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Coneixem 1'estat sanitari de Llcida cn comencar el segle xiv no pas

per les actes del Consell General de la Paeria (el regim municipal de la

ciutat des del 1264), les quals han desaparegut, sing per la carta de firn-

dacio de I'Estudi General lleidata, instituit per Jaume II 1'1 de setembre

de 1300.

Ja sabern prou que els primers catedratics de la Facultat dc Mcdi-

cina d'aquella antiga Universitat cren professors de l'Escola de Montpe-

lier. I tambc coneixem la intervencio de mestre Arnau dc Vilanova

durant els treballs inicials de la dita fundacio. En una Iletra d'aquest

celebre gale catala adrecada l'any segiient a Jaume II de Catalunva-Arago

i que dona a coneixcr Gaya i Massot, mestre Arnau anunciava al rci la

tramesa d'un tractat medico-filosbfic per tal que poni faciatis exemplar ill

statione novi ac Gerreralis Stndii, videlicet Ilerdensis.

A mes a mes, Arnau de Vilanova, recomanava al monarca que el text

Iliurat fos exposat al local de I'Estacioner o llibrcter encarregat de la ven-

da do textos escolars, que segons el privilegi fundacional estava situat Vora

l'esglesia parroquial de Sant Marti a la qua] pertanyera durant seglcs el

nou centre docent. Dissortadament no posseim cap cataleg que ens pugui

assegurar amb certesa quips force els autors i comentaristes que infor-

maren les aules de I'Estudi.

Arnau de Vilanova, d'ascendencia lleidatana, estigue, clones, interessat

per ]'exit i el bon funcionament de les novel escoles, tant per la doctrina

a ensenvar corn per la bona qualitat dels mestres. Es probable, que, per

la sera condicio de metge i conseller de Jaurne II, i Lambe per afecte a la

terra dels sous avantpassats, fou eficac la seva participacio d'homc compe-

tent i dc consell en les orientacions cientffiques dels primitius estatuts,

que sabem que foren redactats per un jurista procedent de Valls, misses

Pere Desvalls.

On entenem, pero, amb mes seguretat la participacio d'Arnau de Vi-

lanova, es en la clausula (refrendada per Alfons cl Benigne ]'any 1327),

. Ws concretament , des d' Arnau de Vilanova fins al dit Jame d'Agramont.
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on tracta de mesures higicniques i disposicions sanitaries per a l ' embelli-
ment dels encontorns de l'Estudi i de cara a la bona salut dels universi-
taris. Es clar que nomes ens movem dins el camp de la hipotesi. La clau-
sula expressada queda plasmada dins les Ordinacions antigues del Studi
General de Levda, codex avui custodiat a l'arxiu de la catedral de Llcida.

Tanmateix , en la redaccio d'aquests estatuts , s'hi aprecia la influcncia
de persones preocupades per ]a salut publica , homes d'expericncia i plcns
d'esperit moguts per la rah conscient , que si be seguien al peu de la lletra
l'ensenyament tradicional de la Medicina , posseien la intuicio suficient i,
sobretot la plena conscicncia d'un deure a complir en veure com en plc
segle xiv Ics clavegueres davallaven dcscobcrtcs des de ]a costa del Cas-
tell fins a la placa de Sant Joan . No es inversemblant quc un d'ells fos
el nostre Arnau de Vilanova que trobern a Licida very el 1305, dins el
quinquenni transcendent per a la consolidaci6 definitiva de 1'Estudi.

Els primers catedratics de Medicina del dit Estudi , potscr no inllui-
ren en les esmentades providencies . Un d'ells , Guillem Guaubert de Be-
siers, dc I'Escola de Montpeller, i recomanat per Jaume II, vingue a
Llcida des d'Avinv6, on residia. Feu bona feina a vora el Score i li fou
encomanada la traduccio de I'arab al llatf d'alguns tractats de Gale, Hipo-
crates, Avicenna i Rasfs que posseien els rabins de l'aljama israelita dc
Lleida, tractats basics aleshores per als estudis medics.

La prescncia d'aquest ffsic , aixf com la de mestre Pere Colour, ca-
tedratic I'anv 1326, degue influir sobre els prohoms de la ciutat de Lleida.
Aix6 ens pot explicar per que hi ha tantes ordinacions sobre higienc en
el decors de la primera meitat del segic xn-. Ja en la sessi6 del 21 de
setembre de 1300 (tres setmanes despres d'aparcixer el privilegi fundacio-
nal de l'Estudi) es reuni cl Conseil de la paeria per tai d'aplicar les mesu-
res ahans inencionades. Despres apareixeran les del 1327 i del 1340.
En aquella convocatoria, presidida pel paer en Cap Pere de Vacca, i amb
assistencia de 47 ciutadans, alguns juristcs i representants de 1'Esolcsia,
queda forca dc manifest que la prescncia a Lleida de l'clcment universi-
tari estimula cis organismes publics a una politica sanitaria abans des-
coneguda.

Entrc altres acords, horn va determinar que les aules de l'Estudi cor-
responents a les quatre facultats (Lleis civils i canoniques, Medicina i
Arts) fossin edificades en un hoc alter6s, sa i apartat del bullici de la
gent. I coin sabem, fou escollit el Pla de Sant Marti o dels Gramatics, la
zona mes airejada de la ciutat. Ensems, s'acorda de netcjar i embellir cis
sous cncontorns, es a dir, des del portal do Boters, al basti6 i muralles
de Rodamilans, fins a 1'extrem occidental de la Suda.

Tambc s'ordena la desaparici6 de ferners, cadavers d'animals i tota
mena de bruticia d'aquells indrets , de guisa que els estudiants no estigues-
sin exposats a contraure malalties per infeccio o corrupcio de ]'afire, segons
el lcxic de la terapcutica medieval. De la matcixa manera hour neteja la
scquia que passava vora cis immediats monestirs de Sant Hilari i Sant
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Francesc , aixi coin les lossanes que hi havia entorn dels murs contigus at

burg universitari . Altres mesures urbanistiques i d'embelliment foren

adoptades als llocs denominats Eres de Sant Tomas ( cam de Montso),

raval de Sant Gili ( versant nord del Castell ) i de Gayllac ( Camp de

Mart).

Vers ]' any 1327 fou quan , com hem insinuat , Alfons el Benigne, fill de

Jaume II, confirma aquelles disposicions , fruit dels acords del Consell de

]a Paeria . Aleshores ja s'havien eliminat totes les basses de pluja, algunes

utilitzades per a amarrar biasses dc canem, a]tres per a abeurar pcrsones

i animals a des-rat dels mosquits, i alguna corn la de Predicadors vora

un femer que els Ilauradors utilitzaven per a earner.

Nomes restaren dues basses en peu; la balsa major innnediata a l'hos-

pital de Sant Tomas i ]a bassa de la Suda , situada aquesta sobre l ' Estudi

i confrontant amb la casa de l ardiaca dc Terrantona . La primera bassa

fou netejada i proveIda de desguassos , mentre que la Bassa de la Suda,

que rcbia aigua de la Canal d ' En Jaca ( davallava de dalt la roca sobirana

del castell del rei), va esser embellida amb arbres i un ampit at seu en-

torn . I tot , per tal que els minvons de I'Estudi fruissin d'un Iloc d'esbarjo

molt prop de Ilurs Escoles , durant les bores del descans.

Les pro%idencies de 1'l1 de juliol de 1340 i altres aprovades pel Con-

sell de la Paeria, responien a aquella mentalitat a que abans afludiem. El

trienni 1341 - 1344 la facultat de Medicina de Lleida era servida per maesse

Anglons i durant cl dc 1346-1347 hi ensenyava mestre Jaume d'Agra-

nu nt , aquest fill de Lleida i autor del famos Regiment de preseri'acid

a epidernia c pestilerrcia . Ambdos mestres fisics, sobretot el segon,

influiren a moure les autoritats municipals perque treballessin en pro de

]a sanitat publica . Jaume d'Agramunt escrivi Cl seu tractat vers el 1348, el

va adrecar als paers de la ciutat , i al poble de Lleida . Per tant no es tracta

dun text per a escolars, ni per a metges en exercici . Es un Ilibre de divul-

gacio medica . No dubtem que abans, encara que no consta en les actes,

ja dcvia haver - se achre4at mcs d ' una vegada al municipi amb normcs i

consells profilactics. Ens Iii rel Brim mcs avail.

En la dada expressada de I'll de j uliol de 1340 e l s regidors de la Pae-

ria, despres d'aprovar unes ordinacions de cairc urbanistic i de policia

urbana , inclo1-Iueren a continuacio certes prescripcions higicniques : ningu,

Ili vei ni veina , no -osds de ter anar pores per la ciutat , ni tan sols sota

pretext de portar-los a mercat ; en cap botiga de triperia horn no podria

vendre budells i les menudencies de vaca sense haver - les examinades

abans els visors de la Paeria , rota una multa dc dotzc diners si horn fcs

el contrari ; tambd quedava prohibit de vendre en la ciutat «ninguna bes-

tia, que per si meteixa sic morta , ni que sie sbalcada , ni malalta, i si alga

]a posara a vendre sapiga que perdra aquella earn . El que la compra-

ra, a nibs de perdre la dita earn , pagara dos sous de pena».

Els revisors dc la carn i altres articles alimentaris cren designats per

una junta de prohoms que mes avant constituira ] a Prohonrenia de la
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Salur, en la qual s'acostumava a incloure cup metge, un cirurgia i Lill espc-
cier. Una centuria despres, ampliada amb una nova catedra la Facultat
Ileidatana de Medicina, es constitui el Coliegi de Metges, que perdura fins
al segle xviii. Seran els facultatius idonis d'aquesta entitat universitaria
cis que tindran a llur carrec l'examen de botigucs i obradors, d'acord arch
cl Protomedicat.

Jaume d'Agramunt en Cl seu tractat es queixa do Ies males condicions
amb que es venien Ies hortalisses al mercat de Licida. Les ilia rmanvcres
venien principalment al reng de la pla4a de Sant Joan. Peru a] se<-,Ic xiv
Cl ]toe autoritzat era 1'anomenada placela de les Cols, un taco darrera 1'es-
glesia parroquial de Sant Joan. D'aquesta parroquia (Cappont) era tambc
vci cl nostre epidemioleg. Per aixo insisteix tart i es preocupa de] scu
estat sanitari.

El 28 d'octubre del mateix 1340, ateses les queixes del vcinat per la
"Inala odor" de les hortalisses de la dita placcta i -en to raco vcrs to
canto de l'obrador d'En G. Palau", la Paeria establi que cap revencdora
no goses de remullar la verdura venuda al carrcr, ja que, a fi que aparc-
guessin ICS cols mes ufanes a ]a vista del public, no paraven Bens de comp-
te a escampar per faire cis mall olors, tot corrompent-lo. En aixo
radicava la putrefaccio que segons el parer de Jaume d'AgIramcmt pro-
duia «epideinia e enfeccio". Aquells anus, igualment, la Pacria prohibi,
corn a mesura higienica, que la earn nomes fos venuda a les carnisseries
(IC la ciutat. Tambe horn disposa sobre el bon estat de ]es especieries.
I, per raons semblants, aleshorcs les revenedores d'hortalissa no podien
tenir en Ilurs parades del reng, <<ni erbadores, ni safranories, ni porros
pcr vcnch'e".

Jaume d'Agramunt residia a la Pobla de Cappont, Lill raval de Llcida
situat al marge esquerre del riu Segrc, on avui hi ha el pare deis Camps
Elisis. No sembla que es tracti, como alguns autors han suposat, d'aqucll
maeslre Jaume que el 1304 fou cridat per anar a guarir cl rei Jaume 11
clue es trohava malalt a Calataiud, ja que no cs prohablc que escrivis
ct sell tractat (1348) a una cdat tan avan4ada. Potser era el scu pare. La
fainilia Agramunt o Agramont (amb aqucsta <gralia apareix aquest Ilinatgc
Cu cis instruments medievals), Bona bons met.-es i prestigiosos menescals
a Licida.

El liibre de Jaume d'Agramunt, escrit coin hem insinuat per a men-
talitzar el pobic en questions d'higiene preventiva i sanitat individual i
publica, fa una cxposicio de la materia que tracta, amb conceptcs clars,
senzills i ben ordenats, lal com corresponia a un professor habituat a Ies
tasques docents. Tot el text es entenedor, melodic i expositiu.

Es veritat quc, com els altres fisics i catedratics de Medicina dc In
seva epoca, fonamenta cis sews cone ixements en autors antics classic (Hi-
pocrates, Gale), del mon islarnic (Avicenna, Averrois, Almassor, Rasis) o
cristians escolastics (sant Albert Magne); pero, quan parta dc l'estat sani-
tari de Lleida i de les seves comarques, Ics observacions que fa son pr6-
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pies, fruit de la seva experiencia. Son observations que no desdiucn de

la ciencia experimental moderna, Ilevat de certes afirmacions supersticio-

ses, fruit de I'astrologia medieval.

Es curiosa 1'afirmaci6 que fa respecte a la boira tan frequent a Lleida

durant els mesos de desembre i gener. Diu als seus ciutadans que es un

fet venturos que tal fenomen meteorologic nomes es produeixi a 1'hivern,

car si aparegues a 1'estiu seria causa de pestilencia.
Amb gran encert considera com a causa de contagi entre els veins

de la ciutat la proximitat d'estanys, basses i altres indrets amb aigua

estancada. I manic la creenca que l'abundor d'arbres de gran alcaria entorn

dels poblats diticultava la circulacio de faire corromput. Els albers

(arbres blancs) del Cappont atrcien les mosques i altres insectes que son

transmissors de malalties. Mesire Jacrne, a mes, creia que corrompien

faire. Per aixo ens assabenta «que lo Cappont de Leyda, to qual senyalada-

ment es carrer pus mat sans que quants n'a en Leyda» . I a continuacio

ens assabenta ,que la ciutat de Leyda es stada pus sana d'estiu, despres

que en talaren los albers de Fontanet», una partida contigua al Cappont.

Igualment Jaume d'Agramunt denuncia la manca d'higiene i corn a
zona d'infeccions els indrets de Framenors, Predicadors i el raval imme-

diat de Sant Gili, zona que veierem endrecar el 1300 immediatament
despres de la publicacio del privilegi fundacional de 1'Estudi de Lleida, i
que adesiara es veia plena de femers en tota la llargaria d'aquell cami,

entre ores, cabanes i conreus de vinya, que seguia sota el vessant septen-
trional del castell de la Suda.

Eren igualment causa de pestilencia, segons el nostre epidemioleg,
faire ventos procedent d'un incendi, tant si es tractava d'un bosc com
d'un camp sembrat, puix que la calor de l'ambient, sobretot si era a 1'estiu,
provocava corrupcio i pestilencia; la importacio de viandes i queviures
en mal estat o procedents de regions empestades, 1'escampament de bruti-
cies, i tot factor que afavoria la difusio de I'aire pestilencial i, adhuc,
certs fenomens meteorologics lluminosos, corn ara I'estela comada, el
dra, la cabra saltant i tants senyals corn un en forma de Ilanca que
apareguc una nit de I'estiu de ]'any 1345. Aixi mateix hi contribuien els
canvis bruscs de temperatura.

Quant a l'higiene de carrers, places, mercats, albergs i establiments
publics, si que apareix ben clara i forca evident la persistencia de Jaume
d'Agramunt a denunciar la manca de netedat a la Triperia i a I'escorxador.
I es colpidora la seva estranyesa de veure que, en un punt tan notable i
centric com era el carrer Major hi romania la Triperia i l'Escorxador,
]lots d'infeccio i sembradors d'epidemia. I mes encara quan el carrer es
prop de la placa de Sant Joan, lloc de venda de les cols, car I'olor de les
Tulles podrides de cols tenia ]a propietat de corrompre ]'afire. Ho narra aixi
cl nostre metge:

La cinquena raho ha loch quant a ]a Triperia de Leyda e quant al
Cap-Pont. E dont-me gran maraveylla com en tant assenyalat e tant notable
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loch do la ciutat Sc sostc tan notable inleccio. Encara In pot haver altra

ratio, en especial si per aventura to carrer cs prop pla4a, on se ven horta-

lica especialment cols, car olor de fuvlles de cols podrides ha propietat de

corrompre l'aer».

Segons ell, les cases haurien d'obrir les finestres devers 1'orient.
Les cambres per a expellir faire corromprt i pestilent caldria perfumar-les,
tent-hi foc amb sarments, fulla d'olivera, espigol, romani i altres planter
flairoses. Per a vestir recomanava liana fina, amb pells folrades de conill,
llebre i rabosa; per a menjar horn hauria de preferir viandes caldes, ver-
dura i fruita fresca, sense mai excedir-se, i si cilia, pebre, mostassa, vi
groc i vernassa. L'aliment, suficient i ben escollit.

La pesta negra que va assolar tot Europa a partir del 1348 arriba
aviat a Catalunya per Franca. El mateix Jaumc d'Agramunt n'assenyala
amb fidelitat cronometrica l'itinerari. I el mestre lleidata volgue deslliuiar

la seva ciutat del terrible llagcll. Fou en va. Fins ell i tot en fou una vic-
tima. A Lleida coin a la resta del Principat les defuncions foren molt nom-

broses. El Llibre dc la Marmessoria de Pere de Sauahuja, que hem con-
sultat a I'Arxiu Capitular, ens diu que van csser tantes, que aquell any

no es pogueren recaptar els censals violaris.
Tanmateix, a mitjan 1348 la villa social, economica i municipal de

Lleida, amb penes i privacions ja s'havia normalitzat. El Consell Gene-

ral de la Ciutat es reunia fregizentment des del juliol d'aquell any. En la

sessio del 13 de novembre la Paeria acordava de pagar a la vidua de Jaume
d'Agramunt l'import del libre que ell feu.

Una prova, desgrat dc tot, que els consells medics de mestre Jacttte

havien estat escoltats i ensems aplicats pels regidors de la Pacria, ho es

la proposta que els paers feren el 10 de juliol del mateix any, tot dema-

nant que es fes de Lleida una ciutat bonica, neta i ben endrecada. El Con-

sell General acorda que s'ordenes que els carrers s'endreccssin cada dia.

I qui no ho fes hauria de pagar una multa de dotze diners.

Els professors que succeiren a Jaume d'Agramunt en la lectura de la

Medicina a les aules de l'Estudi de Llcida, continuaren informant els pacrs

a travcs de la prohomenia de la Salut. I no altre rebrot epidemic sorgira

]'any 1380. Son els anys de mestre Ramon Fogac i mestre G. de Carcasso-

na, que omplen el decenni del 1380 at 1390.

Gracies.

Dr. J. M. BATISTA 1 RocA: Hem escoltat amb gran interes aquesta

comunicacio , que ens dona una idea, sobretot , de la vida medica i sani-

taria de Lleida a la nostra Edat Mitjana . Demanaria ara at professor

Scanu de 1'Alguer que ens fes la seva comunicacio . Ara s 'ha posat de moda

aqui at Rossello, de dir-ne Catalunya Nord. Per consegiient , penso que

dintre d'aquesta nomenclatura , de la qual no estic gaire convencut , 1'Alguer

representa la Catalunya de 1'Extrem Orient . Teniu la paraula.
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