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Introduccib

Vers 1760 pot situar-se la data en que s'inicia, all Paisos Catalans, la

situacio que portara a una societat de classes i a l'aparicio de la conilic-

tivitat que n'es propia. Alguns metges, conscients dell problemes sanitaris

que aquesta conflictivitat cls creava, sentiren ben aviat la necessitat de

participar en la solucio, o en la mitigacio si mes no, de la situacio que

tingue com a un dels factors determinants del seu desenvolupamcnt el

fenomen de la industrialitzacio.

Aqucsta participacio s'hauria de fer, en cada moment, des de prismes

ideologies en certa manera dif'erents, pero sempre, almenys, suficientment

evolucionats i sintonitzats amb les necessitats de ]a majoria. F-s evident,

pero, que la inquietud higienico-social no seria sentida per tots els esta-

ments sanitaris sing, en un inici, per sectors minoritaris dintre dells, i

aniria, amb el temps, abarcant nuclis de professionals calla vegada mes

nombrosos i representatius.

Al principi el metge s'apropa a aquests problemes amb un caire pater-

nalista, denunciador d'una situacio penosa, pero estranya i distant. Tan

sols mes tard s'hi ana identificant com a un element que hauria de tenir

una participacio activa, i a vegades destacada, en aquesta Iluita.

Per a acostar-se a on coneixement de quina ha estat 1'evoluci6 de la
medicina catalana moderna, cal tenir en compte que s'hi troben uns pe-
riodes ben definits pels Pets, sovint lligats, de caire politic, cientific i social.'

En la medicina catalana moderna, que arrenca del fet de la Il•lustracio,

cap al 1760, per polar-hi una dada concreta, trobem quatre grans perio-

des que son definits sobretot per una mentalitat i unes estructures que

condicionen una activitat practica i uns resultats molt diferents entre ells.

1. Sobre I'evolucio de les idees mediques aqui en aquesta etapa vegeu el nostre
recull: Cnina I Lv, J., Cai.IWT i CAvmys1, J. M.: «L'evolucib del pensament medic catala
en cl stele six-, Anal. Med., 1973, num. monografic n. 2, pp. 183-206.
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Val a slit' que, si he ell periodes queden molt hen detinits per IIum s carac-

teristi(Iues, les circumstancies de liar canvi no sempre pollen marcar-se

amb un rigor cronologic.

a) Periode de la medicina racionalista, que correspon als anys que

s'han delimit cum a etapa de la Il•lustracio i les sexes escorrialles aqui

(1760-1814). Compren des de I'inici de les noves preocupacions per l'ense-

nvatnent clicient (creacio del Col•legi de Cirurgia) i la reunio dels profes-

sionals dins el mare d'una societal cientifica (Academia), tins a aspectes

mes socials, dintre I'activitat sobretot de l'Academia i per 1'obra d'alguns

metges capdavanters. Arribats eIs anus de la guerra gran, i sobretot les

Iluites napoleoniques, hi trobem una baixa de nivell i d'interes.

b) Uri periode de predoniiiii de les orientacions vitalistes dintre la

nostra medicina (1814-1868). Correspon a una etapa que tambe hem detinit

coin a niediciiia liberal. Els periodes ferrandi i postfer andi tenen un to

medic baix. A Barcelona domina la imatge d'un Col-legi de cirurgia que

s'esta csvenint. Aqui CI predomini de les orientacions vitalistes es gairebc

absolut.

El 1843, any d'inici del quart de segle isabelf, es fonen la Facultat de

Cervera i el Coldegi de Cirurgia, i es crea la nova Facultat. Es un canvi

important. Els ant's que seguiren son dc mediocritat general, pero cs va

gestant, molt lentament, una nova mentalitat. Tot i que les forces vitalistes

controlen encara la nostra medicina, cs van introduint les idees de la

ciencia positivista que en el periode segi.ient arribaran a un primer tcrme.

Els grans canvis que representen la introduccio dell coneixements sobre

la mitigacio del dolor en les intervencions quirurgiques, de l'antisepsia, i

la intlucncia, molt migrada encara, de les noves idees sobre la fisiologia i lit

patologia reran lets molt fecunds en un termini mitja.

C) Periode de predoniiiii de lei medicina positivista (1868-1906). La
intluencia de la revolucio del 68 fou gran, tanmateix, en el camp de la
medicina. El 1868 hi ha un canvi profund en el pals. L'acme durara poc
-el sexenni interborbonic- pero Ies seves consegUencies son mes Ilargues.

A la nostra medicina en aquests anys, i en el immediats segucnts, per

raons tan directament cronolugiques com ideologiques, arriben als Ilocs

de direccio un conjunt de metges aleshores joves, ell quals, plens de I'espe-

rit positivista, bastiran les novel estructures de la medicina aqui. Sera

I'ctapa de plenitud del positivisme. Els vitalistes queden en una situacio

desfasada perque fins i tot ell inetges de mes nivell, entre els de mentalitat

mes conservadora, han acceptat la forca de les raons cientifiqucs.

Aixi s'assolira un moment de brillantor tot constituint la que se n'ha

(lit ,geizeracio niedica catalana del 88» ` i s'impulsaran, amb un caracter

2. V. COKBI[H.H.A, J.: "La gencracio niedica del 88 a Catalunya,,, Act. I Congr. Intern.
ilia. Mcd. Catal., Barcelona-Montpcllcr, 1970, IV, pp. 331-332.
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clue l a era irrcvcrsibIc, Ies iIs tit uciuns, el, treballs i ICS r.,trUt- ture , dC

mancra paraldcla a l'estil del treball cicntilic d'altres contraries d'Europa.

d) La medicina noucenlista (1906-1939). El periode anterior es clou cap

als anys 1903-1906, quan desapareixen alguns dels caps rocs notables do Ia

gcneracio del 88, es trasllada la Facultat des do la Santa CI-cu al caner de

Casanova i comencen a reunir-se els connressos medics catalans. Entrarem

plcnament dintre cl noucentisme, que tc, com a Pets mes caractcristics,

I'cxtcnsio de la nostra medicina a linics molt divcrscs peru totes colic-

rents: la consolidacio del nivell cicntilic, en primer floc per l'obra de l'Ins-

titut dc Fisiologia; la catalanitzacio de la medicina aqui, mitjan4ant les

revistes i els congressos; el pas progressiu cap a un control propi do les

estructures sanitaries, per l'obra de la Generalitat.

En cadascuna d'aquestes etapes en el forts cls problemes crcn els

mateixos, tractats amb les caracterfstiques prupics de calla situacio: a) la

incidencia dc Ics malalties i de les idees mediques sobre la poblacio (Sall-It

i demografia); b) la situacio critica de les institucions sanitaries (hospitals,

ensenyament); c) la inlluencia directa sobre la salut del medi de vida (ali-

mentacio, habitatge); (1) les interrelacions molt nombroses entre Sall-It i

treball; c) Cl cal mcs concrct, especilic i greu de la preocupacio social

pels malalts mentals.

Salut , higiene i demografia

I.'intcres per a tenir una quantitat mes clcvada dc poblacio, que ell

molts ambients era interpretada com una veritable riquesa per at pats,

s'introdui tambc en la montalitat de molts metges. Aixi es van polar al

servci d'aquesta idea cis progressos, inicials peru aleshores importants,

en cl camp do la higiene, per tal de disminuir ]a mortalitat, tant cls grans

estralls epidemics (la primera Iluita util fou contra la verola) corn en el

let mcs continuat i greu de la mortalitat infantil.3

La preocupacio per lei poblacio. En nombrosos escrits medics trobem al-

lusions al problema dc ]a poblacio, com a factor de riquesa i progres dun

pals. Aixi ja cl 1786 Jaumc Bonclls, que gaudia d'una gran inlluencia en

Cl sou temps, publica un llibrc, gruixut dunes cinc-centes pagines, Iitulat

Pcrjuicios que acarrean at gcnero humano y at Estado las madres que

rehusar criar a sus hijos y medios para contener el abuso de ponerlos en

ama'. Hi explica que la mortalitat infantil cs considerada com una desgt'a-

cia econumica per a 1'Estat. La mateixa idea trobern en el testimoni de

Vicen4 Mitjavila i Fisonell, quan considera que ics doves gravides son cl

3. V. Mai. iOIER i SOSTRES, J.: "Poblacio i societat a 1'area catalana ,', Barcelona
(Ed. A. C.), 1965, i en particular 1'extens i important prolog que fa en aquest llibrc Jordi
Nadal i Oller, on recull una interessant docurnentacio.
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rccolzamcnt i I'esperan4a de I'Estat, en els fills, tart cis legitims corn cis

il•iegftims, ,quc no tenon cap culpa de ser-ho».'

Monlau, quc fou un dels primers grans higienistes de Catalunva, tambc

hi duna la seva Visit, Monlau havia cstat on dcls introductors dcl socia-

lisrne utopic de Cabet en cl nostre pats, cncara quc Ines tard se situa dins

cl camp dcl libcralisme economic.' En el seu text d'higicne propugnava

tamhc In necessitat d'un augment de la poblacio, i es converti, de fet, en

on adversari de la quc anomenaea <dcsconsoladora doctrina de Malthus>."

Adhue arriba al detail de demanar I'ajul dcl govern per a facilitar cl matri-

moni i combater cl cclibat Voluntari, tot assenvalant quc Ies causes de In

dcspoblaciu cs trobaven en les ^gucrres i les revolucions, en is fain, en is

miscria o en Cl pauperisme -, (terme quc tingue aleshores una certa difusio),

en Ies epidemics, en In insalubritat de la Vida a Ics ciutats, i encara en cl

lust i la corrupcio dcls costurns.

Una preocupacio paral4ela, per ]a quantitat global de poblacio, es troba

en cis escrits, medics i no medics, bastant nombrosos, sobre el fet de les

mid*racions; ` de primer la marxa dcls catalans (sobretot l'emigracio cap a

America), mcs lard 1'arribada d'inmigrants des d'altres regions de ]a penin-

sula. De fet la baixa de natalitat, la quc se'n digue ,bancarrota demogra-

fica» porta a idces Glares, que es retlecteixcn, aqui corn en altres hoes

d'Europa, en cis treballs medics. Aixi diu, molt lapidariament, la Gaccla

Wdica Calalatta: ,Una nacio quc disminueix el nombre dels sous habi-

tants, i esta Voltada per altres quc en tinguin mes, sofrira cis efectes duna

invasiu progressiva per part dcls individus procedcnts d'aqucstes; invasio

quc sera responsable de la baixa dcls sous, en la nacio despoblada, per

concurrencia d'obrers estrangers, i d'una modificacid de la ra4a i de la

lien<Qua.»'"

Consegiicncia de tot aixo, amb una penetracid pregona dins la menta-

litat dcls nostres metges, queden tees punts clars que originen nous trc-

balls: duna handa la preocupacio per una demografia quc en alguns mo-

ments torna a dsser decadent," i la contribucio dels immigrats d'arrcu de

4. Mrr.mlr.%, V.: ,Suplcniento del semestre medico clinico», Barcelona, 1803, p. 74.
5. V. Ci.iii r I Ci oiias,a, J. M.: «EI pensament de Pere Felip Monlau», Act. I Congr.

Intern. Mcd. Catal., Barcelona-Montpeller, 1970, IV, pp. 281-304.
6. Moyi.it, P. F.: ,Efcincntos de higicnc publica», Barcelona, 1847, 2 t., p. 594. Tani-

bi- es rciercix a Ies "sinicstras protccias de Malthus, (p. 596), i de mancro rocs clara:
,el principio de ,Malthus es a today Itices (also, completamente falso,, (p. 595). Aixb es
rrpcteix, testualmenl, al cap de bastants an}s, en la tercera edicio del Ilibre (Madrid,
1871), pp. 262-264.

7. EI matrix Monlau, molt intcressat per aquests aspectcs, to un escrit: ,Rctnedios
(lei naunerismo», Valencia, 1846, i ,Dc la supresion de la mendicidad», Madrid, 1851.

8. V. Mario de Barcelona, 10-X-1844, p. 4.586.
9. V. Gucc'la Sarritaria (Barcelona), 1904, p. 7.

10. Gaccla aledic•a Catalana, 1916, p. 334.
11. V. I'r in I Sais, E.: ,EI problema de Ia natalitat. Un pcrill graeissim per a la

nostra patria", Barcelona, 1915. Tinguc on ressb important perquc fou on discurs pro-
nuncial en la sessio inaugural de I'Academia de Ciencies Mcdiques I'any 1915, essent-ne
Ping i Sais president.
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la peninsula per a resoldre aquest problenni; " clcsprds la preocupacio per la
integraciO en tots els aspectes i en primer Hoc el lingi.iistic;" finalment I'es-
ludi do les consegiiencies eugenesiques del fet dc la im nigracio."

La duracio de la vida i la tllortalitat. Els estudis demogralics arrihen

ja a donar-nos lades sobre la duracio mitjana de la vida hurnana, que ds

molt curia comparativament. Les Jades que tenim, tot i que no son plena-

meni concordants, son prow signilicatives. Dc mitjan segle xtx sabem que

la vida mitjana a Catalunva era inferior als 30 anvs." Aquesta duracio es

massa baixa, comparada amb la de Franca, per exemple, on ja era de 38

anus hastant abans' Una mortalitat tan elevada portava sovint a balancos

demogralics negatius, adhuc fora del temps de is grans epidemics.'

Potser td encara mes interes de veure les discordances en ]a duracio

mitjana de Ia vida, en un mateix ambient geografic, valorant i'estructura

social. Aixi, en el Congres de Ciencies Mediques de Barcelona del 1888, que

fou on let important, horn assenvala corn a durades mitjanes de to vida

a la ciutat, les de 36,47 anus per a la ,classe rica»; de 25,15 anus per a la

«classe mitjana o acomodada»; i de 23,55 ant's per a la oclasse pobra o

jornalera».'

Aquestes diferencies depenen sobretot de les diferencies en la morta-

litat dels nens mes petits, fiagell que afectava d'una manera molt mes col-

pidora cls pobres. El fet havia sortit de 1'ambit estrictament medic o higie-

nic, per a interessar els sectors mes sensibles de la societal. Aixi per exem-

ple Aldefons Cerda, l'autor Cie l'Eixample de Barcelona, molt prcocupat per

aquests problemes, ja ho recull en la seva «Teoria General dc la Urbaniza-

Cion»."

Aquesta mortalitat inlantil elevada va preocupar tambe alguns sec-

tors amatents dins el camp de la medicina, fins i tot valorant ell aspectes

extramedics, socio-economics. Aixi en un escrit de ('Academia de Ciencies

Mediques, aleshores molt Jove, el 1878, es diu: al'economia cstima necessa-

12. Gacela Sanitaria, 1904.
13. La Medicina Catalana, 1936, 11, p. 115.
14. Ibid., 1934, I, p. 650.
15. Les dades que tenim, si be son molt incompletes, ens son suticients per a copsar

la situaciu: aixi Coi.t, t Mrs,to,ss ens diu (El Monitor de la Salad, 1858, p. 305), referint-se
a Granollcrs, que Ia vida mitjana del sexe masculi era de 21 anus, 9 mesos i 9 dies,
mentre quc en cl sexe fcmeni era de 22-0-29.

La mateixa font ens assenvala que a Vic (Salarich) les dales cren una mica mes
Ilargues, de 28-7-24, per als homes i dc 30-2-12 per a les clones. La mortalitat infantil a
Vic, referida al periode 1848-1858, i excloent l'anv 1854 per 1'epidemia de colera, era del
39,4 °n de la mortalitat total, tcnint en compte els infants fins a 5 ants (El Monitor de
let Salad, 1859, p. 216).

16. Cot zt:i: ,Historia general de las cicncias», VI, p. 302.
17. En el Diario de Barcelona trobem chides sobre el moviment de poblaciO, que a

vegades donen un balanc negatiu. Per exemple els trimestres tercer i quart del 1837
ens donen xifres de 929 i 936 naixements, enfront de 1.119 i 959 defuncions (v. Diario de
Barcelona, 1837, p. 2.265, i 1838, p. 110).

18. Congreso do Ciencias Medicas de Barcelona (1888), p. 949.
19. Ci imy, I.: «Teoria general do la urbanizaciun», Madrid, 1867, on es recullen Ja-

des de mortalitat a Barcelona, v. t. II, p. 275.
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ri que es posi (els fills dcls obrcrs) a cobert de Ies malaltics, perquc ai.xt

s'allibera 1'Estat de carregucs inutils i de remores per al treball, de con-

sumidors quc no producixen res, i en canvi tindra treballadors utils i

forts "' Dc Iota manera queda ben clar quc la natalitat baixava d'una

manera progressiva i continuada.21

Les diferencies socials tambe poden estudiar-se comparant les lades

(Iuc trobern en cis diferents barns de Barcelona. Aixi veicm una distincio

prow clara entre Ies xifres quc ens subministren els barris de la Concep-

cio i d'Hostal rants.'-

Les grans malalties

EIs problemes referents a la saint publica quc interessaren miss aviat

i pregonament cis metges que es preocupaven pcls aspectes socials, form

els referents a les malaltics infeccioses, que eren de fet, en conjunt, la

causa miss important de malaltia i de mort. Aquesta preocupacio la trobem

lonamentalment en tres camps:

1) El do l'estudi dels cstralls dc les epidemics quc ('una manera

hrusca augmentaven greument la mortalitat. Les malaltics 1116S gi-CLIS ell

aquest aspecte Toren, durant iota la centuria, la febre groga i el colera.

2) La patologia menvs espectacular, pero de fet miss grew de les grans

crrderrries, des de les que en un comen4ament quedaven encara mal defi-

nides amb el nom de ,febres> (quc era de fet tin calaix de sastre) fins a

les plagues socials de la tuberculosi, la menys espectacular de la tifoide

i altres afeccions intestinals; les questions mes socials de les malalties

venerics, i sobretot el gran capitol, complex, de la rnortalitat infairtil.

3) L'autcntica obertura dun nou mon que fou per a molts el conci-

xement de la possibilitat de prevenir les malaltics mitjan4ant la t'acunncio.

Analitzarem breument quires foren algunes de les actituds miss positives

en aquests aspectes.

[i.s ESMA l.l.s EPIDEMICS

En ocasid de Ics epidemics trobem , amb Iregiicncia , una tloracio d'es-

crils quc ens permet dc vcure fins a quin punt hi haguc on augment innne-

diat dc I'interes per Ics plagues que delmaven la poblacio . Les repercus-

sions foren roes importants a Barcelona , quc era el Iloc de tics densitat

demografica . Entre totes s'han d ' esmentar cinc epidemics principals, du-

20. V. Anal. Acad. Lab. Cienc. Med., 1878, num. 10, p. 64.
21. V. ViruA I CRR1RAS, J.: «EI problema de ]a natalidad», Ilcgil coin a discurs

inaugural etc curs a ('Academia de Ciencies Mcdiques (novembre, 1900), Barcelona, 1901.
22. V. CA 1,131 i i CvAI:vK,vS:v, J. M.: -La medicina catalana i 1'alimcntaciu», Recerquec,

niun. 4, 1974, pp. 249-261. V. graliqucs nums. I i 2.
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rant el segle xix: les de Iebre groga del 1821 i del 1870 i lcs de culera dcls
anus 1834, 1855 i 1885. En totes hi hague una sensibilitzacio social important.

- L'epidcmia de febre groga de 1821 tingue un resso molt fort pcrquc

Iou on factor de discussio entre liberals i conservadors i permete l'esta-

bliment dun cordo sanitari al Principat que de fet alavori la ulterior pe-

netraciu de les tropes franceses que ajudaren a lei- caure cl govern del

tricnni liberal.' Hi hague una lluita important entre cis acontagionistes>>

quc defensaven a mes el cordo sanitari, amb ics seves inevitables repercus-

sions economiques, i els <<anticontagionistes», d'orientacio liberal, quc prc-

ferien dc no posar dificultats al comers.-"

En realitat els metges catalans que de[ensaven I'intcres del seu pais,
Iluitaven contra I'aillament i cl cordo sanitari, que era de fet un bloqueig,

amb una transcendencia negativa molt clara de tipus economic i politic.''

Ara be, en el tons s'adonaven del pcrill de contagi, perquc en molts casos

practicaven ]a inconutnicacio dels malalts; tanmateix fou el propi Franccsc
Piguillem "' _Cl cap mss visible del movimcnt per a ]a vacunacio aqui-

qui defensa mes clarament la tesi ant icontagionista. Gaudiren de l'ajut de

la poblacio. En canvi el doctor Bahi i Fonseca, cap dels contagionistes,

fou amena4at de Wort i hague de fugir. Les repercussions economiques

eren molt grans.''

- L'epidcmia de culera del 1834 mogue a 1'estudi cientilic del pro-

blcma. 1 s una de lcs primcres vegades que sabern que s'ha,-,i cnviat una

contissiu a 1'est-anger per tat d'aprendrc Ics dades principals sobre la

questio. Tambe mogue a la publicacio d'un cent nombre de treballs i

Iulletons, entre els quals cal esmentar el del doctor Ribcra, de Sitgcs; -

la rcimpressio a Barcelona del llibret de Pedro Vazquez, de Sevilla" i la

tradttccio al catala, pet doctor Foix i Gual, catedratic dc Terapcutica, de

les Inst-uccions del doctor Scoane (1834)." L'epidcmia de culera del 1855

tingue un resso roes petit, tot i Ia seva gravetat, en el camp medic social.

23. Sobre aquesta epidcniia es important cl relat del metgc I ranccs F. M. At wt utn:
,,Relation historique ct medicale de la ficvre Jaime qui a refine a Barcelone en 1821»,
Park (Imp. Moreau), 1822.

24. Cu.in:r I CAMAaASA, J. M.: TPrensa unedica en Cataluna", Barcelona (tesi), 1967,
pp. 215 ss.

25. V. «Periodico de la Sociedad de Salud Publica de Cataluna,,, 1821, p. 184. Vci cu
tambe l'informe d'una contissiu de nietges francesos al Diariu de Barcelona (25-XI-
1821).

26. ,Periodico de la Sociedad de Salud Publica de Cataluna,>, 1821, p. 188.
27. El matrix F. Piguillem, junt amb Cl sea gcrma J. Piguillem, i cis doctors

Revert, Lupci, Riera i Cano, havicn publicat un llibret ,Mcmoria sobre la calentura
antarilla dc as Americas., Barcelona (Cia Jordi, Roca i Gaspar), 1804. Tcnia, per Cant,
on concixentent sulicient del terra.

28. V. l'esmentat ,Periodico de la Sociedad de Salud Publica. de Cataluna, 1821,
pp. 344 ss.

29. RtsntA i AltAVna, F. J.: <<Historia del culera morbo asiatico,,, Barcelona (Imp.
T. Gaspar), 1834.

30. Vizorrz, P.: <<Metodo curativo del culera morbo>>, Barcelona (Imp. A. i
F. Oliva), 1834. E.s un opuscle breu de 15 pagines.

31. SroANt., M.: >Instruccions generals sobre'1 modo do preservarse del culera
morbo epidemic., trad. J. Foix, Barcelona (Imp. J. Torncr), 1834.
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- Molta rues repcrcussio -hem passat ja ]a data del 1868- tinguC

1'epidemia do fcbre groga del 1870 que assola greurnent Barcelona. Vila

qucdat una mernoria interessant .:" L'epiclCinia fou d'origen antilla i arriba

per via maritima . Tamb6 aqui , cone tantes vegades , hi hague un interes per

amagar l'cpidemia , com si ell silenci administratiu i burocratic Fos una lor4a

valida pcr a parar l'accio dels microbis . En comptes d'informar aviat a

in poblacio , i aillar Cl focus inicial , prop dcl port , es va scguir la tactica

d'ainagar el cap sota Pala. L'interes per a mantenir i protegir el comer4,

aqui corn altres vegades , fou on factor important de 1'cxtcnsi6 gcogr ifica

de !'cpidemia . Per lal que les mercaderics no es Tessin malb6, cis conmer-

ciants aconseguiren del capita general quc els soldats substitu 'issin CIS

I rchalladors dcl port , que estaven en vaga, per dcscarregar- les i, de pas,

per contagiar-se.

- La repercussio rues gran la tinguc, amb tot, l'epidemia de cblcra

(lei 1885 , quan ja hom era do ple a 1'ctapa de coneixement de I'ctiologia

rnicrobiana de Ics infcccions . N'ha qucdat una cstadistica sanilaria greu-

ncnt intcressant .` :' L'cpidemia afecla extenses zones dc la peninsula. La

intcrvencio de Ferran , amb la seva vacuna , fou causa de grans polemiqucs,

cn la qual les posicions personals es posaven sovint per damunt les neces-

sitats sanitaries rcals de la cornunitat ." El Pais Valencia en fou un dels

Ilocs mcs afectats.

El Llatzeret de Mao . Ha estat I ' unic Iloc, en els Pafsos Catalans, quc

s'ha Coils tru 'il amb la intcncio dc fcr-lo scrvir corn a floc de quarantena,

cn Fes malaltics infeccioses , en cis temps moderns . Fou Great cap a la

fi del segic X\ iii, quan comen4aven a introduir - se en la societal Fes idces de

la possible eficacia de la prevencio de Fes malaltics epidemiqucs . Respon-

guc a un increment en el comer4 amb cis paisos de la Mediterrania mcri-

dional , quc facilitava la importacio dc la pesta." Dc fet , pcro, lcs quaran-

Icncs quc cs Iercn ho Toren sobretot per a la fcbre groga i alguna vcgada

per al colera ; mai per a In pesta.

Els problcincs de la seva ubicacici no foren senzills i acaba bastint-sc

cn una peninsuleta -quc ara Cs una ilia- a l'entrada del port de Ma6.5

32. Academia de Medicina i Cirurgia de Barcelona: 'Memoria historico cientifica
sobre la cpidemia de ficbre amarilla sotrida en Barcelona en 1870», Barcelona, 1872.
L`s tin relit ezlens i minucios de 222 paaincs.

33. Carut:vn,a, H.: ,Apuntes historic() estadisticos de ]a cpidemia colcrica de 1885
cn itarcelona", Barcelona (T. N. Ramirez), 1887.

34. H ntt', J., Ginti:yo, A., Pail, J.: -La inoculacion preventiva contra el colcra
morho asiatico", Valencia (Imp. R. Ortega), 1886. El mateix llibre, tradu'it a] trances,
c.s publica a Paris cl 1893.

35. V. Coettru.t, J., Doad:xecn, E.: "Notas historicas sobre el Lazareto de Mahon",
lI Con-r. Intern. Hist. Med. Catal., Barcelona, 1975, pend. publi, v. t. Contrizas t Roca,
M.: « El Lazareto de Mahon de Manuel Rodriguez do Villalpando", Mcd. c Hist., nume-
ro 4t1, novembre 1974.

36. Sabre cls antecedents do la ubicacio de flocs de quarantena a Menorca, v.
Acosit, 1..: ,Contmuacion de in Reforma sanitaria en Espana. El Lazareto de Mahon",
Madrid (Imp. V. Tordesillas), 1917, pp. 23-29. V. tambd Fui iti t i Ai.iaxt, J.: ,La cuaren-
tena en cl puerto de Mah6n,,, Ret'. Menorca, 1922, pp. 338-350.
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Comcn4a a Iuncionar cl 1817. Buscant-li la puuxa do l'interes social, cis

lets mcs importants en la histuria d'aquest element de quarantena foren:

- A la primera epidemia important, la de febre groga del 1821, el

clima de terror que hi hague feu que moltes de les persones que havien

de treballar-hi, fins i tot algun mctge, hi treballessin literalment per for4a.

La mortalitat fort molt alta, de 122 persones en quatre mesos, la qual cosa

representava cl 17110 de tots cis internats en quarantena i el 62 °o dels

malalts.'

- En aquesta mateixa epidemia fou evident la deficiencia d'organit-

zacici, que no estava preparada per a trobar-se amb una situacio tan greu.

No hi havia ni diners ni material, tot i que n'era I'administracio central ]a

responsable directa: «1'establiment no estava preparat per a un cas tan

cxtraordinari; no hi havia matalassos ni Ilen4ols ni mantes... hi havia tan

pocs diners que al final de juliol sols quedaven en caixa 74 rats, i no es

podicn pagan les enormcs despeses que s'havicn de fen».

- Durant molts
an

fora do les epidemics, la feina era gairebc ruti-

naria, sense contagis de cap mesa. Tc interes, peru, en aquests anus de

comprovar els tipus de vaixells que hi arriben, i aixi vcicm que en aquest

Iloc de prevencio, aIllat al mig de la Mediterrania occidental, cs trasllueix,

per exemple, la intensitat de les relacions maritimes entre Franca i Alger,

en cis anus immediats a la conquesta francesa."'

- La segona gran epidemia del Ilatzeret de Masi cs la de l'estiu del

1870. La situacio politica del pals Os molt difcrcnt -estem en cl sexenni

intcrborbonic- hi ha possibilitat d'escriure amb una certa llibertat. Quan

comencen a complicar-se Ics cosec, els diaris menorquins ens traducixen

be la situacio: «Quan es voldran convencer els homes de govern que les

quarantenes no han dc tenir ni tanta cerimunia ni tants misteris.» "" De let

les mesures de prevencio dificultaven el comers, feien que cis productes

arribessin lard, que a vegades es fessin malbc, que el preu pugcs. La con-

cessio d'un monopoli per a la intendcncia del Ilatzeret amb males condi-

cions de servci arriba a la polemica dell diaris. Peru el problema es referia

principalment al comer4: ,Quan s'acabara aquesta comedia ridicula, que

perjudica tant la nostra marina i el nostre comers? Neleja, neteja i peteja,

cs cl que cal; que cs el mitja mss ho per a evitar aquestcs malalties.>>

Dc fet es plantcjava la discordanca entre unes mesures rutinaries i

poc agils i les necessitats del comer4, que es vela travat per l'alentiment

dels tramits sanitaris.

37. V. I'informe: ,Descripci6n de los sucesos memorables acaccido,, en el Lazareto

Nacional clef Puerto de Mahon, en la isla de Menorca, v de las principales disposicio-

nes adoptadas por la Junta Superior de Sanidad de dicha isla,,, Mao, 1821.

38. M;vRrIN or. Esptxos.a, B.: «Lazareto de Mahon", Rev. de Menorca, 1889, p. 125;

v. tambe pp. 137, 170 i 286 i ibid., 1890, pp. 382, 398, 414 i 444.

39. '<El menorquin» (organ republics federal dc I'illa de Menorca), Cuarentenas,

nun'. 347, 17-9-1870.
40. Ibid., 21-9-1870.
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Lf;s %IvI. v rll.s I vni : ylIQcl:s

Algunes aleccions han estat causa d'una morbalitat continuada i d'una

mortalitat alta, d'una manera permanent, i han arribat a constituir un

factor denwgrafic negatiu important. Per tant hi ha malalties que han

tingut una incidencia social important i han portat a la preocupacio dels

metres en llurs escrits. Deixem ara a part les que han estat mcs especifica-

ment infantils, i que han contribtt'it a lcs taxes clevadfssimes do mortali-

tat dcls nostres infants.

Entre ics grans malalties socials cal csmentar en un primer floc la

tuberculosi, afavoricla per les conclicions dc villa portades per la induc-

trialitzacio: treballs esgotadors en ambients tancats, habitatges en condi-

cions d'apilotament que afavoreixen els contagis, etc. En on segon Iloc,

pet-6 amb una repercussio molt mcs reduIda en la literatura medica, les

infeccions intestinals, de tota mena, i al cap d'elles, corn a mcs grew i

especifica, la febre tifoide, anihiladora dun nombre molt elevat de per-

sones do mitjana edat en el medi rural, i a lea ciutats. El paludisme, res-

tringit a zones mcs concretes, perO que obliga a una lluita sanitaria, ja

en cl segle xx, que acaba essent eficac. Finaiment, entre altres, cl problc-

ma sanitari de les malalties de transmissio veneria.

- La tuhe'rculosi foci Cl gran estrall endemic." El contagi era elevat;

tinguc una incidencia real molt elevacla, que es traduf tambc en una preo-

cupacio evident en els escrits dell metges. El seu ressir mes gran, peso,

Cl tinguc en Cl nostre segle. En un record rapid cal csmentar els treballs

d'Agustf Bassols i Prim, un dels veritables peoners aqui, que durant trenta

anus cscriura extensament sobre el terra, que publica la revista « Contra la

tisiss, d'intencio divulgadora dels coneixements necessaris per a comba-

tre-la." Fun cma etapa en la qual es valorava extraordinariament, a manca

d'altres remcis, els factors climatics com a element tcrapeutic, let que

porta a la crcacid tic nombrosos sanatoris.< El 1904 lou creat cl Patronat

per a la lluita contra la tuberculosi, i Cl 1910 es rettni un Con-)I-es, a

Barcelona.

- Les infeccions intcstinals foren causa d'una mortalitat continuada,

tant en mecli urba corn rural. Si be els estralls Hies iniportants, foren a

Barcelona, ja hem esmentat que fou un element important de mortalitat,

en persones a la ineitat dc la vida, en el camp. La fchre tifoide tc aqui una

responsabilitat de primer ordre. L'epidemia nibs grew, la de Barcelona

41. La tuberculosi fou durant molts anvs la primera causa de mort per malaltia
infecciosa. Betrrrtis i Rrr;to a «Los modernos derrotcros do la hinicne" (Barcelona, 1896),
ens duna cI sc-Ldent ordre de mortalitat, referit a Barcelona en el der enni 1880-1889:
Tuhcrculosi, 10.308; Gastroenteritis, 9.695; Pneumonies, 9.254; Bronquitis, 5.156; Febrc
lifoidc, 4.680; Saramnio. 3.088; Difteria, 2,881; Verola, 2.454; Tos ferina, 330.

42. Anaieguc del 1903 at 1905 en catala, i del 1910 al 1917 en castella.
43. El mateix B:lssors, autor d'una okra abundant, cscrivi: «Climatotcrapia espa-

nola de la tisis pulmonar,,, Barcelona, 1888, Ilibre de mcs de quatre-center pagines.
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do 1914, causa uns dos mil morts. Pero aquesta referenda «epidemica»

no ens ha do fer oblidar quc, de fet, era una endemia, quc tots cis anus

s'hi morien cents de persones; quc la mitjana dels dos decennis 1881-1900

es de 458 morts 1'anv." L'acciO sanitaria de purificacio d'aigiies, empresa

ja avangat ci segle xx, fou important.

- El paludisnre tenia una realitat endcmica i molt greu en comarques

hen dclimitades de Catalunya. Els deltes dc l'Ebre i dcl Llobregat en Toren

ICs mcs afectades. El comen4ament de la Iluita antipaludica cal posar-lo

pero, en cl compte de l'obra sanitaria de la Mancomunitat.

- Un altre tipus de malaltics de gran dimensio social foren les de
transmissio veneria, principalment, i per damunt do totes, la si/ilis. Molts

metges es preocuparen d'aquesta giicstio i de les circumstancies quc faci-

litaven mes la seva extensio, en primer floc la prostitucio. L'obra mcs im-

portant en aqucst camp fou potser ]a de Prudenci Sereiiana, autor de tre-

halls clinics, pero sobretot d'un estudi <,La prostitucion en la Ciudad do

Barcelona, estudiada como enfermedad social, v considerada Como origen

de otras enfermedades organicas, dinamicas v morales do la poblacion

barcelonesa»,`- extens i important.

Finalment cal que recordem el que signilica la introduccio de la lacuna

contra la verola. El fet Os cronologicament anterior. L'any 1800, a carrec

de Francesc Piguillem en el Principal, i molt poc abans a Mao, per metges

anglesos, es comenca a vacunar aqui contra la verola."' El seu ressb fou

gran. Balmis, d'Alacant, dirigi una expedicio per portar-la a tot l'imperi

colonial espan_vol.

L'eticacia do la seva practica fou gran. La verola, que era un estrall

gravissim, comenca a csser domesticada. Fou un gran progres sanitari.

Pero contribui tambc, mes que cap altra coca, a donar un credit important

a la quc despres fou anomenada ciencia positiva. El fet de l'eficacia de la

vacuna era poc discutible, tot i quc hi hague mopes discussions, pero

s'aclariren bastant aviat i s'obri on cami d'esperan4a per a noves vacunes

quc tardy molts anvs a csscr continual. Una altra vacuna quc nwguc grans

discussions en la nostra societat fou la del colera, introdu'ida per Ferran,

durant I'epidemia del 1885.
La mortulilat irr/arttil. Un capitol a part cs cl de la inortalitat in/until.

Ara volem assenvalar-ne breument alguns punts concrets. El primer, no

cal dir-ho, cs el de les taxes altos do mortalitat dell nens, que even lcs

principals responsables de la duracio curta dc la vida mitjana de la po-

hlacici. Pero mcs important quc aquesta considcracio, que cs general, creicm

44. C.ARAWNT i Fcutsr, L.: «lluita contra la febre tifoide a Catalunya», Barce-
lona, 1933, p. 192.

45. Publicat cl 1882.
46. iMim i Bossvs, 0.: ,Biografia del doctor Francisco Piguillem, introductor v

apustol do la vacuna en Espana, v bibliogralia espanola de las inoculaciones protii1 ic-
ticas do la ciruela».
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quc ho cs la valoracio de Ies difercncies srgons les classes socials, i quc

en cl cas concret d'una reran ciutat es traducix be per lcs difercncies

gcograliques de barris.

Aixi, ja ben entrat el segic xx, les taxes do mortalidad infantil sun

gairehc dobles en els barris sanitariament mss deficients de Barcelona

quc en cis benestants. Concretament per a 1'anv 1928, vcicm quc aqucs-

ta laxa cs d'un 5,15 °u als barris de Sant Gervasi, Sarnia i Pedralbes;

d'un 8,50 "o als de Sants, Hostafrancs i la Bordeta; i arriba al 10,40 °o at

districts cinquc, quc correspon at case antic i mss densament poblat de la

ciutat." Entre les causes d'aquestes difercncies, tc un paper molt important

cl trcball de la mare, quc diiicultava 1'alimentaci6 natural, en una etapa

en la goal la lactancia artificial era un problema dificil i molt Ilunv d'estar

resolt.' Anvs abans Coll i Bofill, en un escrit quc tinguc un cent resso,

ens diu ben clan: «La mortalidad de los ninos dc la class pobre, y en

especial la do los hijos de los obreros dc ]as grandes ciudades, es mucho

niavor que los de la clase acomodada... El genero de alimentacion, el frio,

el hambre, el airc viciado, el hacinamiento, todo coopcra a tan triste re-

suItado.» "'

La giicstio era valorada, tant des del punt de vista dcmogratic corn

do ('economic, amb calculs rclativament detallats del quc representava,

cii diners, aquesta perdua de vides, per a la societat.'"`

Les dil'crcncies gcografiques de mortalitat, dins una mateixa ciutat,
afecta'rn tambe la poblacio adulta, i cs ben palesa si es valora en difcrents

barris do Barcelona. Recordem, per exemple, Ics difercncies ostensibles

entre Ics lades dels barris d'Hostafrancs (34,58 per mil el 1899; 21,66 per
mil cl 1920) i de la Concepcio (19,71 per mil cl 1899 i 15,80 per mil el 1920).
El retard d'una zona respecte a 1'altra era doncs de mes de vint anys des

d'aqucst caire sanitari.
La proteccio a la itifancia. Una salut deficient dona, corn a consegi.icn-

cia, in trcball imperfecte i escas. Els infants son els treballadors de dema.

El poble ideal -s'ha escrit- seria aquell en el qual els seus membres

tinguessin cl maxim desenvolupament de llurs energies ffsiques, intcl.lec-

tuals i morals, i aixo cs impossible d'aconseguir sense una perfecta apli-

cacio de la higicne.:"

Es per aixo quc la medicina noucentista catalana assenyalava quc el
seU gran objectiu professional era la clfniea, i que pel fet d'esser-ho, s'ha-

47. V. Butlleti de la Soc. Catal. Pediatria, 1930, p. 89.
48. La .lledudna de los ninos, 1914, p. 191.
49. Colt. i Borii.i., J.: ,histituciones creadas en divcrsos paises a favor dc la in-

fancia. Dispensarios para ninos enfcrmos», Barcelona, 1890, p. 3. un opusclc on es
recall la Coll fcrcncia que dona a I'Ateneu Barcelones el 30-XI-1889.

50. La rlleclucina de lox ninos, 1903, p. 319.
51. V. Gacela Medica Catalana, 1900, p. 71; v. tambe CALBET I CAM.ARASA, trcball

csmcntat a la nota 22.
52. Gaeta Medica Catalana, 1917, II, p. 206.
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via d'interessar per Ies agrupacions socials, lies a aconseguir que CIS met-

r=es fossin cis indiscutibles i necessaris assesors del govern. <<Ben mirat,

en cl tons de tots cis problemes politics i socials hi ha una giicstio, d'ordi-

nari la mes important, medica o higicnica.»

En gran part, aquestes conviccions collectives, form condicionades

per la mortalitat infantil. Aquesta perdua demogralica, sensibilitza els ho-

mes, dcspres d'cscandalitzar-los tant moralmcnt coin econoinicament. I aixi

fou com s'inicia el moviment de proteccio a la infancia.

Abans do concretar-nos at nostre pais, donarem uns breus antecedents

(lei moviment protector a Franca, quc es on miraven cis nostrcs metges.

La lactancia artificial no comcnca a tenir una certa importhncia a

Europa fins al Renaixement. Amb tot fou molt combatuda pcls principals

metges de I'epoca. En el segle xvii un dels aliments mes difosos foren ones

farinetes» introdu'ides per van Helmont, que eren fetes a base dc pa, cer-

vesa rebaixada i mel. A la influencia de Rousseau es dcu la creacio dc la

Societal de caritat maternal, fundada el 1784 per madame de Fougeret.

Rousseau feu una crida a les mares perque alletcssin llurs fills, i aixo

salva moltes vides. En plena Rcvolucio francesa, una llei de la Convencio

del 1793, concedia una subvencio a Ics mares en concepte de despeses pel

part. En el scgle xix el descnvolupament de ]a industria i l'cntrada de ics

clones com a obrcres en les fabriques ocasiona un gran perjudici a la

lactancia matcrna. Tenien necessitat de disposar dc dida, coin es Icia en

I'assistcncia pbblica amb cis infants abandonats. Pero la mortalitat infantil

era espantosa. El 1872 1'informe del doctor Monod commogue l'opinio pir

blica i provoca la promulgacio, pel parlament trances, dc la lici Roussel

1'anv 1874. Aquesta Ilci, que fou millorada el 1904, reglamentava la giicstio

dc Ies Bides i posava cis lactants sota la vigilancia medica." Probablcmcnt

pero, una de les obres rues mcrituries en la proteccio dc la infancia fou

molt anterior, amb la creacio per Marbeau, el 1845, de les cases-bressol, i

accentua la seva eficacia quan aquestes cases-bressol cs crcarcn entorn de

Ies industries que permetien a l'obrera dc donar el pit al scu fill i poder

continuar el treball.

La paraula puericultura fou emprada el 1864 per A. Caron, mctgc do

Paris, per a cxprcsar «la cicncia d'educar cis infants", pero no fou vulgarit-

zada fins cl 1895 per A. Pinard, que ]a defini corn «la cicncia que to per

objecte cis coneixements relatius a la reproduccio, a la conservacio i at

millorarnent tic 1'especie», considcrant que hi havia una puericultura intra-

uterina i una altra d'extrauterina.:",

En ci nostre pais la institucio protectora de la infancia mes antiga

es la valenciana anomcnada ,Pare d'orfes» creada per privilegi del rci

53. Ibid., 1908, p. 407.
54. Ibid., 1910, p. 29.
55. Ibid., 1916, p. 333.
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Pere II, i tcnia pei missio do rccollir cis oil es do pares , dollar- los olici,

fixar llur jornal , air-los tots els dimarts cn tribunal en les queues Contra

Ilurs mestres , i vigilar Ilur conducta ." Aquesta institucio passa despres a

altres zones de la Corona d'Arago. Pero, amb tot , quan s'arriba a l'epoca

de la industrialitzacio, es veie quc no hi havia institucions que tinguessin

prou eficacia en la proteccio a la infancia.

El 1840 II'Academia de Mcdicina de Barcelona feu unes reflexions sobre

la utilitat o el perjudici de la lactancia artificial .' Quasi al mateix temps es

deniana fa instauracio d'escoles de parvuls , per a infants de 2 a 6 ant's,,

que poc temps despres s'estengueren arreu de Catalunva , 9 i quc tenien

per objects de fornentar les bones disposicions fisiqucs i intellectuals leis

infants . Paral •lelament a aquest fet es proposa la creacio d ' una escola prac-

tica d'agricultura en benefici dels joves de la Casa de caritat i dels expo-

sits: «adquiriendo con este medio un cambio especial su constitucion tisi-

ca, que en la vida sedentaria no se logra facilmente».C0

Pero cl fet es quc practicament a Barcelona no hi havia institucions

en pro de la infancia , tret de la Casa de Maternitat i la Casa Provincial de

Caritat. La primera fou creada el 1849 , i funcionava mes coin a borderia

clue no pas com a casa de maternitat.

Del 1800 al 1849 tots els exposits ingressaven a ]'hospital de la Santa

Creu. Durant aquests anys esmentats , varcn ingressar - hi 31.930 exposits,

dels quals wren morir abans de let- 1 ' anv d 'edat 26. 014, o sigui el 81 °o, i

nomes en vivicn al cap de cinc anvs 4.492."

Una Reial Ordre de 8-X - 1802, de Caries IV, concedf la construccio dun

cstablimcnt per a aholgazanes , vagabuncfos , mal educados , impedidos, lo-

cos y degenerados « que tindria corn a recursos les rites , els balls de

mascares i lcs almoines a tot Catalunva . Fou la Casa de Caritat de Bar-

celona , comen4acfa a construir I'octubre de 1804." Tanmateix tingue grans

inconvenicnts , i in situacio es prolonga Ilarguissimament . Aixi les nenes es

vcien obligades a vestir - se i despullar -se en el gran dormitori coma, i a

mss no se'Is cnsenvava cap ofici . Del departament d'impedits el doctor

Mirats i Estevc ens diu : « iQue tristes y largas han de ser ]as horns para

esos infelices, que esperan en aquel limbo que la muerte venga a romper

las cadenas de su cfesuracia!» "

Pero la mns penosa situacio en aquells centres era la dels infants

exposits. Molts hi entraven pel torn , que era un aparell giratori destinat a

56. Arlin i MARIi, R., Pt ic i Ai.roHso, F.: <Proteccion a la infancia y rcpresion de la
mendicidad,,, Barcelona, 1911, p. 31.

57. Diario do Barcelona, 1840, tebrer, p. 710.
58. El Popular, 6-V-1841.
59. GAY, N.: ,Las clases proletarias,,, Barcelona, 1864, p. 72.
60. Diane dc' Barcelona, 1839, tebrer, p. 744.
61. Coji. i Born.., J.: Instituciones creadas_.», p. 4.
62. Gaccia Lledica Catalana, 1917, p. 417.
63. Ibid., 1917, p. 420.
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Ice quc Ics CrialUI-cs lwgucssin cut tat ^i I'asil sCnsC cssCI cui Il la

persona quc les portava. Els dclensors del torn deice quc scrvia per a pro-

tcgir Cl pudor de les mares i per a cvitar 1'escandol, s'oposava a I'infanti-

cidi i linalment les criatures quedaven mcs protegides. Pero, en canvi,

altres autors considcraven quc cl torn era la «millor maquina de desmo-

ralitzacio que havia pogut inventar-sea. El doctor Monlau ens dirt que la

lactsncia artificial aplicada als exposits donava resultats desastrosos, i

per a ics borderies, acceptava la delinicio que n'havia donat Delessert:

«cases on es fa morir els infants a expenses del publics.I'I

La mortalitat dell exposits, corn ja hem dit, era molt elevada. I, sc-

gons Monlau, en ant's de males collites augmentava cl nombre d'exp6sits

ingressats. La mitjana d'ingressos anuals a la Casa de Maternitat de Bar-

celona, del 1840 al 1890, oscilla entre 600 i 850,`, o sigui dos de diaris

aproximadament.

No fort fins el 1925 que la Revista Modica de Barcelona dcrnana clue

se suprimis Cl torn do Barcelona despres que oficiosament ja l'havien

trot Ics borderies de Tarragona i Girona."" Malgrat els timids i en certa

mancra esterils intents de millorar les condicions de vida de la infsncia,

no s'obtinguercn resultats efectius. Un dcls primers intents de protegir

els fills dels obrers fou obra de la Junta Parroquial de Beneficcncia de

Sant Pau, de Barcelona, que volguc obrir una «crcchc» sense resultats.

L'anv 1856 la Societal Economica Barcelonesa d'Amics del Pais manifests

a l'Ajuntamcnt de Barcelona la convcnicncia d'assajar les «crechcs»f

Vers 1877 el doctor Enric Gelabert volguc instaurar a casa nostra les

crcches» o «cases-bressol» o «pessebres». Pcr6 trobs obstacles insalvables.

Mes tard i a traves del doctor Barraquer, que aleshores era a Paris,

Gelabert es va posar en contacte amb la Societe des Creches. Aquesta

organitzava establiments de beneficencia clue tenien per objectc, segons

Gelabert, de guardar i atendre, els dies fcincrs i durant les hones de trc-

ball, cis fills dels obrers, d'edats compreses entre cis 15 dies i cis 3 antis.

Volia en ultim terme: «millorar les condicions dels obrers sense perjudi-

car els propietaris».01

Aquest primer intent d'Enric Gelabert tcnia l'aprovacio de la Junta

d'Amics dels pobres i la oposicio dels mctges de les «cases de socors».

Gelabert volia, amb les cases-bressol, minvar ]a lluita cntrc rics i pobres,

<lent cis primers liberals i humanitaris i els pobres agraits i resignats»."

Volia tambc fundar i difondre a les ciutats i als barris industrials aquestes

64. MoNrnc', P. F.: « Elemcntos de higiene publica», Barcelona, 1847, 11, p. 656.

65. Gaceta Medica Calalana, 1917, It, p. 181.

66. Rev. Med. Bare., 1925, 11, p. 339.
67. Diario de Barcelona, 1853, desembre, p. 9.384.

68. GAY, N.: Veladas del obrero», Barcelona, 1857, p. 226.

69. Anal. Acad. Lab. Cienc. Med. Catal., 1878, num. 10, p. 58.

70. Ibid., 1879, p. 102.
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cases-bressol. Eren obertc.s des do Ics cinc del mat! tins a lcs Vuit del

Vespre, mcnvs els dies de testa, i cren Visitades per un metg'c inspector.

Atli es donava als infants aire, aliments i netcdat, a mcs de vacunar-los.7'

Sentbla, per-6, que cis pessebres o cases-bressol no form organitzats en

graft escala a Barcelona.' Sabem tambc que s'havia tundat una casa per

als orfcs clc I'epidemia del 1870.

Despres do Ics cases-bressol, vingueren altres institucions en ajuda de

la intancia, per exemplc Les anomenades Gotes de 11e1 que tenien per ob-

jecte de proporcionar llet animal als lactants, alhora que donar consells

de puei'icultu is a Les mares.-' Sembla que la idea de Ics Gotes de Ilct fou del

doctor Utfclntann, dc Mila, que el 1868 crew la '1nstituzione del baliatico

o dell'allatamento gratuito Una modificacio d'aquesta idea, afcuint-hi

1'assistencia clinica, fou obra del professor Budin a Paris," l'any 1892.

A Barcelona el primer que Va fundar Les Gotes de llet fou el metge

d'origcn cuba Francesc Vidal i Solares, 1'any 1890, dos abans de l'obra de

Budin, be que ja el 1880 alga va tenir la idea de crear i sostenir una casa

de Lactancia.< L'anv 1877 el doctor Gomez i Ferrer, a Valencia, funda l'Hos-

pital de ]'Infant Jesus, i ]'any segiicnt la Societat Protectora dels Infants."

O sigui que nientre a les cases-bressol ]a primordial finalitat era d'ajudar

Ics mares obrcres, a Les Gotes de llet s'hi afegia a mes l'assistcncia medica

de ]'infant i la instruccio puericultora.

A Barcelona tambc, mentrestant, es demanaven una serie de reformes

dcls hospitals per a infants. El 1882 no n'hi havia cap, ni tampoc als

atores. No es visitava cis malaltets a llur domicili trot dels que pagaven.

A Barcelona nomcs se'ls admetia a les visites hospitalaries quan els nens

ja passaven dcls tres an Les uniques infcrmeries on podien anar crcn

Ics cities, aells dcstinades, de ]'Hospital do la Santa Creu, una per a

calla scxe. El nombre de Hits entre totes dues sales no passava de quaranta.

Tots cis infants malalts, amb malalties contagioses o no, estaven amun-

Icgats cn aquelles sales." Finalmcnt, el 14 d'octubre de 1903 es funda una

Casa do Lactancia, al carrer clc Sepolvecla, que dirigia el doctor Macava °

sostinenda per l'Ajuntament de Barcelona i organitzada pet cos medic

municipal. A causa del poe cubicatge d'aquell local, cl 21 de maig de 1904

es Ii'asllada al carrer cle Valldonzella, on fou dirigida pets doctors Sirvent

i R. Graze. Atli es facilitava la Lactancia artificial si la mare no podia alletar

71. G x), N.: <Las clases proletarias,,, Barcelona, 1864, p. 68.
72. Gaccta Modica ('atalana, 1882, p. 314.
73. Anal. Acad. Lab. Cienc. AIM. Catal., 1879, p. 104.
74. Mojer v rnoda, 1928, num. 87, p. 252.
75. Coi.i i Born.i.: Op. cit., p. 6.
76. La Medic ilia de Los Winos, 1930, pp. 67 i 161.
77. Ibid., 1922, p. 193.
78. Diario de Barcelona, 22-IX-1880, p. 11.201.
79. La tlcelicina de los nifios, 1923, p. 298.
80. l.a Independetzcia Modica, 1-X-1882.
81. La 1'an,;uardia, 14-VIII-1903, p. 2.
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Cl seu till. Els lactants menors de sis mesos havicn d'esscr pcsats sctnanal-

nicnt. La Ilet era sempre de vaca, pero per als mes petits era diluida amb

aigua cnsucrada. Sets Iliuraven vuit ampolletcs diaries de llct esterilit-

zada i hermcticament tancada que podia conservar-se durant deu dies.

Mes lard es crearen trey sucursals a Gracia, Hostafrancs i Sant Marti.

Tots els serveis eren gratuity." El 1907 es fundava la nova Casa Municipal

de Lactancia at carrer de les Corts Catalanes, en un edifici bastit expres-

sarnent amb aquesta finalitat. Hi havia tres seccions, de Tocologia, Pucri-

cultura i Pediatria. Els primers anys venien a repartir-se uns 430 litres

de Ilct de mitjana diaria` en una proporcio aproximada d'un litre diari

per infant.`

L'anv 1903 el doctor Viura i Carreras havia demanat l'establiment de

societats maternals per a protegir a dornicili les families dels obrers,

donant-los assistencia cientffica, moral i economica."

Sembla, pero, que ni les cases-bressol, ni les gotes de llet, ni els asils

per a tactants, ni les caixes de maternitat, solucionaren cl problema. D'aqui

que, d'acord amb el metge napolita doctor Cacace, es penscs en la neces-

sitat de crear I'Institut de Nipologia, considerada corn la cicncia dels in-

fants que encara no parlen. Atli hi hauria les institucions d'assistcncia

(gotes do Ilet, asil de tactants), institucions educatives (escola per a mares,

popular, catedra ambulant), institucions de prcvisio social (caixes de ma-

ternitat) i institucions cientffiques (laboratori per a I'examen de la llet, etc.).

EI gran defensor dels Instituts de Nipologia a Barcelona fou el catedratic

do pediatria doctor Martinez Vargas."'

Al final del segie xix a I'Escola Normal de Mestres de Barcelona s'ini-

ciaren les confercncies de maternologia i Ies llicons d'higiene a les escoles,

a fi de combatre la mortalitat infantil, que en part es devia a la igno-

rancia de les mares

Un altre capitol molt important era el del treball dell infants. La

[lei de 13-111-1900, juntament amb el Reglament de I3-XI-1900, prohibia

el treball als menors de dcu antis, a excepcio dels que treballessin en lcs

labors (let camp i en els tatters familiars. Dels deu als catorze anys podien

treballar sis bores a la indust-ia i vuit at comers. No podia iniciar-se el

treball abans de les 5 a I'estiu i de ]es 6 a 1'hivern." Com es pot vcure era

una llei mes aviat contemporitzadora amb una penosa situacio, i amb

tot s'havia guanyat molt; i aixo malgrat que ni aquesta matcixa llei no

es complia, perquc el 1916 en els centres fabrils de Barcelona, Sabadell,

82. Re'ista llomenputica, 1907, desembre.
83. La Medicina rl€' lay irino.^, 1914, p. 191.
84. Gaceta Medica Catalana, 1909, II, p. 83.
85. El Criterio Catolico de las ciencias medicos, 1903, p. 27.

86. La Medicina de los ninos, 1925, p. 60.
87. Ibid., 1926, p. 108.
88. Gaccta Sanitaria de Barcelona, 1908, p . 201; v. tambe Salnd y i'ida, 1928, num. 10.
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I crrassa, tic., era cxorbitat c1 noinhre ('infants que, sense I Cttnir ICS condi-

tions quc Ia Ilci exigia quart a eclat, bores de treball, etc., treballaven a

cs fabriques. Entre ells la tuberculosi leia estralls."'

I es que en el nostre pais hi havia una tradicio molt arrelada dels

infants coin a treballadors. Font i Mosclla ens testimonia que els infants

Iuchallavcn do 12 a 13 bores diaries"

Monlau dctnanh que I'edat minima per a treballar fos fixada als 10 ant's,

que no trcballessin mds de vuit hores diaries i que estiguessin exempts de

trcballs nocturns. D'altra part calia vacunar-los en entrar a treballar, i

ti-es vegades la setmana haurien d'assistir a 1'escola. Exi<gia tambe una

inspeccio sanitaria regular." Salarich tambe ens diu que no veu tarts

infants treballant coin sembla que passava a Anglaterra, puix que dun

ceps de 25.479 obrers nomes hi troba 3.799 nens:" No ens diu, perb, quina

eclat tenien aquests nens. Per la recta coincideix bastant amb el que havia

demanat el doctor Monlau, pero hi afegeix ]a prohibicio que els infants

fossjn maltractats a les fabriques.

[I doctor Prudenci Screnana tambd ens diu que els infants amb un

clan d'instrucciu minim o inexistent, a l'edat de vuit i deu ant's, es posa-

ven a treballar en una Ihbrica, on, a costa de llur salut, guanyaven un jornal

miserable que ni tan sots era sufficient per a llur nutricio: -dc ahi qUe la

mayor parte --ens diu- crezcan endebles y acaben sus dial at saludar la

juvcntud, victimas de afecciones consuntivaso. I quc la Ilci de 1900 era

incomplerta ens ho testinwnien, a mes, diverses fonts."

D'altra part a Barcelona hi havia en <gran escala la corrupcio i explo-

tacio dels infants»." E1 doctor Josep Balaguer i Orotnf es preocupa del

rchall infantil i publica una important inemoria: <<El trabajo de los ninos:

Neccsidad de limitarlo; modificaciones etas convenientes en la legislation

e.spanola» (Barcelona, 1889).'°

El let ds que cl treball de la infancia preocupa tambd, i la intervencio

dcls ridges ajuda a sensibilitzar I'opinio publica. Despres de la Ilei de 1900,

a esinentada, se'n dictaren d'altres, com la de 12-VIII-1904, quc vigilava

cspccialmcnt cis infants que es criaven puny de llurs pares. El 1919 ini-

ciava Ics seves activitats a Reus I'Institut de Puericultura, fundat i dirigjt

pel doctor Alexandre Frias i Roig. Cal esmentar tambe I'Institut de Pueri-

cultura do Palafrugell, on alimentaven i educaven els infants dels 2 als 6

89. (ho-c/a :Wdica ('atalana, 1916, II, p. 103.
90. Foy t t Most i i.'<, J.: <'Considcraciones...'<, Barcelona, 1852, p. 20.
91. Most.,u , P. F.: ,Elementos de higiene publican, Barcelona, 1847, 11, p. 546.
92. Suutau, J.: Iligiene del tejedor<<, Vic, 1858, p. 89.
93. P.: ,La prostitution en la Ciudad de Barcelona-», Barcelona, 1888,

pagina 132.
94. 1irn<aunts de Gaceta Sanitaria de Barcelona, 1904, p. 17.
95. Ai,iid I Mlprri, R., Pt tc t ArroNso, F.: Loc. cit., Barcelona, 1911, p. 20.
96. V. tamhc Gaceta Sapritaria de Barcelona, 1889, p. 332, i El Frabajo National,

1902, P. 164.
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anus. Aqucst centre, diri-2it pcI cluctor Matt i Casunada, cuntribui a dismi-

nuir la mortalidad infantil de la zona:"

La prcocupacio dels metges es tradui tambe en 1'edici6 de publications

periucliqucs. Aixi ((El Protector de la Infancia>>, dirigit per Eusebio Gdmez

del Castillo, que aparegue durant dos anys, del 1884 al 1886; mes Lard <<La

medicina de los ninos», dirigida pel doctor Martinez Vargas, o «La Mcdi-

cina Popular», mixta de ginecologia, medicina i pediatria, que era dirigida

per Francesc Vidal i Solare^.

Vcicm clones que els metges s'ocupen de nombrosos aspectes de la

saint dels nens, des de donar informacio a les mares sobre consells dc pue-

ricultura, fins a ajudar-les en les dificultats per a l'alletament, o fer crear

institutions on es pugui ajudar cis nens i tenir-ne cura. Aquesta fou potser

una de les tasques mes basiques de la prcocupacio social dels nostres

metges.

La salut i les conditions de vida

Els metrics han sabut des de fa molts antis que les condicions en que

es vin influcixen d'una manera molt decisiva en 1'estat de saint de la po-

blacio . Entrc elIes cal destacar les condicions de treball , que Porten a

I'esgotament , i que estan sobretot condicionades per la insuficiencia dels

salaris que els porten a una situacio econumica deficient i permanent que

els privy d'arribar a obtenir les condicions vitals minimes per a mantenir

un estat de salut bo. Com a consegiicncia d'aquests fets cal esmentar la

prcocupacio que tingueren molts dels nostres metges per valorar la inci-

dcncia que les males condicions de l'habitatge i de l'alimentacio tenien

sobre la Saint de la poblaci6.
En el cas de l'habitatge els metges no poden fer gairebe altra cosa sin6

denunciar el fet, i dir que en pot espai , en habitatgcs en que tots estan

amuntegats , els contagis son mes facils i la higiene mes dificil per no dir

impossible en una mesura correcta.

En el cas de I'alimentacio la posicio dels nostres metges cs mes di-

versa i matisada . Alguns assenvalen el fet i prou . Altres hi cerquen solu-

cions . De fet la solucio real fora revolucionaria : donar-los mes bon menjar

i per tant un sou mes alt perquc se'l puguin comprar. Aixo hauria de

canviar les bases de la distribucio econumica de la societat . Altres intenten

d'aplicar lints coneixements per a donar consells sobre l'alimentacio:

principalment estudiant el valor caloric dels aliments . Hi hague entorn

d'aqucst problema moltes tendencies, una de les quals, la naturista, que

ton molt controvertida , tinguc un ressu important, perque capta Lill nom-

bre important de metges i de poblaci6.

97. La mediciwa de los nittos, 1921, p. 253.
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L'ltabitatl;c i la salut. L'habitatge ha estat, be que moltes vegades tan-

_cellcialmcnt, una viva prcocupacio per als nostres melees. Aqui volem do-

nar till rapid cop dull a huts opinions sobre el terra.

Vers 1870 l'Academia de Meclicina dc Barcelona, en resposta a una

s^rie de preUuntes quc sobre el terra medico-social Ii havia formulat 1'Ad-

niinistraci6 Publica, contcstava amb una memoria titulada: «Causas tie

insaltibridad de Barcelona».

En aquell informe academic es destacaven dos punts, com a causa

d'insalubritat. Primer, ]a mala condicio dell habitatges. Segon, la insu-

liciencia i les males condicions de I'alimentacio, que segons els academics:
... su action perniciosa ha do abarcar con mayor v mas redoblada fucrza

sobrc los individuos quc Forman las clases menos acomodadas...». Trobcm

doncs una denuncia (eta des d'una corporaciu medica. Pero ja molt abans

hi havia consciencia d'aquestes deficiencies.

L'anv 1835 el Diari de Barcelona es preguntava si I'excessiva humitat do

Ics parets de lcs cases del case antic de la ciutat no era la causa de moltes
malaltics."' Pregunta a la qual pocs anus despres el doctor Monlau con-
testa atirmativament, tot denunciant una altra giiestid: l'amuntcgament
do les pcrsones, per tal corn, segons ell, en cases on nomes cabicn quatre o
tine pcrsones n'hi vivien deu, i aixo [cia que per qualsevol epidemia o
contagi la mortalitat Fos cnormc.'"'

Confirmant I'opinio del doctor Monlau trobem la del doctor Font i

Mosella, que considerava quc l'escassetat de 1'alimentaci6, l'exces de tre-

ball i les males condicions de l'habitatge predisposaven els jornalers a

contraure la tuberculosi.'" I no solament predisposaven a malaltics sins a

la promisctiitat sexual."' La causa d'aquest amuntcgament cn habitations

petites i mal Nentilades, el doctor Font Ia situava en l'elevada quota dels

Iloguers. Taml-k el doctor Salarich denunciava aquestes deficiencies, tot

afirmant que en les cases dcls obrers no podia (altar-hi res del mcs precis,

i sobrc tot faire.""-

Qur la gi_iestio era tensa i greu, i que s'anava polititzant, ens ho fa

ncnsar la R. C). del 9 de setembre de 1853 que ordenava als governadors

de Madrid i Barcelona, de trobar els mitjans necessaris per a construir

cases per a pobres, economigtics, salubres i cumodcs, disposicio, pert),

que no obtin^guc cap resultat.

98. Diarto tit, Barcelona, 1835, abril, p. 877.
99. Mosi.,u , P. F.: Abajo las murallas,,, Barcelona, 1841, p. 15.

100. FoNr I Moset.rn, J.: (Considcraciones sobre los inconvcnientcs quc irrogan a la
salad de los jornaleros v a la publica de Barcelona ]as fabricas, en especial ]as tie
vapor, y sobrc ]as ventajas de trasladarlas a la llanura de Casa Tunez», Barcelona, 1852,
patina 13.

101. Ibid., p. 11.
102. Suvticu, J.: ,Higicne (let tejedor», Vic, 1858, p. 13.
103. Moyi.,tt, P. F.: «i.Quc medidas higicnieas poetic dietar Cl gobierno a favor de

las clases obrcras?», Barcelona, 1856, p. 22.
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Monlau, l'any 1859, continuava ereient en la necessitat d'una millora

de Ies condicions deis habitatges per a disminuir el nombre dels qui,

fingint-se malalts, passaven l'hivcrn als hospitals, ja que segons ell, cls

centres hospitalaris vuitcentistes reunion millors condicions quc ell habi-

tatges propis.""

Pero el problema de l'habitatgc cap al final del segic xix, a Barcelona,

no sernbiava tenir solucio. I sembla que un dels flocs mes castigats era

Hostafrancs, habitat sobretot per obrers. Un testimoni de l'epoca ens diu

d'aquell barri: « ... casas existen en las que duerme gente desde la cocina

al lugar excusado, sacando partido de todo rincon, hues se ha llegado a

pagar trcs pesetas mensuales dc una rota escala».'

A Iota aquesta conflictivitat de falta dc relacio entre espai i homes,
hauria d'afegir-s'hi la situacio i construccio dcfectuosa en moltes ocasions
dcls pous negres. Aquests, a vegadcs, originaven filtracions vers ell pons
d'aigua d'utilitzacio domestica. A causa del creixement dc Ics ciutats, i
concrctament Barcelona, dins un cspai reduIt, el trobar un sistema ade-

quat d'evacuacio dels pons negres, que havia dc disminuir la morbilitat i
la mortalitat, era on problema cada vegada mes insoluble.

I amb tot aixo caldria tambe esmentar el problema de l'aigua. Al final

del segic xtx a Barcelona hi havia 32.000 pisos sense aigua.""' Les cases

pobres continuaven utilitzant ell pour dc facil infeccici per les condi-

cions del subsol barcoloni. I en les cases que gaudier dc servei d'aigua

corrcnt I canalitzada, no arnibava ni a 200 litres per persona, a mes de

pagar-la bastant Cara, puix quo la companvia subministradora la cobrava

a 30 centims el metre cubic."`-

L'estament medic, doncs, des del seu angle i possibilitat es trobava

en un camp en el qual les diverses i successives dificultats n'augmentaven

la conscienciacio. Els nostres metges Ilegicn i discutien Cl llibre dc T. Brid-

gin Teale: <<La salad en peligro en las casas mal acondicionadas» que l'any

1886 havia tradu'it cl castella N. A. Garay. Els professionals do la medicina

sabien clones quins eren cis factors mes importants que cieterioraven bio-

logicament el pars. Detcrioracio tart en el scntit quantitatiu corn ell Cl

quaiitatiu. No obstant aixo, no reeixien en in seva solucio.

Naturalment, pore, quo no estaven sols en in dentincia d'aquests fac-

tors. Aixi, per exemple, el senyor Garcia Facia en la sera obra ,Meclios de

aminorar las enfcrmedades v mortalidad en Barcelona>>, publicat el 1895,

ens din que en aquesta ciutat hi havia sctanta-sct careers d'una aniplada

104. Ei Monitor de is Salad, 1859, p. 41.
105. V. Particle «Fl hacinamiento en Ho.stafranchs», La Salad, 1877, p. 316-317.

Acaba dient: «Tal vcz a estas causal son dcbidas las numerosas tisis; la permanencia
del titus y de todas las enfcrmedades cruptivas ,, contagiosas, que durante mas de
cuatro ands parece han tornado Carta do naturaleza en aquella localidad».

106. Biouns i RUBu), E.: -Los modernos derroteros dc la higiene,,, Barcelona, 1896,
pagina 74.

107. BI:RTR:\x i RUBto: Loc. cit.
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inferior als 2,50 metres, i que dels 440 carter , del case antic, 419 tenien

una amplada inferior als 6 metres. Al final del segle xix corresponien 10

metres quadrats per persona a Barcelona . Es calcula que en aquella cpoca

Iii havia 5.923 cases, amb 44 . 800 habitatges.

El doctor Bertran i Rubio considerava que aquests habitatges podien

dividir- se en ties tipus: cis do 580 m .', els de 309 m .` i cis de 78 esscnt

aquesls darrers, no cal dir- ho, els habitats per gent obrcra. El matrix

actor ens din que per terme mitja almenvs eren 4 persones les que vivien

en cis habitatges petits, quan Ia higiene de 1'epoca reclamava j a 140 m.`

per persona . A Barcelona , per terme mitja vivien vuit persones , familiar,

o rellogats , en cada habitatge obrer.

Grans csperances hi havia posades en l'Eixample , pero , segons l'es-

mental Bertran i Rubio , les especulacions frustraren la part higicnica de

la nova zona urbana. Alli , contra el pla del creador , s'habilitaren soterranis

per a habitatges i per a industries ; s'aprofitaren tambc cis baixos i les

golfer, i es constru 'iren clandestinament « cachitres sobre azoteas»""

D'altra part , a I'Eixample, en un principi , es constru 'iren poques clave-

gueres, per tal coin la majoria foren un simple projecte . Moltes habitations

en cases de cinc i sis pisos rebicn la s lum i Faire a travcs d ' un pati estret

on donaven totes les cuines i els excusats , i en cl fons hi havia el you

neare.",

A totes aquestes dificultats de manca de Hum, d'espai i d'aire put cal

aferir-hi el de 1'altitud , puix que la gent benestant solia viure en cis baixos

i els mblirats a obeir » en cis alts."" El problema tambe fou amplament

discutit en el Conares d'Higiene del 1906. L 'anv 1911 la Gaceta Modica

Catalana plantejava de nou el problema i es preguntava quins serien cis

mit fans mes idonis per a solucionar - ho. Propugnava de fer cases per a

obrers, ja fox per suscripcio publica o mitjancant festes benefiqucs. Sobre

si havien d'esser de lloguer o de propictat , es decantava per la segona

,oluciu. I sobre quina era la forma mcs convenient de construir - les, sigui

per barris, per grups ( amb menvs conditions higieniques , peru amb mcs

avantatges economics ) o per cases alllades , cs a dir a quatrc vents, s'incli-

nava per les ultimes, puix que , segons ells , evitaven el foment de les idees

anarquistes'n

En tot cas tambe havien pensat que l'obrer pogues tenir directament

accts a la propictat de l'habitatge d'acord amb les seguents quatrc possi-

hilitats: a ) pagant directament ; h) en combinacio d'una asseguranga sobre

la Vida; c) en combinacio d'una asseguranca d'accidcnts de treball, i d)

per pensio a la vellesa."'

108. Ibid.
109. Gixi, . T.: «Curso elemental de higiene privada y publica», Barcelona, 1874,

t. IV, p. 15.
110. Rciista Frenopcitica Barcelonesa , 1882, p. 136.
111. Gaceta Modica Catalana, 1911, p. 52.
112. Ibid., 1911, p. 87.
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Pocs anus dcspres soigi a Barcelona una pohlacici que habitava en

barraques i quc anomenaven Pcquin, on aquestes barraques crcn fetes do

fusta, Ilauna, sacs, canyes i un revestiment de guix. No hi havia cap divisio

interior ni cap aIllament entrc l'habitatge i el terra humit. Les barraques

dc Pequin, properes a la desembocadura d'una gran claveguera, havien

d'csser abandonades en dies de gran temporal, per llur proximitat a la

platja. Segons cis met-es de l'cpoca, la mala alimcntacio dcls obrcrs i ics

condicions higicniques deficients en quc vivien disminuIen la resistcncia

de I'individu i fcien quc la mortalitat dell infants fos quatre vegades supe-

rior a la normal.'

El doctor Pons i Frcixa ens diu quc I'anv 1924 a Barcelona hi havia

30.000 barraquistes.' ' En ]a discussio del problema intervingucren diversos

metgcs. Dc hors opinions ens ha semblat que les mcs representatives cren

les segiients: N. Amador aconsella d'impedir la procreacio dels barraquis-

tes; el doctor Salvat i Navarro creia en la necessitat de fomentar Ia riquesa

en les zones de procedcncia dels immigrants, mentre quc el doctor Pcralta

no hi veia cap problema higicnic i segons ell els barraquistes crcn prow

felicos."

Com a conclusio podem dir quc els metgcs noucentistes varen propug-

nar les segucnts possiblcs solucions al problema dc l'habitat(-,e: a) restrin-

gir la immigracio dins una licitud social i legal; b) profilaxi social entre

els immigrats ja establerts; c) organitzacio interregional del treball per a

evitar cegues acumulacions dcmografiques; c]) que el municipi dediqurs

les maximes quantitats a la rapida construccio de cases harates, i e) en ]es

noves edilicacions, posar-hi escolcs, bibliotequcs, temples, dispensaris...

Totes cues estavcn idcades en sentit defensiu. Amb paraules d'avui

ens semblen d'escassa ima<ainacio i execs de bona voluntat. I aixi, en Ia

nostra brew rclacio, es tancava on cicle quc havia comencat per la cons-

tatacio duns fets, quc continuava amb la denimcia d'aqucsts Pets, prosse-

guia amb l'audacia de demanar-ne llur termini, en certa manera fos corn

fos, i per ultim arribava a la contemporitzacio amb aquells Fels abans do

demanar uns canvis profunds de 1'economia social.

L'alimentacio i ]a salut

(Iii plaoiejanteirl prc'ri: L'anv 1932, I'home mcs representatiu de la

medicina noucentista catalana, el doctor August Pi i Sunvcr, cscrivi <'El

hambre de los pueblos>>. Alli ens diu quc cl 75 °o dell espan-vols d'una ma-

nera directa o indirecta moron de fam. Quc possiblement Punic critcri

113. Ibid., 1917, 2n. semestre, p. 209.
114. Rerista Modica de Barcelona, 1924, I, p. 364.
115. Ibid., 1924, I, p. 471.
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que pot distingir una ciassc social d ' una altra eS Cl nutritiu , es a dir: que

sigui o no sulicient l'alimentacio . I que en les classes socials que fan una

deficient nutricio , aquesta deficicncia es traducix en una minva de pes i

de talla, en una disminucio de la resistcncia a les malalties infeccioses,

en una menor capacitat funcional , en pertorbacions psiquiqucs, en Lill

envc1liment prcmatur i, com a agreujant d'aquests resultats , la tendcncia

a cercar estiniulants artificials compcnsadors , corn podria esser , per exem-

p1e, 1'alcoholismc.

En cfecte, I'alimentacio htnnana ha estat , i es, on problema higicnic

i social importantissim . En in scva solucio, cn totes cpoqucs i latituds, ha

pall icipat actitament la professici medica . I en els ultims temps tenim

lestin onis que la medicina catalana no s'ha sostrct a aquesta responsa-

bilitat. Per, a mesura que progressava el proces d'industrialitzacio del

pals, s'eshossava d'una manera noes viva i punyent cl problema alimentari.

Tot era condicionat per dos factors histories coetanis . D'un costat , hi havia

I'augment constant de la poblacio i Lin rapid creixement del sector assa-

lariat. De I'altre, cls avan4aments quimico - medics i Ilur aplicacio per a

esbrinar la composicio dels aliments acabarien per donar a I'alimcnt earn

una importancia extraordinaria . En efecle, sota la influencia de Liebig i la

seva Iamosa divisio dels aliments en plastics i respiratoris , de I'apologia

que feu de In earn com a aliment plastic i tonic , arrenca la iniporta'ncia

que la medicina dona a 1 ' aliment earn."

I no cal dir-ho, quan es parla del problema alimentari hom es refereix

dircctament al problema del consum de la earn . La medicina cientffica,

almenvs des del segle xix, pet que es rclcreix al problema dc l'alimentacio,

considerava que els treballadors sotmesos a una dicta primordialment

carnivora tcnicn tin major rendiment en el treball . Aixf per exemple Gas-

parin ens din que en la construcciu del ferrocarril de Rouen, per a obtenir

el maxim de treball, es donava diariament als operaris 660 grams de earn.";

S'arribava , doges, a la conclusio que els obrers necessitaven menjar earn.

Aixt havia do crear Lill conflicts, tenint en compte que In earn (producle

ti'nna industrialitzacio natural: pasturalges , ramaderia ...) en tots cis sis-

temes economics i socials ha estat , i es, un producle dc preu elevat. I per

a facilitar als obrers In possibilitat de fer-ne Lin consum regular necessi-

tava augmentar Cl poder adquisitin dels salaris . Fct aquest cru plantcja-

menl, s'auguraven grans dcbats. T es evident que, adhuc al marge del valor
intrinsec de la carp , qui podia adquirir - la quotidianament estava en condi-
tions de seguir una alimentacio prou variada i nutritiva . En tots els temps,
peso nibs en aquestes circumstancies , Cl consum regular i continuat de
la earn es convertia en Lin factor index per a valorar festal de nutricio
d'una societat.

116. Gacela Aleclica Catalana, 1910, 2n . semestre, p. 306.
117. Ibid., 1907, p. 155.
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E1s lestimonis: Tots els actors quc hem consultat coincideixen a dir-

nos que l'alimentacio en general que es feia en cl nostre pats durant cl

segle xix era deficient, i sobretot en les classes proletaries. Caldria aqui,

abans pcro, esmentar la bel-ligerancia que en el problema alimentari han

tingut les diverses esglcsies, sobretot quan aqucstes ostentaven un cert

poder economic. Es indubtable que en un poble de forta tradicio religiose,

com el nostre, les influcncies des d'aquest angle hauran estat importants.

En algunes parts d'Europa oriental era notable Cl let que en temps

de Pasqua cls lidcls de 1'esglesia ortodoxa es debilitaven molt amb cls deju-

nis perquc es privaven d'ous, llet, formatge, earn i peix."' En el nostre pais,

per desgracia, l'aliment roes coma ha estat el pa, de diferents cereals. Des

del segle xiv almenys cs menjava un pa fet de scgol. Aqucst, en temps

humits i calurosos s'omplia dunes taquctcs negres que contcnicn un bolet

ascomicet, que se'n deia asegol banvut» i que produia un cstat patologic,

quc alcshores se'n deia mal de Sant Antoni, o foe de Sant Antoni o dcls

ardents, i quc ara es concgut amb el nom tecnic d'ergotisme.""

EI 1803 el aSuplemento al Semestrc medico clinico» ens din quc el pa

es cl primer i gairebe unic aliment del pobre i que per a evitar una multi-

tud dc malalties cal vigilar-ne l'adultcracio.''" Perque sembla quc l'adulte-

racid del pa era un fenomen molt frequent, adhuc amb plom >2>

En la primera mcitat del segle xix els pobres gairebe nomes es nodrien

de pa i fecules. Referint-se a aquella cpoca, cl doctor Parcet recordava que

en les nostres zones rurals l'aliment principal era un pa, en la confeccio

del qual barrejaven el blat de moro i la farina de segol: acts pobres afe-

geixen a les farinetes una mica de sagi, i cls proletaris un tros de cansalada

i algun llegum, palates i verdura, hurt i pore, com diuen ells».'-" Pero adhuc

hi havia difercncies en els diversos tipus de pa quc es fabricaven: a) pa

conic; b) pa de Our de farina; c) pa de primera; d) pa de scgona; e) pa de

qualitat inferior, i f) pa de municio 12:' Aqucst ultim, que era el clue consu-

mien Ies classes populars, era carregat d'aigua i s'alterava facihncnt tot

cobrint-se d'una floridura verdosa.'" Pero segons sembla tambe hi havia

diferencics entre cl pa quc es consumia a ics zones rurals i el pa de les

ciutats. El pa more, do bona qualitat (compost d'ordi, civada i blat) es el

principal aliment dels camperols. I el pa blanc, el de Our de farina, es el

do treballadors sedcntaris de la ciutat.'"`

Aqucst es un testimoni, pcro, que hem d'acceptar amb certes reserves,

118. Mi:w: ,El alimento v la familia», Buenos Aires, 1951, p. 29.
119. SEN.%, F.: <<VI siglos del Hospital do Vich», Ausa, II, p. 122.
120. Suplemento..., 1803, p. 160.
121. Mn.Mrr,t, V.: ,Noticia de los danos que causan al cuerpo humano las pre-

paraciones de plomo», Barcelona, 1791.
122. Revista de Cicncias tledicas, 1878, p. 309.
123. Royo[ u.ro, C.: «Alimentos v condimentos», Barcelona, 1877, p. 45.
124. Moyiat', P. F.: ,Elementos do higiene publica», Barcelona, 1847, 1, p. 378.

125. Pt ic.i^Nrrt, J.: «Biblioteca de Raspail,,, Barcelona, 1877, p. 27.
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puffs que es cuntracliti amh altres L1c I'epoca. Aixi, CI CI Curs dun ric1C clc

conIerencics que cis mctges donaven als obrers, la cinquena, a carrec del

doctor Emerencia Roig i Bofill, a l'Atencu, cl 1879, versava sobre cl pro-

blcma do l'alimentacio i entre altrcs coses recurdava clue cis obrers mcn-

javen puc i malament i que cis hospitals s'omplien per la deficient ali-

mentacici dcls treballadors. Pero alhora els advertia dcls perills dc les

pastisscries, «baluards Lie la malaltia,,, per alto quc es feia corner quc

utilitzaVen ous podrits per a l'claboracio dels pastissos. «El pan es el

alimcnto mas nano y que mas nutre. Elegis acertadamente el moreno, V

Cl moreno oscuro (dc municion) porquc Cl pan blanco es menos nutritivo.»

Rcconcixia quc fcicn on consum minim de la earn, i aixo era causa, se-

eons ell, de decadencia fisica i cl'aicccions. «Mis carne -segui dient-

come en un dia on obrero franccs clue en toda una semana on obrero

catalan. Mochas familias solo compran cuatro onzas de carne para el

puchero V como la familia del obrero suele ser numerosa a cada uno IC

corresponde una inlima cantidad de material proteico. Sin carne se tra-

baja poco y Sc trabaja mat. Habria quc doblar ]as 4 onzas que consumis

-si cs on individuo solo- y una libra o libray media para una familia,

y Os aproximarHis todo to posible a lo que exige ]a higiene, sin extralimi-

taros dc lo quc permite Vuestro habitual estado de fondos. Pero aun cstas

cantidades me parccen insuficicntes.» Al Pallars Sobira era frequent el pa

let de farina d'ordi en anys de collita dolcnta. Adhuc es feia pa amb glans."

Al final del segle xtx i comencamcnt dc l'actual, el consum de pa per habi-

tant i per dia a Barcelona era de 358 grams.''"

En cl Pais Valencia l'alimentacio de la classc obi-era pot din-sc quc

hasicament era feia dc pa i arros.'" Els obrers del camp csmorzaven pa o

una mcna de coca de blat dc moro amb quatre sardines o bacalla o tom'ina

salada, o he dues butifarres a base de earn i ceba. Per dinar prenien aixo

mateix. Per sopar, en tornar del camp, menjaven arros amb mongetes i

bacalla, amb el pa corresponent. is curios quc durant la se,-^a de l'arros

ntenjavcn cl matrix, malgrat quc augmentaven els jornals. El pa dc blat

de nwro tenia comunament on 20 o 25 °o dc farina de blat, i altres Vegades

Cl substituicn per pa more de blat i scgol.

Els ariesans, que no sorticn al camp, inenjaven pa Blanc amh hoti-

larra de sang o he tonyina per csmorzar. Per dinar, arros amb palates o

liceums i bacalla, i per sopar minestra de ]legums i cansalada fregida.

Els obrers industrials prenien per esforzar pa amb botifarra, espe-

cialment a Valencia. Per dinar, arros amb una mica de earn, segons el

jornal quc guanyaven; pero, per regla general, hi posaven greix o bacalla

126. Vmoi.axi i SIyIORR.-t, R.: La indtistria casolana del pa al Pallars Sobira», Bar-
celona, 1936, p. 11.

127. El Trahajo Nacioual, 1903, p. 350.
128. Sv.xz 1)(:v., M.: ,Mcmoria,,, Madrid, 1878, pp. 292-294.
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o he peixos de poc prcu corn cs ara rajacla. I, per sopar, attic cop ai'rus

amb llegums.

D'acord amb Levy, cl doctor Font i Mosella considcrava convenient i

indispensable, per a la salut i el desenvolupannent individual dcls obrcrs,

el consum de carp. Practicament l'imica earn que podien prendre amb

relativa fregiicncia cis obrcrs era la procedent del pore, considerat per aixo

Coral Una «caixa d'estalvls» .'-

Gino i Partagas assenvalava la necessitat que en ]a dicta dcis pobres

i dens immigrats hi havien d'entrar en proporcions iguals cis vegetals i les

earns.'" Deia tannbe Clue el fet que ens pagesos fessin un cursor excesiu

de palates, sovint quasi exclusiu, fcia que cis infants fossin poc vigorosos."

Testimonia Gino i Partagas que en la major part de les nostres poblacions

rurals es fcia tun quasi nul consum de earn i, segons ell, el rcgim exclusi-

vament vegetal condemnava ens camperols a ingerir grans quantitats do

matcries alimentarics amb condiments picants i begudes alcohbliques, per

tan de suplir les pcrdues que sofris l'organisme pct treball.''' Gino cl-cia

que ]'hone adult necessitava inoerir diariament 300 grams do
earn."L'urbanista

Cerda, d'acord amb tots aqucsts testimonis, ens diu que

l'obrer practicament no menjava earn."11 Mcs lard el doctor A. Presta insi-

nua la possibilitat quo aquesta insuficiencia alimentaria pogucs esser tin

factor de retard intcl•lectual.'" D'acord amb aquesta hipotesi, E. Tuca es-

crivia que el fet que cis fills dels obrcrs estiguessin privats quasi en

absolut de tota classc d'aliments de pi ocedencia animal, cis podia ocasio-

nar un menor vigor fisic i una menor energia mental."'

Ja al comencatncnt del scgle xx, per a ics classes treballadores, 1'ali-

mentaci6 represcntava cis dos tercos de ics despescs totals de ]a Casa, i

aixo fcia que Cl problcma social preocupcs cada vegada nibs ens higienistes."

EIs metges noucentistes escrivien sobrc el terra, per regla general, amb

una gran honestedat etica i amb una altura cicntffica innc,-)ablc. Aixi tenim

el doctor J. Tarruella, que en la seva aHigiene de l'alimentacio» reclanlava

un consum diari per persona de 200 grams de earn, i deia que cis enemies

d'aquest consum de earn condenunax en qui ens escoltava a una incapacita-

ciu per a la villa activa."`

Un altre clement important en 1'alimentacio hunnana as la list. Scm-

bla que ens nostres avantpassats tampoc no en Icien tin Constar regular

i suficient. En cl primer terc del segle xIx veiem Clue en cis diaris de

129. El Morrilor de la Salad, 1862, p. 269.
130. Gins: i Purr c1ts, J.: -Curso elemental do higiene privada y pbblica Barcelo-

na, 1874, t. II, p. 143.
131. Gtni; i PARTAG.AS, J.: «Higicnc rural-, Barcelona, 1860, p. 201.
132. Gino: 'Curso elemental de higiene privada v publica loc. cit., III, p. 166.
133. Ibid., I, p. 351.
134. CramX, I.: ' Teoria general de la urbanizacion-, Madrid, 1867, t. II, p. 658.
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136. Ibid., 1918, p. 175.
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cantI'rpuct c^" I,t propaganda do Ia lIct do Ic" vaquc, ^uissrs «pcl "Cu

esquisit; gran nutricio; II oturia salubritat i facil diggcstio>."" I s'cstabIircn

pcr Barcelona Ics <cases de vaques» on davant et client en la majoria dels

casos es munyicn cis animals. Peru scgons sembla hi havia una certa rc-

pugnancia general al consum de ]a ]let."" Tambe en aqucsts establimcnts

hom scrvia ]let dc cabra.

Soleicionis per al problemu nlii;ientari: Se'n propugnarcn fonamcntal-

mcnt tics: Primera: la caritat. Scgona: Rclormcs en el sistema de pro-

duccio i comcreialitzacio dels aliments. Tcrccra: el naturisme.

Respecte a la primera, es poSa en marxa, amb prcvia programacio,

despres de la crisi industrial del 1864. Una scrie de protectors, organitzats

en una Iunta Protectora dcls restaurants d'obrers, obriren establimcnts

per a obrcrs sense [eina i families, on amb Lin minim preu poguessin fer

una alitncntacio nutritive i variada."' Aixf hi hague restaurants d'aquest

tipus al career d'Elisabets num. 11,"' Lleialtat num. 3 " i la Plata de Bon-

succ^s"' Aquest ultim fou clausurat per ordre del capita general.

Els partidaris de ]a segona postura, coin cis esmentats doctors Mon-

lau, Salarich i Font i Mosella, demanaren la implantacio d'una scric de

tncsm-es per a fer assequible la tarn al pressupost obi-cr. L'ultim dells

demana una disminucio dels impostos sobrc la earn, i rebaiaar o abolir

cis drets de porta de Barcelona, que feien dun costal que la earn de la

eiutat fos mes Cara que la dels poblcs veins i d'altra part estimulaven cis

especuladors a introduir a Barcelona earn indigesta i pot nutritiva."' Tarr

be la Diputaciu Provincial de Barcelona protesta i demana 1'abolici6 do

I'impost dun cal per cap de pore introduit a Barcelona.""

El doctor Monlau escrivf una « Memoria sobre la neccsidad de estable-

cer prados artificiales en Espana, para los progresos de ]a agricultura y

consecuente prosperidad cfe la nation)),"-, on demanava quc es scmbressin

prados especials d'herbes i plantes nutritives, que donarien una earn mi-

Ilor, nibs abundant i economica. Tamb6, peru, sobre aqucst punt de I'ali-

mcntacio, el pensament de Monlau cvoluciuna very direccions sorprencnts.

La rcalitat s'imposava als sous desigs primerencs. I en floc de mantenir-se

almenvs en on paper de denuncia, s'ana cndinsant pets camins do justi-

hear i adhuc legalitzar aquella penosa situacio. Amb el temps vindra a dir-

nos que, en ultim tcrine, la fain i la malaltia podrien csser modificadcs

per la for4a do la voluntat. El menjar massa era on dels origens de certes

malallies, i per a viure molt calia menjar poc." ' Afirma tambe que la care

139. Diario de Barcelona , 1844, mare , p. 1.254.
140. Suplement del Diario de Barcelona de 8-V-1839.
141. Diana de Barcelona , 27-VII- 1864, p . 7.239.
142. Ibid., 22-IX-1880, p. 11.201.
143. Ibid., 23-VIII- 1864, p. 8.125.
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fcia malbe la Cie ntaduia i que aI sexc Ienicni Ii convenia II les I'aIill le ntacio

vegctariana.' " L'evulueio, diguem-ne anticarnivora, de Monlau, es palesa

en la revista <(El Monitor de la Salud,, clue publica a Madrid. En aqucllcs

pagines aconsellava els seuS potcncials lectors -dels mes mat nodrits

d'Europa- la sobrictat. Ho Ia repetidamcnt. La temperan4a, ]a dicta i

l'abstincncia curaven quasi totes les malalties."" Recorda tambe als lectors

de ]a seva revista l'exemplc del dcjunador Lluis Cornaro i assegura quc

la vedella fina i tendra contribuia molt poc a ]a nutricio,''' i quc en tot

cas la millor carp era la mes barata dels animals adults.`

Als joves i als qui tenien bona salut els convcnia una alimentacio

vegetariana i la sobrietat amb Ines vigor i fregiiencia del que obligava

I'esgiesia.'` El sucre i els dolcos, destruien la dentadura i feien cues. Si la

formula que havia propugnat Monlau en tin principi era la d'augmentar cis

salaris, ara fou: « netedat, sobrictat i exercici».'

Fria Lambe finalment alguncs allusions, en <<El Monitor dc la Salud»,

a ccrtcs «despeses inutils» que minvaven cl salari obrer, corn cl fumar,

considcrant aquest costurn corn un habit malcit."' La consequcncia final

del pensamcnt de Monlau sobre aquests punts es quc s'apropava al camp

ideologic de la medicina natural o almcnvs a un clar prenaturisme.

Connectant amb el primitiu pensamcnt do Monlau, Lambe M. Arano

demana la creacio de pradcs artificials i una bona crianca dels animals.':"'

Gine i Partagas, manta vcgada esmentat, demana que ics autoritats

municipals procuressin per als particulars earn a baix prcu, cosa facil

d'obtenir, segons ell, si s'aprofitaven les pastures que espontanian-lent

creixien en els pobles i si es regularitzava un servei public adcquat per a

les necessitats de la poblacio.'

Ws Lard el doctor Mas i Alcmany, a 1'Acadcmia d'Higiene do Cata-

lunya, accepta e] projectc de llei presentat per Elias i de Molins el juny

de 1919, segons el qual s'havia de crear un sindicat ramader, una coope-

rativa i una escola dc zootccnia, ensems quc demanava que cis Ajunta-

ments i les Diputacions fonicntessin la ramaderia. I denianava tambe 1'en-

trada ]liure al pais do les earns estrangeres.>

El doctor Presta demana Clue a poc a poc, « ja que bruscament no cs

pot >, s'anes modificant el rcgim alimentari de les classes humils.' " Per
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156. ARAV6, M.: ,<Cartilla industrial, Barcelona, 1882, p. 29.
157. Gisi I P:vRTAG1s, J.: «Curso elemental de higienc privada v publica,,, Barce-

lona, 1874, 111, p. 166.
158. Reeista :4ledira de Barcelona, 1925, I, 362.
159. Gaceta Modica Catalana, 1906, p. 204.
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general, peru, tart CIS metges liberals rum els positivistes, tcnien una
mentalitat hureesa, i aixu cis feu Iracassar i demostrar liar incapacitat
per a solucionar el problema a]imentari. I adhuc en alguns moments
intentaren justilicar el baix consum de earn que feien les masses obreres.

Els metges positivistes digueren que, si cis obrers tinguessin una racio
diaria de earn coin I'obrer angles, se'ls produirien alteracions a les vies
digestives."",

No temien aquestes alteracions quan I'obrer ja estava malalt. Metges
tan poc sospitosos coin el doctor Caries Ronquillo, exaltaren els llegums
que «produeixen earn, sang i Ilet i per aixu sun I'esperan4a i Cl consol
(leis pobres)>." ' I el doctor Ferrer i Garces i el farmaceutic J. Codina
leren cl panegiric de 1'oli de coto per tal d'introduir-lo en I'alimentacio
humana.

Al final del sele xlx el consummitgja anual dell barcelonins era de
40 keg. do earn, enlront de 100 de l'habitant de Paris i 110 del de Londres.'"'
La medicina positivista, quc vcia cl problema, no reeixia en general en les
scvcs aportacions per a resoldre'1, i ho compensava amb la popularitzacio
dels especilics refor4ants. Entre ells tingucren gran fama 1'«Emulsi6 Scott>>,
in « Zatraparrilla de Bristol-, l'oli de fetge de bacalla, i posteriormcnt la
,,Glicocarne concentrada», per a tots aquells que necessitaven molt d'ali-
ment i estaven dcbils.1°' Extracte de earn del doctor Castell; earn liquida
del doctor ValdCs Garcia, de Montevideo, i que es venia aquf," i altres.

No sabem fins a quin punt podria fer rues Hum al problema del con-
sum de la earn per Ics (livcrses classes socials bareelonines el fet que al
comencamcnt (lei segle xx trobem, en cl barri benestant de la Concepcio,
48 hoes de venda de earn dc bou i de vedclla i 93 on sc'n despatxava d'al-
tres classes, mcntre que a les dues barriades proletaries de Sants i Hosta-
f rancs, amb 25.000 habitants rues quc a ]a Concepcio, hi trobem 18 Hoes
de venda de earn de bou i de vedella i 98 d'altres tipus."'

- La tercera postura era propugnada per la inedicjna nuturista. El na-
turisme, quc Cs aun principi filosofico-social nnes que practica terapeutica
o higienica»,'°" Cs molt antic. Pero la sistemalitzacio doctrinaria es deu als
homes del segle xix, i principalment a Kneipp, Kuhne, Rikli, Pricssnitz,
Just, Lahman i d'altres.

fntimarnent lligades amb el naturisrue hi ha totes les modalitats del
vegetarisme, des del rues rigoros fins al que accepta els ous i la llet. >~.s a
dir, el «fruiterisme» (nomes fruites); el ,vegetalisme>> (nomes vegetals); i

160. La ludependencia Modica, Barcelona , 25-111-1897.
161. RoyQri!. i.o, C.: ,Alimentos v condimentos ,,, Barcelona , 1877, p. 12.
162. Fl Trahajo Nacioual , 1903, p. 250.
163. La rnedicina de los uibos , 1908, p. 31.
164. Gaccta Modica C'alalmia, num . d>' 31-V-1918.
165. Anuario Estadistico de Ia Ciudad de Barcelona , Barcelona , 1902, p. 507.166. Naturismo , Barcelona , 1921, p. 90.
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Cl <<veectarisme» propimuncnt dit, que adntct ons, Ilet, lornialLc, niantce^i,

mcl, etc."

El naturisme neix com a una reaccio enfront del matcrialisme cienti-

lico-medic del segle xix i vol orientar ]a higiene en el sentit de fcr exemptes

de responsabilitat social les classes econ61nicament poderoses. Considera

coin a necessitats falses i apreses per una defectuosa educacio alimentaria

cl fet de mcnjar molt, men jar earn, beure vi i licors, etc., i edifica ones

noves prcmisses quc intenten d'augmentar el poder adquisitiu del salari

obrer, privant cis treballadors de les despescs que ocasionen la earn, el

tabac i ('alcohol. I cn la implantaciu del vegetarisme entre els obrers, els

naturismms veuen la solucio del problema social, ja que la vida vegetariana

cs mes barata. Sobre aquests modals socials descansa la doctrina'' I a

rocs estaven convencuts que cis obrers que no menjaven earn eren mes

laboriosos i pacifies. I tampoc no volicn que es nienges cap tipus de peix.

Acceptaren in teoria de Fletcher, scgons ]a qual amb una masticacio

Icnta es necessitaria una menor quantitat d'aliment. I en aparent contra-

diccio amb llurs idees, consideraven un error de creure que loll d'oliva

-d'origen vegetal- era superior als mes barats greixos i (lards d'origen

animal.

El doctor Letamendi, a la dreta i enfront del positivisme medic catala,

fou un dels iniciadors del naturisme a Catalunya, des do in seva revista

La Salad». Amb tot no era un naturista cn cl pie sentit do la paraula.

A <<La Salud» reconcix que el proletariat era subjecte a un major nombre

de causes morboses, pero segons ell tenia mes forca de resistcncia, i aixi

Ii seria sulicient l'ohservaci6 de certes regles higicniques per a no caure

malalt. Les pagines de <La Salud>> recollien les preocupacions pct problema

de la triquinosi, ja quc en 1'exageraci6 d'una realitat s'havia trobat una de

les mes sinuoses subtileses per a justificar una alimentacio sense carn.

Coin a trial menor elogiava la carn de cavall, que considcrava mes nutri-

tiva quc la de boo, i predicava contra 1'ds del tabac: <<gravamen bastant

notable per a in butxaca del pobre». Pero sobretot aconsellava, a una so-

cietat desnodrida, « Ia comida moderada... y continua ocupacidn». Leta-

mendi, en la seva <<Gimn istica Cristiana» vein ]a regeneracio Ifsica i espi-

ritual dels obrers en la creacici d'una serie de centres on poguessin prac-

ticar aquesta activitat.

El doctor Falp i Plana, procedent de 1'homeopatia, una do les doctri-

nes mcdiqucs vitalistes, fundava el 29 do mare de 1908, la <<Lliga vegetariana

de Catalunya». Ws tard, cl 1928, es funda la Federacid Naturista de Ca-

talunya.

167. NA%%RRO i Fekke: ,Aspccte historic , cientific i social del vegetarisme », Barce-

lona, 1915, p. 29.
168. V. F . ui.r i PLANA, J.: « Concepte modern del vegetarisme», Barcelona , 1908, p. 4.

V. tambd « Naturismo » , p. 31, Pentalfa, juny 1928, p. 6.
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Lam 1915, cl director de I'Institut Catala de Sant Isidic, J. Rawntcis,

escrivi un Ilibrct titulat: « L'alimentaci6 de I'homc» del goat I ' Ajuntament

de Barcelona reparti milers d'exemplars cntrc els obrers i llurs associa-

cions. En aquest llibret l'autor es lamentava quc els obrcrs substituissin

per la Ilct Ics super de pa i aigua aamb gran pcrjudici per a sa alimcntacio

i scs butxaqucs ». I assegurava quc cl brou de earn, a nibs de carissim, era

pobrissim en valor nutritiu , i cii canvi scria de bon digcrir i d'alt valor

nutritiu on pure « d'aigua , palates , pastanagues , ceba, ordi, faves, Ilentics

i mongetes... I;_t introduccio de la carp en l'alimentacio de les classes dc

poc cabal fa quc aqucstes vagin mal alimentades , perque gastcn ara en

earn el quc abans gastaven en llegum i is dc notar quc on ral Cie llegum

per a I'alimcntacio val taut i mes quc una pesseta de carp grassa do

sceona».

A continuacio Ravcntos fa una classificacio dcls aliments , posant cls dc

maxim valor nutritiu entre els «aliments conccntrats », Clue segons ell crcn:

amctlles, avellanes , nous, oli, cansalada , Hard i d'altres . Del Ilibret se'n feu

una reedicio el primer any de la dictadura , epoca daurada del naturisme

catala.''<

Aquesta orientacio ideolugica , social, quc sobrc l'alimentacio defensavcn

cls naturistes i Ilurs amics , lingua till considerable ressu . Dc fet cis metucs

hi cscrivircn poc. Un rcduit nombrc dells s'afcrra unicamcnt al naturismc.

Molts met-es , si be compartien aqucstes idees, no era amb un caractcr

exclusiu . Peru tinguercn un ressu important en capes de poblacio sense

altra iormacio medica quc In cic lectures escuctes , o a vegadcs tenden-

cioses. Dc let el naturisme foil bastant mcs que una doetrina medica, cn

aquest sentit , i tinguc on resso social . Peru no fou unitari ; sota aquesta

capa s'aplegarcn moltes tendencies , des de les que dclcnsaven on return

net a la natura , Iligades al pacifisme i a l'acracia , fins a les quc anavcn a

dcicnsar uns intcressos economics , utilitzant parcialment una informacio

cicntifica , o Ics que captaven cis rcssons del racisine . Algunes d'aquestes

adhuc rcprescntaren un suport estimable per a la medicina feixista do la

pustguerra.

Aqucst current naturists era clarament minoritari entre els metges

cientitics nouccntistes , i cstava en desacord amb lcs ovientacions Clue

aqucsts donaven sobre I'alimentacio , ja que no sols es limitavcn a infor-

mar sobrc la quantitat de calories -fet que aprofitaren molts dels qui

en parlaren superficialment-, sing que insistien a assenvalar la necessitat

per a qualsevol persona adulta d'ingcrir , independentment de la classe so-

cial a Clue pertanycs , un minim diari important de earn de bona qualitat.

169. Fun en aquesta epoca, Pero, quan una R.O. de 26-3-1925 prohibi I'exercici de
la medicina naturists als qui no fossin Ilicenciats en medicina i cirurgia. V. Rev. Med.,
Barcelona, 1926, 1, p. 182.
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La salut i les institutions

Ouan els met,-,es s'acostaren, amb una visio critiea, als problcmes do la

salut publica, es trobaren de seguida amb la realitat dunes institutions

que, si be cren utils, tenien molts defectes que calla fer coneixer i arreglar.

La primera de les institutions que en el segie passat fou objecte d'aquesta

critiea, per a millorar la seva eficacia, foren els hospitals; ]a segona, cis

organismes docents, de fet la facultat; molt incs enlla, les institucions

cientifiques, ics Academies. Encara no hi haguc, fins a la ti de segle, insti-

tutions de tipus estrictament professional, els Collegis, i Ilur intent d'in-

troduccio, acabant-se el segle, fou causa do polemiques sorolloses.

1. Les condicions d'assisteucia als malalts: els hospitals. El primer

let real amb que es troba cl metge en el seutreball assistcncial cs la si-

tuacio (lei malalt: Ies condicions en que es veu obligat a atendre'l. De fet

hi ha dues possibilitats basiques d'esser guarit el malalt grcu: a casa seva

i a 1'hospital. La funcio de ]'hospital no es pas, ni ha estat sempre, unica.

Ara pot semblar que cs un hoc on hi ha molts mes mitjans de guaricio,

tccnics i assistencials. No fou pas aquesta ]a funcio principal de l'hospital

en temps passats. Serviren principalment per a recollir cis qui no podicn

estar a casa, o no tcnien casa (pobres, transeiints) i per a intentar de fcr

una separacio en temps d'epidemics. Pero sempre era un hoc mes precari

que no pas ]a propia casa. Encara quedava una mica del concepte que

donava la denominacio antiga dels ohospitals dc pobres i pelegrins» on

s'acollien, malalts o no, cis qui no tenien casa per a estar. Igualment, en cl

cas dels malalts menials, se'ls tenia fora de casa, pero no pas per guarir-

los -que no se sabia coin fcr-ho- sino per aillar-los, per defensar la so-

cictat de llur possible perillositat.

Considerats c]'aquesta manera, cl nombre d'hospitals era clevat.'-.0 Hi

havia a molts pobles una casa, mes aviat mal cuidada, que era anomenada

('hospital. De let en rigor no era un centre sanitari, sino mes aviat un diposit

de malalts. Altra coca sun les modifications que aquests mateixos hospitals

experimentaren durant cis llargs anys de guerres, sobretot les carlines, on

aleshores se'ls omplia de ferits, que se solien infcctar gairebe tots.

A Its ciutats grans hi haguc hospitals, una mica mes dilerenciats, cl

mes important dell quals sera, en el Principat, el de la Santa Crcu, de

Barcelona. I en un so] cas tenien un hoc estrictament dedicat a I'aillament

dels apestats -dc fet alectats de febre groga- en cl Llatzeret do Mau.

Les condicions de tots aquests hospitals foren dolentes, en gairebc

tots cis aspectes, i molts metg_es intentaren de palliar-les amb Ilurs pro-

testes i esforcos. El metge to un paper de primmer ordre en ]a denuncia

de les males condicions sanitaries dels hospitals. Potser on el problema

170. V. Lrnixmos^ , J.: ,Noticia historica sobre el desarrollo de la medicina en Lc-
rida', Llcida (Col. Of. Medicos), 1974, pp . 129-186.
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tars haguessin de format llLI s prupis ntctgcs -circa <cians, en ricer-, i

aixi farm creats al segle xviii els Collegis de Cirurgia. Sabem prow be el

paper dc motor que tingueren en tots ells els catalans.

Potscr que tingui Lin cert intcres d'esmentar Ics relations professionals

critic Mcclicina i Cirurgia, que cren difcrents i s'unificarcn, i Farmacia,

clue tambe s'hi uni durant Lin curt periode (1843-45) en la que feu anome-

nada «Facultat rcunida». Peru tot aixo no passa d'csser Lill problcma pro-

Iessional sense transcendcncia practica per als malalts.

El tcma de l'ensenyament agafa Lin caire mes viu cap a 1'6ltim tcr4
del segle xix, mogut principalmcnt per 1'esperit de Gine i Partagas. Hi
haguc clues directions principals que cal recordar ara. Una d'elles, la que
tinguc mcs empenta, pero de resso mes petit, fou l'extensio de l'ensenya-
mcnt fora de la Facultat. L'altra fou la creacio d'una Facultat nova.

L'any 1866, mogut en part tambc pets cstudiants, es va fundar l'Insti-

tut Medic dc Barcelona, que dona Lin nivell mes alt a una, ja existent,

'<Sociedad de emulation para los estudios anat6micos». Aquest Institut

Medic volia csser en realitat tin precursor de l'cnsenyament Iliure do la

medicina a Catalunya.'" Fou Lin organisms que tinguc una funcio d'cstimul

que despres no fou acceptada oficialment. Ran do la revolucio del 68, per

dccrct de 21-X-1868, s'havia acceptat I'existcncia d'un ensenvamcnt lliure a

carrec dc corporations diferents del propi govern central. Aixi per exem-

plc es crca, dc nou, una universitat a Girona, amb Lin intent d'ensenya-

ment de la farmacia entre altrcs materies.'71 La manta d'independencia

ccon61nica i l'aparicio, molt aviat, de disposicions guillotinadorcs, va anor-

rear aquest intent d'extensio universitaria en el segle xix.

Una altra preocupacio va csser la d'aconseguir de millorar les condi-

cions dc 1'ensenvament, deixant les installations renegues de la Facultat

del carter del Carme -que a tries havia de iluitar amb l'hospital- i cercar

Lill nou hoc dins el quc ara cs Example dc Barcelona.'-" Una prova dc les

deficiencies dels serveis do l'hospital son les circumstancies que van dur

a la dimissio del carrec de catedratic de cirurgia el doctor Enric Diego

Madrazo Azcona, cl qual va preferir d'anar a muntar Lin sanatori a la seva

terra do Santander quc no pas treballar sense cundicions d'antiscpsia aqui.

Tambe hi haguc Lin aldarull important quan cs va plantcjar, el 1893, cl pro-

blema de l'ensenyament de Ics malalties dell nens, amb la giicstio de Ia

matcrnitat.

177. Giyi: i Planless, J.: «Rescna historica de la fundacion del Instiluto Medico
de Barcclona» (1866). Recollit tamhc a "Obras escogidas>,, Barcelona, 1903, pp. 63 ss.

178. ToRRoi l i i, J. B.: ,EI Estudi General o Universitat Liter,uria do Girona>>, Giro-
na (Insp. L. P. Torres), 1906.

179. Rites i Mr.ru., D., CORnEI.L.t, J.: ,Alguns details sobrc el prolecte do coil struccio
de ('Hospital Clinic do Barcclona», Act. I Congr. Int. Hist. Mcd. Catal., Barcelona-Mont-
pcller, 1970, IV, pp. 242-247.
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3. La fttttcici de' les /loge's ittstitucions. Responcnt a aqucsta i d'altres

necessitats, cs crearen, cap a la fi de scale, algunes institutions que tin-

<cueren una funcio molt clestacada dintre la nostra medicina.

Dc totes c11es la que sense cap duhte tingue una funcio nm.s trans-

cendent fou cl Laboratori, que despres s'ajuntit amb I'Acadcmia, tot cons-

tituent 1'Acadcmia i Laboratori de Ciencics Mediques, que marte actual-

meni la seva Vida en pie Vigor coin una Academia d'estructura federal. La

seVa influencia ha estat gran en la nostra mcdicina.

Hem esmentat ja l'Institut Medic, quc tingu. una funcio principal en

ci camp de 1'ensenvament; recordem ara iamb. l'Atcncu Lliure de Cata-

IunVa, ma aviat contraposat a I'altre Ateneu, que lingo. Gins com a pre-

"idcnt i Valenti Almirall com a secretari. L'Academia d'Higiene de Cata-

lunVa, do funcio> dcstacada, reunf tin molt important Congr.s, de funci6

clarament precursora, el 1906.

4. Les lluites de caire professional. Dins la conflictivitat do certes

questions mediques n'hi hagu6 algunes relacionades unicament amb afers

esirictantent professionals. Durant iota la centuria hi hague manifestacions,

suficicnts per a no dir que es tractcs de fets aillats, que plantejaven la

situacio de l'exercici professional, i sobretot Ics males condicions de tre-

hall i remuncracio dcls anomenats «metges do partit». Algunrs revistes

s'hi dedicarcn d'una mantra aaireb. exclusiva, i de totes potscr la que

lingo. nta transcendencia fou <<EI Divino Vall.ss, que aparegu. a Barce-

lona just per la meitat del scgle, portada per Maria Gonzalez de Saunano,

gut era de Valladolid."" Per la mateixa rpoea, i amb durada molt ma

curia, Pons i Guimera publicava <<El inters profesional». Algunes, de cairc

mes conscrvador, Iligaren la defensa dell intcressos dell metres i dels far-

maceutics.'''

Pero potscr ci problenia professional que tingu. una traduccio externa

mes important. fou el debat que es plantcja quan cl govern intenta cl'obli-

gar cls metres a col•lcgiar-se, cstablint una coldcgiacio obligatoria. El pro-

blenna esclata just acabant-se el SC(-1le, i cis Inc((-'es s'ho prengucren, aqui

i a1-1-Cu, com una interferencia del govern en llurs drets. Aleshores volien

mantenir una llibcrtat i independencia en la qual cl let de la collcgiacio

sirnificava una imposicio. La campanva fou Jura, cis mitings tingueren un

gran ressb ciutada.'°' Sobretot cis metres m.s liberals s'hi oposaren afer-

rissadamenl i de let guanvaren la llnita. El govern accepta la colleriacio

\041111`111a, que arafit un nombre redu'it do nmetges. L'oblig_atorictat no

^'in3posa fins cl 1917.

180. Ctt.tt:t t Cantatas , J. M.: ,Prcn.sa nudist cn Cataluna,,, Barc,;Iona (tcsi), 1967,
pauina 277.

181. Ibid., p. 285.
182. V. ,La coteriacion mcdica cn Barcelona,, Barcelona (A. Ldpez Robot, Imp.),

1899. Es on opusclc do 204 paes. que recall una bona part LIels escrits de I'cpoca sobre
cl tang.
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Salut, treball i medicina

EI moviment intellectual quc represents la Il•lustraci6, 1'inici do la

industrialitzacio, la necessitat economica i no exclusivament moral d'un

augment demografic, i algun altre factor, totalilzaren ]a preocupacio del

metge per la « Salut publica,,. Aquesta « Salut publica» fou, per exemple,

el gran camp de batalla que Bona ran d'csser a ]'Academia de Medicina do

Barcelona creada el 1770. Perquc la « Salut publica» , que scmbla tenir

ubvia i scnzilla delinicid, i en la que tots cstaven d'antuvi d'acord, fou

tambc un gran punt de disci rdia taut entre els academics coin entre tot

l'estament medic. Perquc els parers s'oposaven quan havien de definir-la,

d'interpretar-la i sobretot de servir-la.> > Un dels camps en quc aquest aspec-

te es manifests, molt redu'it al principi, peso amb Ines punxa, fou quan es

tracts d'cstudiar les relations entrc ics conditions del treball i ]a pcrdua

de la salut, i d'esbrinar les solutions que els metges proposaven per a pal-

liar el problema."`

A) Comcncem ja a trobar un nombre relativament important de tre-
balls referents a aquests temes en el periode de ]a medicina racionalista,
cap a la fi del xvill illustrat, al comencament de la industrialitzacio d'aquf.
Entre ells cal fer esment, coin a Ines coneguts, dels seguents:

Josep Masdevall, do Figueres i metge a Madrid, que gaudi d'una gran

lama per haver difos un medicament contra les febres, I'«opiata»," -' fou

actor d'un text pctitet sobre un terra industrial: «Dictamen dado de orden

del rev sobre si las fabricas de algodon v Lana son perniciosas o no a la

salad publica do las ciudades clonde estan establecidas». S'imprimf per

primera vegada el 1784 a Figueres, i potser hauria passat gairebe desaper-

cebut si no hagues estat reimpres, al cap de dos anus, al darrera d'un altre

treball molt Ines conegut. Es tracta de let dun fullcto lieu en cl qua] es

defensa la utilitat dc les industries de la ]lava i el coin, considerant-les

sense perill per a la salut. No es pot dir que sigui un treball amb una

visin defensora dell
treballadors."Relativament

parallel en cl temps es I'cscrit de Francesc Salva i Cam-

pillo rclacionat tambc amb la industria textil «Memoria sobre el modo

do enriar el canamo v el lino sin pcrjuicio de la salud publica», quc data

del 1778. Una dada d'interes referent a aquest treball, cs quc li fou atorgat

un premi de la Rcial Societat de Medicina de Paris. Sales fort una do Ics

Brans figures de la medicina local del scu temps, i s'ocupa en altrcs oca-

183. CALBr.T I CAMARASy, J. M., CORRELLA, J.: <Proyeeci6n v perspectivas de nuestra

academia,), Anal. Med. Cir., 46, 1970, ndm. 217, 37-47.
184. Ldrrz PJ LRO, J. M., GaRCf:v B%i.I.EaFER, L., Fars, P.: «Medicina v sociedad en la

Espana del siglo xis,,, Madrid, 1964, pp. 115 ss.
185. V. Hrnxwntz Moiu-i(x, A.: «Historia bibliografica de la medicina espanola),,

Madrid, 1842, t. VII, pp. 403-405. V. tambc CHINCIRLIA, A.: «Anales historicos de la medi-
cina en general v biobibliogr5ficos de la espanola en particular", IV, 97-108.

186. Ldhlsz PISr.RO i collab.: Loc. cit., p. 119.
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siuns d'aquesls problemcs.'', Cal estnentar el treball de 1784 aDisertacion
sobre Ia explicacion y use de una nueva maquina para agramar canarno y
lino, inventada por Jos doctorcs Francisco Salva Campillo y Francisco
Samponts v Roca, socios de la Academia Medico Practica de Ia Ciudad de
Barcelona)>. I cl mateix Samponts, que era catedratic de l'escola de meca-
nica, fou, a mes, autor d'una «Disertacion sobre la utilidad de Lill l1LlcvO
mctodo dc aplicar las fucrzas vivas a las maquinas de palanca» (1788).
Cumen4a doncs a manifestar-se un inters dels metges pets problemcs do
la industria. La maquina de Salva i Samponts tenia la triple finalitat d'es-
talviar jornals, dc deixar I'obra mes perfecta i d'ajudar a conservar ]a
saint dcls obrers. Pels mateixos anus Antoni Cibat, quc fou el principal
introductory dell estudis dc Fisica Modica a Catalunva, es preocupa en
una memoria de ]a salut dels qui treballaven en les mines de carbo.''' Vi-
cen4 Mitjavila, en el seu escrit sobre cl plum del 1791, en parlar do Ia
toxicitat de Ics pintures de les joguincs dels liens, es refcreix de passada al
perill clue representa per a Ia saint dels pintors'"'

Pero un dcls fcts quo to mes interes en aqucsta etapa, perque marca
no solament ]a preocupacio dels metges ailladament sing de les corpora-
tions, cs un « Dictamen» de I'Academia Medico-Practica de Barcelona, fet
el 1784, i signat per Pere Giicll, Pere Ignasi Montaner i Josep Ignasi
Samponts. Els problemes es relacionen amb una de les que sericn pitjors
conseguencies higicniqucs de la industrialitzacio, I'acumulacio de molta
gent en poc espai, la disminucio de I'espai vital.

En aquest dictamen I'Academia demana que Cl podcr public es prco-
cupi mes per I'eixample de Barcelona, quo Ia ciutat clcixi d'estar tancada,
scmblant a una pla4a lortificada en camp encmic, per a transformar-la en
una ciutat sana i moderna. « Es una vergonva -ens din cl dictamen- que
Barcelona no tingui altre eixample que l'alcaria dels seus edificis.s I aixf
es queixavcn del poc airc, de la molta humitat, del poc sot que arribava a
les cases de in ciutat i propugnaven, entre altres mesures, les de fcr cla-
vegueres mes grans i inclinades, empedrar els carrers, i portar aigua pota-
ble en quantitat sufficient. Es preocuparen tambe dc ]a saint dels qui
treballaven a ics fabriques de teixits (indianes) on ens parlen, referint-se
als treballadors, quo « s'ha de compadir ]a sort trista d'aqucsta utilissinia
part de l'Estat». Les fabriques eren en extrcm petites, amb poca capacitat
i mal aircjades. Dcmancn tambe permis perquc la gent pugui sortir a
prcndre cl sol i I'aire fora de la muralla i clue aqucsta, almemvs a ]'estiu,
110 es tanqui tan d'hora i quc quedi una porta oberta fins a mit ja nit,
coin ja cs feia a Madrid o a Sevilla.

187. IiiR1.1Sntr. Moari6N: Loc. cit., VII, pp. 360-369.
188. [iiiyCIIII.I.:v: Loc. cit., IV, 270-271. V. tambc ZARAGOZA Rriuin%, J. R.: "Una me-

moria de Cibat sobre el trabaio de los mineros", Med. Espanola, 51, 1964, 489-497.
189. Mrr.us u.A, V.: ,Noticia de los danos quc causan at cuerpo humano las pre-

paraciones de plomo', Barcelona, 1791.
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B) En cl pcriodc sceient, I'Academia dc Mcdicina de Barcelona nios-

tra un particular inters pet terra, convocant-hi on prcmi que fou concedit

I'an' 1855 a Pcrc Fclip Monlau, i Cl 1856 a Joaquim Salarich.'`'°

Monlau feu Cl tcma q.Que mcclidas higicnicas pucde dictar cl gobicrno

a favor dc las clases obreras?». is on opusclc dunes scixanta pagines, do

to miss aviat protector i patcrnalista."" Recall una scric de lades estadis-

tiques sobre la situacio obrera a dif'crents paIsos d'Europa; proposa aigu-

nes mesures que podcn scmblar ingenues, des quc cis aliments sit ttin

abundants i barats, fins quc cis habitatges i les prbpics industries siguin

ben ventilades i higieniqucs. Tot hc, si no fos quc no rimava en absolut

amb la rcalitat diaria. Potscr cs miss intcressant la refcrencia a la duracio

dc la jornada do treball, sobretot en cis nens.

Tambe trobem les idecs de Monlau en aquest aspcctc en cl scu tractat

cl'Higicnc. En conjunt potscr es una mica superficial i dispcrs; peri> to el

valor do scr do let cl primer higienista, considerat globalment, do Cala-

lunva. Miss lard feu tambe una tasca intcrcssant a la revista «El Monitor

do in Salad».

L'anv scguent, el 1856, la matcixa Academia do Barcelona donava cl

prcmi a la «Higiene dcl tcjedor» del metgc de Vic Joaquim Salarich. Aquest

opuscic, quc ha estat reeditat fa pocs anvs, significa l'obra dun peoner.

Sc I'ha valorat bastant, tot i quc mantis on marcat to patcrnalista, quc

amb tot i aixo aleshores significava si miss no la demostracio dun intcres

per una cosa quc a molts ni els preocupava. La informacio global quc ens

Bona cs prow bona. El mateix any havia tingot accessit per a aquest prcmi

Antoni Prats i Bosch, amh on treball sobre «Higiene del opcrario de una

fabrica do albavaldc».'''- Salarich ens parla d'alguns pants importants, aixi

per exemple quan defensa la limitacio tic in jornada de treball i critica

el projecte do liei del 1855 que admetia a treballar cis nens als vttit anus.

Salarich diu quc cs massa aviat. Tamb6 s'interessa pct treball do les do-

ties, per in patologia do In borra del cot() i per in incidencia do in tubcr-

culosi.

L'aspectc economic no s'cscapa do l'atencio del mctgc do Vic, per

exemplc, quan ens parla lets sous do miscria quc es donaven als obrers:

la major part deis teixidors guanvaven uns vint rals la setmana, i cis nits

especialitzats arrihavcn als 50 rals. Diu: «I quc son vint rats per a man-

lenir una familia cn aquest temps de penuria, en quc Cl men jar va tan

car? S'ha pensat be en Ies privacions clue han do patir cis obrcrs i en lcs

conscgiicncies fatals que aixo tc per a ]lur salut?». Molts pocs d'entrc ells

190. V. Gencralitat de Catalunva . Departament do Cultura , Anuari de premis i be-
que.c, Barcelona , 1932, p. 14.

191. V. Cir. r;rr t Cnxtvrzvsy : ,El pensament de Pcrc Feiip Monlau,,, loc. cit. i L61,r-.z
Pt'a ttn i collab ., loc. cit ., pp. 131 ss.

192. V. rota 145.
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pollen guardar alguns diners. Aixi veiem quc a les caixes d'estalvis Homes
Iii ha un dos per cent de llibretes que siguin d'obrers.""'

Pocs anys abans cal esmentar tambc el treball de Joaquim Font i Mo-
eTIa, sobre els avantatges que podria tenir trasliadar les fabriques de Bar-
celona a Can Tunis. Pero tc una particular importancia l'escrit, publicat a
la revista mcdica dc Barcelona <<El Observador>> l'any 1850, en el qual es
planteja ben cruarnent la situacio: <<el met<ge veu, a cada pas, obrers sense

Icina, marts dc gana, malaltia mcs grew que cap altra, i no pot dir: doneu

Icina, doneu pa a aquesta familia. El metge veu, a cada pas, nens cic deu
a dolze anys, que respiren un aire aviciat, que els emmetzina, a Ics fabri-
ques on consumeixen, durant bores i hores, les forces que cis calen per a
dcsenVOlupar-se, i el metgc no pot dir: organitzeu mcs be la feina... el
metge veu homes pleas do vida i de salut, quc gasten sota ]a terra Ics tres
quarter parts de liar existencia, que quan en surten cstan malalts, sense
noder carat-se mai mes, i tan pobres corn el dia quc van comen4ar-hi,
pcrquc Our sou cs insulicient per a mantenir liar familia; i el metge no
pot dir: pagueu--los tries be. Si els escurccu Ia Vida, en sou responsables.

Prepareu cis ajuts per quan arribi el dia de Our desgracia, perque aquests
trcballadors us fan ser Tics, i nosaltres, cis metges, sabem que les vostres
industries cis matcn. Tantcs coses mcs veu el metge, i si gosa obrir ]a
boca i donar un consell Ii diuen: °cuida't dell tens ilia lalts"».'"' De let
queda ben plantcjada Ia dualilat d'interessos, i alguns metges prenen una
part clara pcl costal del treballador.

C) Cap a I'ultim terc del segie, en cis anvs del positivisme, comenca
it tenir un desenVOlupament una mica sistematitzat la que aleshores fou
anomenada «Higienc Industrial», o sigui l'explicacio dels aspectes medics
del treball en cis programes de mcdicina per a cstudiants, dintre el mare
do la Higienc. Un capdavanter d'aquesta tendencia fou aqui Joan Ginc i
Partagas, el qual ton, durant un temps crd, catedratic d'Higiene, i en pu-
blica un text bastant extens. El volum quart d'aqucst text era la «Higienc
Industrial. Hi cstudia amb bastant d'atcncio tota la patologia d'origcn
profcssional, i encara que no cs rigorosament original, tenia molt d'interes
en Cl scu temps. Es un Volum de 250 pagines, tic en details i en informacio,
que per a poder-lo valorar cal tcnir cn compte quc comparativament Bona
una informacio mcs extensa quc la que reben avui mateix cis nostres
estudiants dintre programes cada vegada mes comprimits.

MOs pregona cs In refercncia als tcrncs medics laborals en algunes
revistes. Ja hem esmentat la tasca d'-El Monitor de la Salud» amb P. F. Mon-
lau. Caps cis anys 1877 i 1878 va sortir una publicacio de titol scmblant,
,,La Salad», dirigida per Letamendi, pcro orientada en bona part per Gas-
par Sentinon, metge de gran significacio polftica, un dels introductory de

193. Su iincu, J.: ,lligienc del tejcdor», loc. cit., p. 70.
194. Gl Obsenrndor, num. 27 , 30-IX-1850.
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Ics idccs do liakunin ayui.' I 'a rcvista till'uc tina Sccriu suNNrctot, III quar-

t-, quc Join cl titul dc ,La Salud dcI PF()ICtal'10 11, quc cs una Font iutpur-

tant de chides . Comprcn des do les mesures higieniqucs mes elemcntals

fins a refercncies importants sobre molt diverses intoxicacions de tipus

laboral ." Sentinon fou personatge obscur peso important dintre ]a medi-

cina local en el seu temps.

Ja en els comen4aments del seglc xx , i des d un punt do vista diferent,

cal recordar la importancia de l'obra , no excessivament coneguda , del doc-

tor J . Guerra i Estapc . Era director medic d'una companyia d'asseguranccs

i fou Cl motor d'una revista « Medicina v Jurisprudencia do Accidentes dc

Trabajo Y SeU'uros dc Vida,), quc es public"t cl 1906 . Molt ben impresa,

amb un nivcll acceptable , sortia cada mes amb 32 pagines . Hi trobem des

de refcrcncics a malalties professionals , i estadfstiques d'accidents de tre-

ball, fins a refcrcncics als Congressos de metgcs d'assegurances quc es fcien

en cl mdn . Represents , de fct , un esfor4 important en aquclls anys.

Resumint aquesta visiu global podem dir quc en poc mes de cent

ant's les idees que tcnien cls metges sobre la influcncia del treball i Ics

sexes condicions, en la salut , es modificaren de forma molt pregona. En

un comcncament , amb un cairc paternalista es doncn per assabentats del

fet que hi ha alguns problemes d'aqucsta mena , i alguns hi paren un nmo-

ment l'atcncic. Molt esporadicarnent , alguna institucio n'hi fa tambe

esment.

S'ha d ' arribar gairebe a mitjan segle xix pcrque hi trobem un interes,

de pocs metgcs encara, peru ja molt mes agut . Ho hem central en les me-

mories presentades a ]'Acad 'emia. Hi trobem tambc la publicacio d'alguna

visio extraordinariament critica sobre la situacio miserable dels treballa-

dors i hors sorts de faro.

Cap a la fi de segle aquests coneixements ja tendcixen a instituciona-

litzar-se. Hi ha un text d'Higicne Industrial ; algunes revistes s'hi dediquen

habitualmcnt , en certa mesura ; el canvi quc representa la introduccid de

la medicina en cl mon de les assegurances cl trobem ben pales en l'obra

de Guerra i Estapc . D'altra banda alguns metgcs, d'idcologia politica pro-

gressista, intentcn do portar llur saber directament als obrers , sobretot en

questions d'higicne, als Ateneus . Aixf neixen , entre altres , obres d'extensid

universitaria , i es term mcmorables lcs llicons quc Ignasi Valenti i Vivu

ana a donar a 1'Atcncu do Sant AndreU.'c7

195. CORRr. t.t.a, J., C.u . n r i CAIARASA , J. M.: lntroducci6n at estudio de ]a obra
mcdica v politica de Gaspar Sentinon", Asclepio, 21, 1969 , 135-155 . V. tambe Orhe his-
tJrico, 1972, num . 2, pp. 39-48 i num. 4 , pp. 25-30.

196. CORRrriA , J., MAR 'ri T Li . oarT, J.: ,Dcsarrollo de la toxicologia en Cataluna en
el sielo xix ', Act. 2as. Jornadas Toxicotogicas Espanolas , Sevilla , 1974, p. 135.

197. Es recolliren rota el titol de Toxicologia popular , Barcelona , 1901-1902, obra
de 245 pagincs. Valenti havia publicat nombrosos treballs sobre tomes obrers . Aqui cal
esmentar ,, L'associaci6 obrera,, ( 1902) i el discurs «Trabajo v salud > ( 1895), a ]'Aca-
demia d' Higicnc do Catalunva.
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Dintre aquest clima cal esmentar tambc entrre altres 1'obra higienica
do Joan Coll i Bofill, cl qual, tot i referint-se principalment als nens, fa
un programa d'instruccio intellectual i de desvetllament de l'obrer, i diu
clarament quc «es indispensable do practicar cl veritable socialisme» en-
cara quc hi matisi «en Cl recte sentit de la paraula». Es Vcu molt clara-
mcnt quc molts aspectes medics dels problemes dels treballacfors son de
fet una giicstio que aleshores se'n diu d'higiene. Pero cis metges, fins i
tot els qui no tenen un graze de compromis politic fort, veuen tambc que
Ics solucions no son tan senzillcs, quc cal aprofundir en cis aspectes eco-
ninnics, i quc com a minim s'ha d'augmentar el podcr adquisitin del salari

clefs obrcrs, o be distribuir cis beneficis entre ells.
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