a qualsevol bassiot que trobi
al davant si s’ha de convertir en un llibre. Ben demostrat  ho té en particu-
lar per retre tribut a metges mallorquins com Santiago Forteza, Miquel
Munar o Antoni Obrador, els tres ja desapareguts.  Riutord escriu molt bé
i el seu pròleg capta de manera finíssima el personatge que fou Bujosa, el
seu aire de cardenal del Renaixement i el seu bagatge cultural.

El llibre té un codi QR que permet accedir a tots als articles publicats per
Bujosa, els de ciència i filosofia o a les de les necrològiques que va escriure.
Un “opus total” concentrat, del que Riutord n’ha triat dotze per a l’edició
impresa. Una dotzena de papers que dibuixen boleros seductors, l’espant
de la pedagogia, les meravelles del futbol, la mar que fa forat i tapa, prodigis,
o ciclistes que fan segon com Poulidor... La feina tan descomunal com
elegant de Riutord recopila imatges de la vida de Bujosa, algunes d’elles
excepcionals, i tanca el llibre amb un índex onomàstic de més de 3.000
noms, un bon grapat d’ells de cavalls i cavallistes que, a diferència de
Bujosa, mai guanyaren a Paris-Vincennes.

Miquel Roca Bennàssar
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VILAR I CANALES, Pelai. Guerra i exili. Memòries d’un

metge català a la sanitat militar republicana, 1936-1942

(Pelai Vilar i Puig, compilador). Barcelona: Permanyer,
2019. 279 p. ISBN: 9788417670405

La bibliografia sobre les vivències de metges i cirurgians
que van participar a la guerra civil espanyola (1936-
1939) disposa en l’actualitat d’un bon grapat d’exemples,
alguns dels quals s’han convertit en clàssics, com els de
Manuel Bastos Ansart (De las guerras coloniales a la

guerra civil. Memorias de un cirujano, 1969), Pere Tarrés
(El meu diari de guerra, 1938-1939, 1987) o Moisès
Broggi (Memòries d’un cirurgià, 2001). Sigui en forma

de diaris o memòries aquests testimonis son imprescindibles per a conèixer
de primera mà l’activitat que aquells professionals van dur a terme en el
curs de la incivil guerra.

El llibre que recull les memòries del metge Pelai Vilar i Canales, compilades
pel seu fill, el també metge Pelai Vilar i Puig, serà sens dubte un referent a
afegir a la llista dels citats anteriorment.

Pelai Vilar i Canales (Oviedo, 1909 - Ciutat de Mèxic, 1993) estudià
Medicina a les universitats de Barcelona i de Saragossa, on es llicencià
el 1934. Seguint la tradició familiar, s’especialitzà en otorrinolaringologia.
Vilar fou també un ciutadà sensibilitzat per l’ambient polític i social que
es vivia durant els convulsos anys de la Segona República. D’acord amb
la seva formació política marcada per una vocació lliberal, democràtica
i de solidaritat social i a la vegada, fidel a uns sentiments nacionalistes
envers al seu país, ingressà, poc abans de l’inici de la guerra civil, al
Partit Nacionalista Republicà d’Esquerra (PNRE) (partit fundat l’octubre
de 1933 com a escissió d’Esquerra Republicana de Catalunya, però a la
qual es va reintegrar al febrer de 1936). Ja iniciada la guerra, Vilar s’afilià
al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). Al final del conflicte,
Vilar fou un més dels centenars de metges que, provinents del camp
republicà, es van haver d’exiliar. Visqué durant uns mesos en diversos
camps de refugiats en territori francès, fins que a l’octubre de 1942
arribà al port mexicà de Veracruz per iniciar una nova vida, un llarg i
definitiu exili fins a la seva mort l’any 1993.
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Pelai Vilar es va decidir a escriure unes memòries sobre els anys de la
guerra i l’estada posterior als camps francesos quan s’apropava ja a la
vuitantena: va començar el text a principis de 1988 i el va donar per
acabat al juliol de 1993, tres mesos abans de la seva mort. Els anys
transcorreguts entre la redacció i els fets evocats justifiquen alguns buits
(la majoria deliberats, coms els noms d’algunes persones) o errors
puntuals sense més transcendència (la reiterada al·lusió a un tal Adolf
García Ley quan en realitat es refereix al neurocirurgià Adolf Ley Gracia).
I malgrat la dedicatòria a les branques més joves del seu tronc familiar,
nets i besnets, el document transcendeix aquesta voluntat de llegat als
descendents i representa un testimoni valuosíssim que ens ajuda a
entendre aspectes poc coneguts del funcionament intern d’una estruc-
tura tan complexa i a la vegada tan eficaç com va ser la sanitat militar
republicana.

Abans d’entrar en el text pròpiament dit de les memòries, el llibre ens
ofereix unes pàgines introductòries on destaca, en primer lloc, un
preàmbul que porta la firma de l’exconseller de Salut Antoni Comín, en
el qual, després de reflexionar sobre l’acció i la memòria, com a dues
formes de resistència, assenyala els paral·lelismes entre les vivències
narrades per en Vilar i la situació del polític que en el moment d’escriure
aquesta introducció és també un català exiliat, de ideologia clarament
republicana i d’esquerres i amb una trajectòria de servei a la sanitat de
Catalunya. El professor Carlos Viesca Treviño, del Departament d’Història
i Filosofia de la Medicina de la Universitat Nacional Autónoma de Méxi-
co, és l’autor d’un excepcional pròleg on, després de contextualitzar
l’obra d’en Vilar en el marc de la bibliografía memorialística referida a
les guerres, en fa una anàlisi destacant tant els aspectes estrictament
bèl·lics com els humans i personals.

Les memòries pròpiament dites fan referència exclusivament al període
comprés entre els anys 1936 i 1942. I tot i que tal com diu el títol foren
els anys de la guerra i de l’exili a França, les vivències del conflicte
omplen més de les dues terceres parts del llibre.

El relat està dividit en tretze parts o capítols. Comença a l’agost de 1936,
quan Vilar, accepta entrar a formar part del Comitè Sanitari de les Milícies
Antifeixistes en representació del seu partit, el PNRE. Des del primer
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moment, Vilar tingué clar que en aquells moments, entre l’onada
revolucionària i l’alternativa d’un estat totalitari, calia estar, segons les
seves paraules, “al costat de la Generalitat, la República, i sobretot,

Catalunya”. La seva primera acció de guerra fou la participació en
l’expedició i desembarcament a Mallorca, una iniciativa que acabà en
fracàs. En el segon capítol narra la seva presència al front de Madrid, on
viu diverses experiències, destacant la seva participació en l’autòpsia
del líder anarquista Bonaventura Durruti. El tercer capítol és important.
De tornada a Barcelona, Vilar queda impressionat pel contrast entre
l’ambient viscut al front i el desgavell de la reraguarda. Paral·lelament a
la iniciativa de reconvertir les milícies de voluntaris en un exèrcit regular,
Vilar creu que també cal reorganitzar i ordenar la sanitat militar,
proporcionant als metges civils que són destinats als fronts la deguda
formació en la medicina de guerra. En resum, es tractava de crear una
sanitat militar professional per a l’exèrcit de Catalunya. Aquesta idea va
ser l’eix de la seva actuació al llarg dels següents mesos de guerra. En el
quart capítol Vilar va escalant llocs de responsabilitat dins l’estructura
de la sanitat militar i el mes de juny de 1937 relata la seva actuació com
a director d’un hospital de campanya de l’XI Cos d’Exèrcit a Sarinyena.
Més endavant, després d’un breu període de malaltia, arribarà a ser el
cap de sanitat de tot el XI Cos d’Exèrcit (com a complement del relat
d’en Vilar, és recomanable la lectura del treball: Closa Salinas, Francesc.
L’organització sanitària de l’XI Cos de l’Exèrcit Republicà. Gimbernat,
2023; 79: 83-102).

En els capítols sisè i setè descriu els fets que entre 1938 i 1939 culmi-
nen amb la darrera batalla en defensa de Catalunya, la derrota dels
republicans i la retirada cap a Prats de Molló. Arribat aquest punt,
rememora amb tons èpics el moment històric en què li va correspondre
arriar la darrera bandera republicana que onejà a terra catalana. Era el
dia tretze de febrer de 1939, i aquell dia, al coll d’Ares, en paraules de
Pelai Vilar, “tots perdíem un ideal polític, però nosaltres, els catalans,

perdíem la Pàtria”.

En els següents capítols i fins al final, Vilar recorda l’arribada a França i
als camps de refugiats d’Agde i Argelers, el trasllat a Marsella i finalment
el seu viatge cap a Mèxic i els inicis d’una nova vida; tota una altra
història que, segons confessa l’autor, “no penso pas escriure”.
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En resum, les memòries d’en Pelai Vilar i Canales ens aporten la visió
d’un metge civil amb importants responsabilitats dins l’organigrama de
la sanitat militar, i que amb una voluntat pragmàtica va intentar aplicar
dins unes encarcarades i ineficients estructures una política realista i
adaptada a les necessitats de l’atenció als ferits en campanya, sense
menysprear aspectes més logístics, com el càlcul de les baixes o la millora
de les vies d’evacuació. Un testimoni a tenir en compte per l’estudi de la
medicina i els metges durant la guerra civil.

Carles Hervás i Puyal
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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,
la Universitat de Barcelona i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, 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 i van dirigits a tot el públic
interessat en les disciplines abans citades.

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, a la Universitat de
Barcelona i a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 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 castellà i 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) i l’ORCID de l’autor/s.
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).

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

ISSN: 0213-0718; ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200. Barcelona, 2019. gimbernat@ramc.cat
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COMUNICACIÓ MOTIVADA DE LA DECLARACIÓ EDITORIAL

— DADES IDENTIFICATIVES

Títol de l’article:

Nom i cognoms de l’autor:

Filiació institucional o professional:    Adreça de correu electrònic:

Data de recepció de l’original:    Data de comunicació de la declaració editorial:

— Un cop avaluats per l’equip editorial l’originalitat, la rellevància, el rigor metodològic i la
presentació formal del treball, i atesos els informes dels avaluadors externs, considerem l’article:

A punt per a la seva publicació sense cap canvi

Publicable, amb els canvis menors que s’indiquen a continuació

Publicable, amb els canvis significatius que s’indiquen a continuació. Una vegada
fets, cal remetre de nou l’article per la seva reavaluació

No publicable d’acord amb les raons que s’exposen a continuació

ISSN: 0213-0718; ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200. Barcelona, 2019. gimbernat@ramc.cat
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INFORME D’AVALUACIÓ EXTERNA

ISSN: 0213-0718; ISSN ELECTRÒNIC 2385-4200. Barcelona, 2019. gimbernat@ramc.cat

— DADES IDENTIFICATIVES*

Títol de l’article:

Nom i cognoms de l’expert que efectua l’informe extern:

Filiació institucional o professional:    Adreça de correu electrònic:

Data d’acceptació del treball:     Data d’enviament de l’informe:

* Les dades identificatives de l’avaluador extern són exclusivament d’ús intern per als editors. En la comunicació
de l’informe a l’autor aquestes dades seran eliminades per garantir la confidencialitat del procés.

El sistema d’avaluació externa es farà a partir de la revisió d’experts i pel sistema a cegues (single

blind peer review), és a dir, que la identitat dels autors és coneguda pels revisors però la identitat dels revisors
no és revelada als autors.

Tantmateix, si en la lectura del text l’avaluador considera que hi ha motius d’amistat o enemistat,
relacions personal o professionals directes, o qualsevol altre conflicte d’interessos que podria condicionar el
seu judici, li preguem que comuniqui la incompatibilitat a la direcció de la revista i renunciï a l’avaluació. La
recepció d’aquest informe implica que no existeix, a judici de l’avaluador, cap conflicte d’interessos.

Entre la data d’acceptació de l’avaluació del treball i l’enviament de l’informe no pot transcórrer un
termini superior a un mes.

Declaració de coneixement del codi ètic de la revista Gimbernat (marqueu aquesta casella)

El responsable d’aquest informe d’avaluació externa es declara coneixedor del codi ètic de la revista
Gimbernat, particularment pel que fa referència als deures dels avaluadors.
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— INFORME DE L’AVALUADOR

1. ADEQUACIÓ AL FOCUS I L’ABAST DE LA REVISTA. És un article adequat a la temàtica i a la
línia editorial de la revista Gimbernat?

Sí No

Observacions (si escau)

2. RELLEVÀNCIA DEL TEMA I ORIGINALITAT O NOVETAT DEL TREBALL. Presenta una recerca,
una aplicació o una contribució científico-acadèmica noves i /o rellevants?

Sí No

Observacions (si escau)

3. CONEIXEMENT DE L’ESTAT DE LA QUESTIÓ. L’autor demostra un bon coneixement de l’estat
del tema? S’hi referencia d’una forma adecuada el treball d’altres persones? S’hi efectua una
revisió crítica sobre la producció científica existent relativa al tema?

Sí No

Observacions (si escau)

Suggeriu afegir-hi referències bibliogràfiques addicionals? Quines?
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 4. PLANTEJAMENT METODOLÒGIC I PROCEDIMENTS UTILITZATS. Els mètodes i les
tècniques utilitzades per a l’obtenció de les dades són adequats?

Sí No

Observacions (si escau)

5. ADEQUACIÓ DE LES FONTS DOCUMENTALS. Les fonts documentals utilitzades són adequades,
fiables i completes?

Sí No

Observacions (si escau)

6.CLAREDAT EXPOSITIVA, RIGOR ARGUMENTATIU, PRECISIÓ CONCEPTUAL. Està escrit i
organitzat d’una forma clara i adequada? L’argumentació presenta el rigor i l’estructura
adequats? S’utilitzen correctament els conceptes?

Sí No

Observacions (si escau)
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7. ANÀLISI, DISCUSIÓ I EXPOSICIÓ DELS RESULTATS. Els resultats responen als objectius i
les hipòtesis plantejades? Les conclusions es recolzen sòlidament en els resultats de la
investigació? S’exposen amb claredat les aportacions de l’article?

Sí No

Observacions (si escau)

8. ADEQUACIÓ DEL TÍTOL. El títol respon amb prou exactitud al contingut i al plantejament?

Sí No

Observacions (si escau)

9. MATERIAL GRÀFIC I ESTADÍSTIC. S’hi adeqüen les imatges i les taules? Algunes es poden
suprimir? (Si us plau, en aquest cas indiqueu quines). S’indiquen com s’han creat o obtingut?
En cas de reproducció se n’indica la procedència i s’aporten —si és el cas— els permisos de
reproducció pertinents?

Sí No

Observacions (si escau)
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10. Conseqüentment, un cop avaluats, l’originalitat, la rellevància, el rigor metodològic i la
presentació formal, el considereu (marqueu una de les opcions i indiqueu els canvis necessaris,
si correspon)

A punt per a la seva publicació

Publicable amb els canvis menors que indico

Publicable amb els canvis significatius que indico

No publicable

Comentaris i recomanacions específics (en to constructiu, com a suggeriments de millora per
als autors).

La resposta s’ha de trametre a l’Equip Editorial de la revista per correu electrònic a l’adreça:
gimbernat@ramc.cat

Barcelona, 2022
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