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No us alarmeu perquc no parlare gaire estona, es tard i en aquests
territoris de la Catalunya del Nord o de ]a Catalunya septentrional o
del Nord de Catalunya, regeix un horari europeu, que es forca diferent
de l'horari hispano-arabic que regeix a l'Estat espanyol. De manera quc
procurare abreujar el clue us volia dir, parlant sobre <Les relacions entre
els Catalans i la Universitat de Montpeller».

Els orfgens primitius de l'Escola de Medicina de Montpelier arrenctuci)

d'un hospital per als viatgers i pelegrins, quc ja al segle xu passaven per

aquclla ciutat, i cren principalment metges de la comunitat jueva de Mont-

peller i de Luncl, una ciutat a poca distancia de Montpelier, els qui varen

comencar aquests treballs en ]'hospital. Quan l'Escola de Medicina comen4a

ja a formar-se, trobem altra vegada aquesta gran figura d'Arnau de Vila-

nova, de la qual cl senyor Lladonosa ens ha parlat com un dels inspiradors

de ]a Universitat i de I'Escola de Medicina de Lleida. Hi ha dues -rans

figures: Ramon Llull i Arnau de Vilanova, quc podrfem dir clue son cis

fruits primerencs del contacte del poble catala amb les noves terres que

Jaume I havia conquerit. Ramon Dull neix poc despres de la conquesta de

Mallorca, i Arnau era probablement d'una Vilanova de prop de Valencia;

i trobern, doncs, que en aquests contactes amb la gent nova, amb les terres

novel, surten aquestes dues grans figures catalanes. .s ell qui fa els

primers projectes d'organitzaciu de I'Escola de Medicina de Montpelier,

i sera tambe un dels primers cancellers de la Universitat. El gran nexe,

saltant l'Edat Mitjana i entrant ja al segle xv, entre cis metges catalans

i l'Escola de Medicina de Montpeller prove de la fundaciu del Dr. Brugucra,

de Girona. Al segle xv havia estat professor de 1'Escola de Medicina de

Montpelier i a la seva mort, I'any 1492, va deixar inslituit un col•legi per als

fills del Bisbat de Girona, i si no hi havia estudiants de Girona, de tot

Catalunya perquc poguessin estudiar Medicina a Montpelier. Va deixar

una Casa que encara subsisteix avui, propictat fins la pocs anys del muni-

cipi de Girona, i va deixar terres que tenia en un poblet a prop de Mont-

peller, un poblet clue to un nom un tant significatiu: Londres, sense que

tingui cap rclaciu Sant Marti de Londres, amb la capital d'Anglaterra.

I dcspres va deixar una vaixella d'argent que estava valorada en un preu

molt alt i clue va provocar la cobdfcia dc diversa gent de Montpelier, i clue
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va donar floc a una quantitat indefinida de plots quo van continuar fins al

segle xvi, de gent que volia apoderar-se de la casa, de la vaixella i de les

terres de Londres. Amb tot aixo no hem d'entrar en details de tots aquests

plets i discussions que hi va haver, perque aixo as mes aviat historia

juridica que medica, pero el Collegi de Girona a Montpelier continua fins

a] segle passat. I Well hi va haver una gran generacio de metges catalans

que van ser formats a Montpelier, gracies a aqucst col•legi. Al segle xv, la in-

troduccio de la Inquisicio reial a Catalunya, per Ferran el Catolic, porta una

emigracio de jueus. Molts jucus, tant mercaders corn metges, se'n van, han

de fugir; i els metges, molts dells cis tornern a trobar a Montpeller. >Es

curios que, la majoria dels que coneixem per norns i biografies, procedien

de Tortosa, de Tarrega i de Lleida, i encara caldria afegir-ne un altre de

Sarinycna de I'Arago. Aixo fa pensar que probablement era un nucli

de metges, procedent de la Universitat de Lleida. Aixo caldria que el senyor

Lladonosa ens ho acabes d'aclarir. Procedents de Tortosa hi havia cis Miro;

Gabriel Miro va esser fins el 1490 metgc del rei Caries VIII dc Franca, i

encara hi havia una inscripcio al segle xviii a Ia facana de I'Escola de

Medicina de Montpelier: <<Gabriel Miro, perpignansis», o sigui que devia

haver vingut, en fugir la primera vegada, a Perpinya, «medicine divinurn

oraculum, consiliario et medicus fuit meritissimus cristianissimi regis

Carolus VIII-. Un nebot sou, anomenat tambe Gabriel, va esser metge de

les reines de Franca, Anna de Bretanya, muller de Lluis XII, i Claudia,

muller de Franccsc I de Franca. El fill del primer, de Gabriel Miro, es

gradua a Montpeller el 1509 i a Paris el 1514, i fou tambe el mctge primer

dels reis Enric II i Caries IX. N'hi un altre, Gabriel Tarrega, doctor en

Medicina i professor a Bordeus, que probablement pertanyia tambe a

aquest grup de metges jueus catalans. Joan Falco es un altre dels metges

que trobem a Montpeller. N'hi ha un que es considera de Sarinyena, corn

us deia, o sigui quc aquest scria mes aviat aragones que no pas catala.

Dc la mateixa manera que 1'establiment de la Inquisicio porta aqucsta

dispersi6i dc metges catalans i aquests lligams dels nietges catalans amb

Montpeller, hi ha un altre fet, d'un valor equivalent, al segle xvi, a l'epoca

dc Fclip 11. Felip 11 esta alarmat pels progrcssos del protestantisme do la

Reforma a Europa, per les hcretgies que cntravcn per la part d'Occitania

cap a Catalunrya i Arago, i ]favors dona una ordre, en 1568, prohibint

quc cap dels seas subdits antis a estudiar a Universitats estrangers, cs a

dir, son coses de mentalitat castellana que es van repetint, adhuc a ics

nostres epoques hem vist coses semblants. Naturalment, aixo porta un

punt d'interrogacio: des que aquesta ordre es va complir a la Corona

d'Arago, a Catalunya i sobrctot es va complir concretament en relacio amb

Montpelier? I la resposta es afirmativa. Ha estat publicada fa pocs ant's,

la llista dels estudiants matriculats a 1'Escola de Medicina de Montpelier

al segle xvi, i, quan arribcm en aquesta data, els noms dels catalans

s'estronquen radicalment, o sigui que, des d'aquell moment, Catalunya

queda aillada de la Universitat de Montpelier, quc havia estat el centre
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de la formacio dels nostres metges. Llavors, no ens ha d'estranvar que
durant el segle xvii hi hagi una decadencia en la Medicina a Catalunva.
Hi ha tanmateix unes figures que probablement tots recordem, que son la
dinastia dais Salvador, que crcn botanics i herbolaris, jo encara recordo
al carrer del Vidre, prop de la Plata Reial a Barcelona, ]a Casa que en
diem «1'herbolari del rei», que era la farmacia dels Salvador. I cis Sal-
vador son formats a Montpelier durant el segle xvir, entrant ja tins al
xvI I i; son ]es tres figures principals, ]'avi, el pare i el fill, que estan en
contacte amb botanics i met-es francesos, fan hcrboritzacions per Provenca
i pal Llenguadoc, i inviten tambe botanics francesos a fer herboritzacions
per Catalunva. Sembla que ]a colleccio de plantes que havia arribat a
reunir la familia Salvador i cl Museu que tenien a Barcelona era qucl-
com extraordinari. La col•Icccio de plantes havia desaparcgut, i va esser
trobada a les golfes d'una masia del Penedes durant la darrera tiuerra civil
d'Espanva. Van tenir la sort de trobar tota aQucsta enorme quantitat de
material, desgraciadament en molt mal estat perque entrc els cues i les
rates s'ho havien mcnjat gairebc tot. Al segle xvi n trobem una represa
dais estudis a Montpelier. Hi ha primer de tot, una bona quantitat de
barcelonins, sobretot dc fills de la burgesia barcelonina, i tambc de Tar-
ragona i de Valls, que estudien a l'Escola de Sercse. Screw era una escola
entre Tolosa i Montpcller, mcs a prop dc Montpelier, i un bon nombre de
catalans van estudiar en aquella escola, en deien I'Escola Reial i Militar
de Serese. Entre ells figuren noms de tota la burgesia clue despres figurer
Lambe dintrc el dcsenvolupament de la industria catalana, sobrctot al final
del segle xvl l i. Hi ha quaranta-quatre noms, dells quinze de la primera
incitat de la centui is i vint-i-nou de ]a segona; i encara, d'aquests, vint
corresponen al periode del 1770 al 1791. Es un periode d'influencia francesa
a Catalunya, clue correspon al periode de la il•lust acio. E,s tot el movimcnt
intcl•lectual que ve dc Franca i que afecta Catalunva d'una manera mcs
intensa que no pas ]a resta de la peninsula. Sobretot caldria assenvalar
que es un moment que corrcspon tambc a una represa dais estudiants
catalans que van a Montpelier i antra aquests cstudians catalans (molts
dels quals son de Girona, aprofitant el Collegi de Girona) n'hi ha tun, Cl
doctor Tomas i Rases, que fa ]a historia del Col•legi do Girona i la historia
dcls metges catalans de Girona que havien estudiat a Montpelier. I encara
cal assenvalar una au a figura interessant, que as en Tomas de Puig. Tomas
de Puig era d'un poble de l'Emporda, d'una familia propietaria de tcrres,
benestant; i va estudiar Medicina a Montpelier. Es una figura molt interes-
sant perque a 1'epoca napoleonica el trobem entre els afrancesats de
Catalunya, i cs ell qui prepara tots els projectes dc Napoleo a Catalunya.
Es ell probablement qui escriu ]a proclama del mariscal Augereau quan
entren les tropes franceses a Catalunya, i ell as el primer intendant die
Catalunya i el president de l'Audiencia Territorial de Barcelona, perque
havia estudiat lleis a mes de Medicina. Pero el que cs molt intcressant
-i que es despren dels estud's que esta font actualment un jove llicenciat
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d'Historia de ]a Universitat de Barcelona, que ha treballat cn els Arxius

de la familia i en els Arxius de Paris on hi ha documentacio de l'epoca

napoleonica- es que es pot comprovar que en Tomas de Puig era a favor

de Napoleo, com a catala, perque ell considerava que Catalunya, no podent-

se separar simplement d'Espanya, valia mes que es lliures a Franca i quc
portes influencies franceses per a regir la seva vida. A mitjan segle passat

s'estronca aquest contacte de la ciutat de Girona amb la de Montpeller i

flavors decau aquest lligam dels catalans amb ]a Universitat de Montpeller.

No vull entrar en mes details, el temps es massa just i no puc estendre'm

ja en altres coses; en una altra ocasio potser tindrem avinentesa de fer-ho.

Moltes gracies a tots els que heu assistit en aquesta sessio, moltes

gracies en primer floc a tots els que hi han presentat comunicacions, i

moltes gracies a tots vosaltres que ens heu honorat amb la vostra presencia.
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