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Senyor President, senyors congressistcs, sere breu perque aixo ja

es fora de serie; unicament vull donar unes dades recollides en els

Arxius universitaris de Barcelona. L'Estudi de Medicina de Barcelona,

malgrat tenir una antiga tradicio no oficial i disposar d'un gran Hos-

pital, el de la Santa Creu, no arriba a assolir un desitjable nivell, potscr

degut a la importancia i proximitat de Montpelier i de Lleida, i segui una

historia irregular, paralella sens dubte als daltabaixos de la historia gene-

ral del pais i reduIda a la historia d'una escola purament local. Controlat

pel Col•legi de Doctors en Medicina, com a escola independent dins 1'Estudi

General no aconsegui la plenitud de funcions fins ben entrat el segle xvi,

quan, restant sota la tutcla del Consell dc Cent, accepta 1'autoritat del

rector. Un conjunt de reformes dutes a terme als segles xvi i xvii modifi-

caren petits aspectes d'una organitzacio mantinguda fins el 1714. Closes

aquest any totes les Universitats catalanes, 1'Estudi de Medicina de Barce-

lona resta tres anys mes a la capital per la impossibilitat d'improvisar

a Cervera uns estudis medics, sense professorat, sense hospital i sense

malalts. Pero amb la nova Universitat, « faro resplandeciente de la Monar-

quia» com deien els Estatuts, I'enscnyament de la Medicina a Catalunya

assoli els nivells mes baixos de la seva historia, en una epoca que s'allarga

fins al trasllat de la Universitat cerverina a Barcelona a mitjan segle

passat, amb el parentesi de la gran experiencia inicial del Reial Collcgi

de Cirurgia, nomes dedicat a aquesta especialitat, la curta vida de l'anomc-

nada Facultat Reunida, 1'Escola de Medicina Practica de Barcelona del

1801 al 1817, i el trienni liberal a l'Escola Especial de la Ciencia de Guarir,

mes lard altra vegada Reial Coldegi de Medicina i Cirurgia. D'aquests

quatre-cents cinquanta ant's tenirn una documentacio discontinua; traslla-

dats els antius arxius a Cervera, la guerra contra Napoleo i les Iluites

liberals destruiren una bona part de la Universitat. De la primera epoca,

la de 1'Estudi de Medicina, resten uns Ilibres generals de graus, entre

1565 i 1604, amb vuitanta-set titols de llicenciats i doctors en Medicina.

La major part corresponen a naturals de l'estrictament anomenat Prin-

cipat, a mes de sis de la Catalunya Nord, amb perdo: de Perpinya, de

Vinca, d'Elna i Millars; un del limit de l'area lingiiistica catalana, tocant a
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la coinarca do la Llitera, un altre de Menorca, i tees roes real men! estran-

gers, un de la diucesi dc Tarbes, un de Malta, despres catedrdtic a 1'Estudi

dc Barcelona, i un del regne de Castella. L'arxiu de Cervera s'ha perdut

fins al 1760, tenim nomcs les rclacions dels tftols de llicenciats i doctors,

els anomcnats graus majors. Hem de suplir els de batxiller, no tots, anib

cis expedients de revalides del Protomedicat. Entre el 1771 i el 1800 hi

comptem 345 batxillers, tots catalans, i 121 doctors, dels quals nomcs tres

son de fora dc Catalunya, dos nascuts a Buenos Aires, un d'ells era fill

d'un catala, en Cosme Argerich; un altre era de la comarca d'Alcanyfs, a

Terol; i dos mcs del Principat d'Andorra, que inclourem entre els catalans.

Peru aquests 466 metges no eren cis unics que exercien a Catalunya. Son

933 els revalidats del Protomedicat entre el 1768 i el 1827, amb nomes el

28 46 graduats a Cervera, corresponent la Testa: cl 45 °o a Osca, el 8 °o a

Saragossa, cl 5 °-6 a Gandia, el 4 Oo a Valencia, el 2 °o a Oriola i 11'75 °o

a Montpelier on, gracics a una fundacio del Dr. Bruguera, estudiaven dos

gironins, cada any bccats per Girona. Un 19 °o mes, sense especilicar la

Universitat, xifra que si la sumem a la de Cervera, tot just supera els

graduats d'Osca, universitat pet-6 prohibida als catalans. Despres d'un

intent de centralitzar a Madrid els ensenvaments clinics de tot Espanva,

s'autoritzaren les escoles de Medicina practica, a Valencia i a Barcelona,

tot suprimint els tradicionals dos anys de practica at costat de qualsevol

mctge de poblacio d'importancia. L'Escola de Barcelona, sota la depen-

dcncia de la Reial Academia fou establerta cl 1801 fins at 1821, i acollf

durant dos cursos els batxillers de Medicina un cop graduats a la Univer-

sitat. En aquests vint-i-un anys es matricularen 265 batxillers, 121 entre

1801 i 1808 i nomes 89 entre 1814 at 1821, i resta sense actuacio durant Cl

perfode d'invasio napoleunica. Contrariament al segle anterior, en aquest

cas predominen els estudiants de Cervera, ja closes les universitats d'Oriola

i Gandia i a un punt d'esser tancada tambe la d'Osca. Cervcra, que en tenia

un 28 96, passa a un 43 116; Osca, que en tenia tin 45 °o, baixa a un 24 °o;

Saragossa es mante practicament igual; Montpeller tambc; i despres del

1814, amb novel orientacions docents, I'll °o corresponien a doctors en

cirurgia. D'aquesta primera epoca, si be trobem un cert nombre d'cstu-

diants no catalans, cl 5'61 96, tots ells estudiaven fora de Cervera, a Osca,

la major part estudiants aragonesos, a Saragossa i fins i tot a Toledo, a

Burgos (on hi havia un planter de catedratics catalans), un d'ells a Genova

i un till del bisbat de Carcassona, de Vilanova de les Escaldes. D'aquest

estudi deixo fora cis graduats al Rcial Col•legi de Cirurgia, batxillers,

Ilicenciats i doctors, on estudia un important percentatge de no-catalans,

indubtablement perque es tractava d'un organisme en dependencia directa

de Madrid, destinat a cirurgians militars, motiu que reportava practica-

ment l'ocupaciu automatica d'un carrec remunerat molt abans de la

creacio d'un cos de Sanitat militar. El 1846 curt la primcra promocio de

metges de la universitat barcelonina restaurada, i d'aquest any fins al

1900, un nou concepte s'ha de tenir en compte: cis estudiants de les dai-
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reres colonies amcricanes, Cuba, Puerto Rico i Filipines (molt pocs do

Filipines), per aquest ordre, coincidint amb I'augment del comers i ]a

millora de les comunicacions maritimes, lent que molts Catalans establers

ally i un cert nombre de natius envicssin hors fills a cstudiar a Barcelona.

Aquets cinquanta anys, on ja comenca 1'explosi6 demografica a ]a Facultat

de Medicina, cis dividirem en dues epoqucs: en la primera, del 1846 al

1869, mancant nomrs vuit ant's intermedis, son graduats 568 metges, amb

un 3'50 °o de Cubans i porto-riquenys, mentre a la segona, del 1870 al 1900,

son 2.050 metges amb un 10'80 °o d'aquelles illes, amb una lleugera minva

des del 1890, en clue aquest 10'80 "i, baixa al 7'27 %, davallada deguda

probablement a la institucionalitzacio de les guerres colonials. Aquestes

dades, fruit d'un primer estudi, confirmen la idea inicial d'haver estat, la

nostra, una Univcrsitat purament local, que adquiri una certa importancia

entre cis estudiants de Cuba i Puerto Rico a l'epoca de I'inici de les escoles

mediqucs catalancs.
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