
6. LA PREOCUPACIO DELS METGES CATALANS
PEI, MALALT MENTAL

Eut:Lyii Doyi 'rcii I LI.16I:RI1

(Barcelona)

La forma d'interessar-se cls mctges pels malalts mentals, des d'un

punt de vista social, experiments durant el segle xix modificacions molt

pregones i importants, quc de fet poden centrar-se en tres camps principals:

1) Una valoracio totaiment difcrent de ]a situacio del malalt mental

cone a persona. El 1800 encara era de let on enze, Clue estava tancat en un

manicomi, que se'l considerava perillos i quc estava gairebe scmpre Iligat,

soviet amb cadenes. Aquest proces d'alliberacio de les cadenes fou dilicul-

tos i lent, i s'ana establint, d'una forma molt migrada, un corrent en aquest

sentit. Tot i quc no fou, en rigor cronologic, cl primer, s'ha let classica

I'estampa de Pinel davant el ciutada Couthon, alliberant els bongs do )hers

cadenes, l'anv 1792, quc pot considcrar-se com on dels triomfs, des dun

punt de vista medic, do la Revoluci6 francesa.

La introduccio de lcs idecs quc se'n digueren del <<non restraint)) ports

a una modilicacio radical, sobretot en una visio leorica, de la situacio dels

malalts. Encara quc, i no ens hem pas d'cnganvat-, durant molts anus, la

majoria dells, sobretot si no cren molt pacifies, continuaren lligats, en

Babies estretes, en Ilocs brats i mal airejats, i mal alimentats.t

2) Hi hagud una preocupacio per saber quc es feia amb aquests ma-

lalts, on sc'Is licava. La humanitzacio Cie la consideracio dels boles i del

tracte quc se'ls donava ports a la neeessitat d'homanitzar 1'establimcnt

assistencial on se'ls tancava. Calia clones reformar els manicomis, o bastir-

ne de sous. Aixo ports a una situacioi molt concreta en el nostrc pais.

Durant on periode rclativament curt es crearen una gran quantitat de

manicomis, la majoria al voltant del centre demografic de rocs pes, cons-

tituint la quc, per aix6, ha estat anomcnada <<etapa dell manicomis del pla

Cie Barcelona».

I. La literatura sohre aquests temes ds amplissima. V. dos trcballs reccnts: Doitxr.R,
Klaus: "CiLldadaUIOS } locos. Historia social de la psiquiatria», Madrid ( (auras), 1974;
i Rosrx, George: <Locura v sociedad. Sociologia historica de Ia entcrmcdad nicntal»,
Madrid (Alianza Univcrsitaria, num. 111), 1974.

2. V. Do\ti:xr.cn, E., Cotuwi.i.%, J.: <Introduccio a la histuria de la psiquianria cata-
lana del seglc xix», Act. I Congr. Intern. Hist. Med. Catal., Barcelona-Monlpcllcr, 1970,
t. III, pp. 266-269.
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Aixi soi ceixcn: cl de Sant Andi'cu, que depenia de I'hospital de Ia

Santa Crcu; cl de Sant Gervasi , que era el de Nova Betlem , abans a Gra-

cia; el Frenopatic de les Corts; i una mica mss llumv Cl dc Sant Boi. Tambr

en aquest temps , in cxtenso , es basteixcn els de Lloret , que fou Cl peones,

i cis de Reus i de Salt.

En tots ells hi hagur on interes per posar els malalts en on ambient

agradahle, espaios, higienicament acceptable, i amb una finalitat de recu-

peracio dintre les possibilitats migrades de la terapcutica d'aleshores. L'es-

1o1'4 personal duns pocs metges fou Cl factor (Iecisiu de molts dells per

a veneer Ies dificultats que costa Ilur creacio.

3) En un tercer punt queda ]' intent , que porta a lluites dares algunes

vegades, de millorar la situacio juridical del malalt mental . El fct interessa

molt mss la valoracio del boig que no es reconcgut corn a tal , que Cs al

carver i pot fcr delictes o crims, que no pas Ia del que esta internal

en on manicomi . La qi estio concreta era la de ]a valoracio penal dell

actes dclictius comesos per persones que tenien una malaltia mental i

I'acceptacio d'aquesta coin on factor eximent o atenuant de responsabilitat.

La preocupacio per aquest terra aqui fou molt gran ; les polemiques

sortien de Ics Academics i les Audiencies per anar al carrer , i de fet, encara

que molt Hiss lentament del que hattria catgut , els malalts n 'aconseguircn

on cert benelici.

Dint re aquest context considerarem quines han estat les aportacions

nits importants dels nostres metges en aquesta triple visio de la psiquia-

lria social.

1. L'alliberaciu del malalt mental . Els malalts mentals , ho repetim,

eren soviet tractats pitjor que els presos, tot i que aquests han estat molt

nuiltractats. Dcixals de la nma do tothom es consumien en espais fisica-

nient molt restringits i Iligats literalment amb cadenes . El tema ha estat

estudiat molt extensament arreu del mon. Calia Iluitar contra aquest pre-

judici, producte mss que res de ]a por que fcia el boig. De fet els caps

d'aquesta Iluita per a la introduccio del anon restraint )) aqui foren Joan

Ginn a Barcelona i Josep Maria Esquerdo , nat a la Vila Joiosa , a Madrid.

Ens din Gins, refcrint - se a aquesta situacio:

a... Encara no Ia on segle que Ia malaltia mental era corn on delicte.
El boig era corn on criminal . Presons, cadenes , reixes i fuetades eren els
elements de la terapcutica frenopatica . El manicomi era , doncs, una
preso ...»." Se'Is feia servir per a divertir la gent que anava a vcure ' ls, pagant
cntrada , per a riure amb hors facecies. Altres vegades eren considerats
corn a posselts pet diable . Scales abans alguns haurien gnat a parar a les
l'ogueres de la Inquisicio.

3. GIN(: I P:uo v(,As, J.: ,El manicomio. Cons ideraciones sobre su historia v su por-
vcnir» (1881). Rccollit a Ginn i P:urrAC^s, J.: «Obras escogidas», Barcelona (Tip. La
Academica), 1903, pp. 251-254.
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Diu Gine, cncara I'anv 1881, quan son molt pots cis lines on s'h^tu inl-

posat les noves iclees: aEls manicornis annexos als hospitals son Ilocs on

els boigs es podreixen.>> <<Feu un manicorni que no s'assembli als d'ara i

haureu complert la mes util de totes les indicacions terapeutiques. Doneu-

los espais amples, boscos i horts, cases rialleres, l'harmonia tranquil-la que

calmi llurs deliris...»' Aixo ho feu Gine, com altres, en el seu manicomi

do Nova Betlem, que de fet fou el capdavanter de la ]luita per a cligniticar

cl malalt mental aquf.'

Particularment esgarrifoses eren les condicions de les sales de boigs

do ('hospital de la Santa Creu, i que obljgaren, an-lb gran lentitud, aixo as

ben cert, a hastir un nou edifici, el que fins ara ha estat manicomi de Sant

Andrea.

2. La consirucci(i dels nous manicomis. Sc sentia de fet, a les parts

de la socictat mes interessades per aquests temps, la necessitat, i fins i

tot la urgcncia de fer correspondre ]a situacid real amb les idecs que es

tenien sobre els boigs. Hi hague un moviment col•lectiu per a construir

nous manicomis.

Potser el primer, i de fet una mica aillat, fou la Torre Llunatica de

I_loret, per l'esforc del metge Campdcra.'' Molt aviat un gran il•luminal,

Antoni Pujadas i Mayans, no para fins a bastir la seva gran obra de Sant

13oi.-, La scva vida fou plena de Iluites i de desenganvs. I aviat hi hague

1'csforc, tambe extraordinari, d'Emili Pi i Molist per a fer construir Cl

manicomi de 1'hospital de la Santa Creu en un edifici independent, a Sant

Andrea. La seva gestacio fou Ilarguissima.

El 1840 ja s'havia publicat a Barcelona, per Pere Monlau, la traduccio

al castella com a ,Memoria para el establecimiento de un hospital do

locos>>, cle l'obra d'A. Briere de Boismont, un dels caps de la psiquiatria dcl

scu temps a Franca. Monlau ens parla en el prolog de les ogabies inunundcs

i tractaments cruels que augmenten cncara ]lur pertorbacio mental>>.>

Poc despres ]a situacid, realment deficient, de tot 1'hospital de la Santa

Creu va fer crisi, que dirfem ara. L'Ajuntament hague dc nomenar una

cornisio investigadora (1847), la qual feu un «Dictamen»s El floc mes incri-

minat do tots era el dcpartament que se'n deia d'exposits, on la mortalitat

4. Ibid., p. 253.
5. SA N 010 DE Svy RoyltN , R.: <'La obra psiquiatrica de Gins v Partagas», Salamanca

(Ed. Semin . (list. Med . Univ., Salamanca), 1960; v . tambe Gosz( t.rz i C .is%sov . %, J. C.:
>Aportaciones al estudio de la obra psiquiatrica clef doctor Juan Gine v Partagas,>,
Act. I Congo- . Intern . Hist. Med. Catal., Barcelona -Montpeller , 1970, 1. III , pp. 283-291.

6. Frsn : R i PONI A R, J.: -El doctor D. Francisco Campdera v Camin (1793-1863 )', Bol.
Inst. Med. Psicol ., V, 1964 , num. 59 , pp. 9-15.

7. Frsmo i Ponf;vR , J.: ,E] doctor Antonio Pujadas v Mayans ( 1811-1881), precursor
del movimiento pro higicne mental -, Bol. Inst . Med. Psicol ., 1, 1960 , num. 6 , pp. 26-40.

8. Ho din Monlau just en el comencament del proleg, tot afegint: «que con on poco
do esmero podrian see vueltos al goce de su razon v al seno de sus familias. Esto
decia, en 1833 ..., cl ministro del Fomento General del Reino,,.

9. >Dictamenes medico - higienicos de la Comision Facultativa Inspectora del Hos-
pital General de Santa Cruz de Barcelona , nombrada el 12 de diciembre de 1847 por el
alcalde corregidor de esta ciudad,>, Barcelona (Imp. A . Brusi ), 1848.

78



cra esgarrilosa. Dc la visita Leta at dcpartament de «demcnts» cs diu:

... en entrar SC sent una pudor bastant incomoda, produ'ida per la manca

do ventilaciu...s."' Els boigs «furiosos» estan en un lloc fosc i sense ven-

tilar, en gables humides i brutes, amb el terra de pedra i nomes amb una

mica tic palla. I afegeix <'els furiosos no surten mai de llurs gables»."

Els Grits dels boigs se senten pct veinat. El cas mes flagrant, que arriba at

text escrit cie I'inlorme de la comissio oficial, fou el d'una malalta que

cstava lligada al flit amb una argolla de fcrro at coil pcrque no es bcllugucs.

Fou sobre tot Etnili Pi i Molist qui treballa per [Cr Lill nou hospital,

noutcs per als boigs. El 1846, abans d'aquesta inspcccici, ja en feu una

mcmoria.'" L'anv 1860 es va publicar el projecte en un volum important i

ben documcntat.' Al cap de vint-i-cinc anus s'hi posy la primera pedra."

El 1889 -43 anvs despres de la memoria inicial- s'inaugura l'establiment.

Mcntrestant adhuc els frcnolegs s'havicn intcressat per ]a qucstio, que a

vcgades es presentava com una panacea tie la humanitat.'

Gino feu I'establimcnt nou de Nova Betlem a Sant Gervasi. Aqucst fou

particularment important per la seva tasca cientifica. Atli s'aplega el pri-

mer congres cspanyol de psiquiatria l'any 1883,'" i s'hi cdita durant alguns

anus una revisla important en Cl seu temps aqui, la «Revista Frenopatica

Barceloncsa»." Precisament aquest Congres tingue una repcrcussio social

important. La visio que hi trobem ja es molt dilerent de la negror d'uns

ant's abans. Es veu el cami que acabara duent a la dignificacio del malalt

mental. Fins i tot s'hi miren els details."

Pero malgraat I'orientacid tcorica, que esta en la via encertada, els pro-

hiemes prossegueixen. Els establiments privats costen diners i els csta-

10. Ibid., pp. 75-78.
11. Ibid., p. 76.
12. Pi i Molist va fer una «Mcmoria sobre el modo mas asequible de crigir tin

:Asilo, Hospital o Casa de Locos para uno y otro scxo, fuera de las muraffas de csta
Ciudad, acompanada de no proyccto cie reglamcnto interior para cl regimcn (-lei esta-
hIccin,iento, Fun premiada en el concurs convocat l'anv 1846 per la Sociedad Eeo-
nomica dc Barcelona.

13. Pi i Mot,is'r, E.: aProvecto medico razonado para la construccion del mani-
comio de Santa Cruz de Barcelona, conforme al cual ha levantado sus pianos el arqui-
tcctu don Jose Oriol v Bernadet», Barcelona (Imp. Lib- T. Gorchs), 1860.

14. ,El manicomio de la Santa Cruz. Breve resena de los antecedentes de sit fun-
daci6n v de la ceremonia celebrada el dia 20 de dicicmbre de 1885 con motivo cie
puner la primera piedra del mismo", Barcelona (Insp. Casa Prov. Caridad), 1886. )s on
opusclc do 50 pagines, en Cl qual hi ha una introduccio interessant sobre el tema, per
a concixer la historia de les diticultats que s'hagueren de veneer per a bastir el nou
hospital.

15. «Consideraciones sobre on asilo o casa do locos y sus condiciones arquitec-
tonicas para facilitar la curacion de los enagenados», Revista Frenologica, III, 1854
pp. 187-197. L'article es signal per Pers i Ramona i recull les opinions mes positives
do I'epoca.

16. V. COtou t.l.1, J., Do ii rCB, E.: 'E1 primer Congreso Espanol cie Psiquiatria
(1883),>, Bol. Just. Med. Psicol., VII, 1966, 82, 9-14.

17. CORRI:iA, J., DoMic.a:Qi, E.: <'La Revista Frenopatica Barcelonesa y el manicomio

de Nueva Bclen,, Bol. last. Med. Psicol., VI, 1965, 64, 9-16.
18. <Primer Ccrtamcn Frenopatico Espanol)), Barcelona (Tip. La Academia), 1884.

Es Lin volum de 526 pagines que recoil de fet les actes del Congres. V., p. C., el treball
cie Sr iuI vyv, P.: "Estctica de los manicomios y condiciones que deben tener», pagi-
nes 257-268.
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hlinicnts publics no so'Is gasten. Encara a Sant Boi, quo passa ('tapes do

crisi forta, Ili haura questions molt 1-11eus, de tipus higicnic, quo acabaran

portant a canVis en l'orientacio directiva, tins quo se n'ocupi, personal-

]]lent i directament, una persona decidida a posar-lo al nivell del sou temps,

cl doctor Rodriguez i Morini."' Entre els iluitadors per la dignificaciu del

nialalt mental i per donar-Ii una assistuncia util, cal recordar tambe CI

nom i I'obra del doctor Domcnec Marti i Julia.-'" Tambe cal coneixer I'obra

sencera del Frcnopatic de les Corts.-"

3. La digrrificacid juriilica del rnnlalt ('('rental. Quan una persona afec-

tada per una malallia mental -perb quo no estava tancada en un manicomI

o sigui quo soviet no estaVa diagnosticada com a tal- Ieia un acto delic-

tiu, no hi Ila%ia gaircbc cap tendcncia per part dels jutges a tenir en compte

aquest let, i el castigaven com si los normal. En cl se-le xix, per rrans

molt diverses, perm de let per una tendcncia a humanitzar la gi.iestio, hi

haguc una etapa en la qual els problemes de la criminologia passaren a un

primer pla d'interes social. Els processos pels grans crims eren scuuits

I discutits i la demostracio de l'exislencia d'una malaltia mental en els

actors podia evitar que fossin condemnats a mort. Es crew una situacio

que origina grans campanves dintre ambients de fet relativament res-

tringits.

Pero Wren cis psiquiatres -frcnupatcs se'is dcia alcshores- cis qui

s'adonaren que poques Vegades els jutges cis Icien cas, quo pcrsistien en

hors criteris rigids, i que gairebe sempre, impertorbablement, continuaven

aplicant ones normes quo Si be eren les legals, dintre ]a societat repressiva

i delensora d'interessos minoritaris, eren llunv d'estar actualitzades d'acord

amb els coneixements cientilics. I cal tenir on compte que aqucsta divcr-

gencia de criteri -que no passava unicament aqui- comporlava, cone a

resultat final, nombroses executions.

El problema tingue tambe un resso important aqui. Foren sobretot

ties els nmtgos quo hi treballaren cxtensament, i tots de la matcixa escola:

Joan Gine, el creador do Nova Beticm, i dos dels sous deixebles: Artur

Galceran i Antoni Rodriguez i Morini.

Gins Vol, activament, convcncer els jutges: aEls metges demanen, una

Vecada mcs, d'esscr escoltats pots legisladors. Volen quo Cl Ilcnguatge, i

adhuc I'esperit del Codi penal estiguin en armonia amb l'estat actual dels

19. CA1.131

'

r I CAMNR2 Sy, J. M., CoRM'u,:v, J.: <,La obra psiquidtrica del doctor Antonio
Rodriguez. Morini», Act. I Congr. Intern. Hist. Med. Catal., 1970, t. III, pp. 318-325.

20. RrBori i C:sRyI, J.: ,Vida i obra del doctor Domcnec Marti i Julio", Act. I Congr.
Intern. Mist. Med. Catal., 1970, t. III, pp. 304-317.

21. V. tambe TRI.(n i.o Cctits, A.: < Nota sobre el Instituto Frcnopatico de Barce-
lona, i M:iRri i Ti soct:rs, J.: «Signiticaci6n de la obra de D. Tomas v D. Luis Dolsa
en la psiquiatria catalana». Tots dos treballs a Act. I Congr. Intern. Mist. Med. Catal.,
1970, t. III, pp. 270-277 i 278-282.
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colic ixemcnts I renopatics . Es clue aixo cs possible ?»" I ho explica ben clar,

perquc « Ies clifcrencies que hi ha entre la mcclicina i cl dret , en punt a la

responsabilitat criminal, son radicals»:`3

Tot i client les coses Glares , el mestre comenca marcant cis Pets amb

suavilat . Peru veu que li fan poc cas, que ]a realitat cientifica , per Clara

que vagi essent , no cs acceptada , i veu que cal acloptar actituds mcs Iluita-

dores. Pere Ribas, metge tambc de Nova Betlem , referint-se al mateix pro-

blema, ho diu ben clarament : <<Per que s'ha de cridar els representants

de la medicina mental , si no han d'escoltar 11ur veu ni han de seguir hors

consells?» 21

Galceran ho diu encara mcs clar: < He de dir que calla vegada em
molesta nlcs actuar corn a pet-it metge en els casos criminals .>> Protcsta
del criteri dels jutges que nornes fan cas del dictamen medic si esta d'acord
amb lcs seves opinions personals sobre el cas, i diu que el criteri del merge,
o be se'l tc en compte o no cal que el demanin._1.

Un tercer c.leixeble , Rodriguez i Morini , marca tambc clarament el cli-

vorci mire jutges i metges: <Mentre el codi penal no s'harmonitzi amb

els coneixements frenopatics ... mentre els jutges es mirin amb estupida

prevencio cls informes cientifics... ens hauriem d'abstenir d'actuar coin

a perils en els tribunals de justicia.» 27

Pere Mata i Fontanet , catala resident a Madrid , on fou catedratic de

Medicina Legal , i per tant molt directament relacionat anib aquesta valo-

racio penal del boig , amb el scu esperit d'home de combat , ho diu tambc

amb la mateixa claredat: <<El coneixement escas que solen tenir els homes

cleclicats a I'estudi de la jurisprudencia, dels progressos cientifics relatius

a les malalties mentals... ha pogut originar interpretacions tan violentes

cone funestes del nostre Codi ...»'' a

22. Gixr. I PARTAGAS, J.: <<EI Codigo Penal y la Frenopatologia, o sea mancra de
armonizar Cl espiritu y Cl lenguaje del Codigo Penal, con el estado presente de los
conocimientos frenopaticos» (1888). Fou recollit a <Obras escogidas<<, loc. cit., pp. 459-
493. V. p. 459. El treball havia estat presentat at Congres Medic Internacional fet a
Barcelona cl 1888, coincidint amb l'Exposicio Universal.

23. Gtsf: Ibid., p. 487.
24. V. Revisla Frenopdtica Barcelonesa, V, 1885, 174-177.
25. V. Revisia Frenopdtica Espafiola, II, 1904, p. 177. V. DoNIENECR, E., CoRt3at.t.A, J.:

La obra psiquian-ica de Arturo Galceran Grants,), Asclepio, 21, 1969, 157-171.
26. Rev. Frenp. Esp., II, 1904, p. 179.
27. GAI.cERAx, A., RoaRtcuEZ i MoRir'i, A.: -Los peritos medicos ante los tribunales

de justicia», Rev. Frenp. Esp., II, 1904, 177-183. V. p. 182.
28. MATA, P.: ,Tratado de medicina y cirugia legal teorica y practica<<, Madrid

(Bailly-Balliere), 1874, 2.' ed., t. II, p. 231.
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