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ORIOL CASASSAS

MOTS PREVIS

He de demanar la vostra benevolencia. Justament quan em
disposava a la realitzacio d'aquest treball, vaig tenir entrebancs de
salut. Aquest enutjos contratemps m'ha impedit de furgar les
biblioteques i els arxius que hauria volgut. Per exemple, del Primer
Congres de Sanitat Municipal, celebrat a Barcelona l'any 1927,
m'he quedat nomes amb la data. Pero -i aixo em dol encara mes-
m'ha impedit tambe de parlar i parlar amb els fills del nostre home,
veils i entranyables amics.

Per culpa d'aquests impediments el treball to dos defectes ben

visibles: una mancanca d'informacio i una extensio desmesurada

que no s'adiu a l'habitual d'una conferencia. No he tingut temps

de fer-ho mes ric i no he tingut temps de fer-ho mes curt.

Disculpeu-me'n.
Reus, 28 de setembre de 1980.

PREFACI

CAP. 1. "Empelta les pereres, Dafnis; els teus
descendents ja colliran ]a fruita."

"Bucoliques." Egloga IX.

Virgili.

I sort n'hem tingut, quan n'hem fet cas. Perquc la gran majoria de les ac-
cions dels humans mes aviat fan sentir esgarrifances o avergonyeixen; depcn dels
temperaments. I si algu troba exagerada l'afirmacio, que llegeixi qualsevol cro-
nica o qualsevol llibre d'histbria, de qualsevol pals, de qualsevol segle; aixo si, que
no sigui un d'aquesls manuals que -universalment, em sembla- hom destina,
generalment -i per fortuna- amb resultats fallits. a la narcotitzacio dels escolars.
Com si ben engallinats -triomfalment engallinats-, els escolars del mon ha-
guessin de resultar uns patriotes mes ardits. Jo soc del parer que ]a llufa -ni la
Ilufa benintencionadament embolcallada amb senyercs apoteosiques- mai no ha
donat bons resultats, mai on ha donat uns resultats solids. Entre persones
honestes i degudament granadetes, allo de "cantant les veritats es perden les amis-
tats" es fals. Un exemple: Tothom sap que no soc un especialista en historia i per
aquesta rao no ha d'estranyar que fins no fa gaire temps jo ignores que a un dels
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nostres comtes-reis Ii havia estat donat 1'epitet de "segon Nero". Alguns dels seus
actes t mereixen, veritablement, la denominacio de bretolades; i la fermesa dels
meus ideals, us confesso que no ha resultat pas afeblida pel fet d'aquesta ampliacio
dels meus coneixements histories.

Ara be, es facil de constatar que en aquests punts de vista no hi ha unani-
mitat de criteri perque, encara avui, es evident una notable tendcncia a l'hiper-
bolic color de rosa. Deixem-ho correr, que no era pas aqucst el cami que voliem
seguir.

Deiem que la humanitat n'ha fet d'imperdonables, pero, corn que fa tants
de segles que "lo tems vai e ven e vire" -segons 1'expressi6 contundent de Bernat
de Ventadorn- tambe, sense gaire esforq, d'entre les accions dels humans aple-
gariem uncs quantes dotzenes d'empreses que, obertament, ens inclinen a la bene-
volencia i a ]a simpatia i que, fins i tot, son capaces de despertar on els nostres
corn una mena d'orgull d'especie.

Les coses on aquest punt, fare -si m'es permcs- una afirmacio categorica.
No es que hi tingui tirada perque, amb els anys, m'he gnat tornant mesurat, pero
aqui si quo no puc admetre ni restriccions ni excepcions: totes, totes les empreses
dels homes que honoren els homes i honoren els pobles, totes han estat dutes a
terme amb acceptacio completa del consell de Virgili: "empelta, noi; que els tens
fills o els teus nets ja colliran ]a fruita". I sort n'hem tingut, perque 1'esbojarrada
impaciencia -que no vol dir la permanent impacicncia- nomes engendra fragi-
litat; i el que ens conve es solidesa.

Aixi, ben be aixi, ho comprengueren els homes del nostre comencament de
segle. Els homes del Primer Congres Universitari Catala, els del Primer Congres
Internacional de la Llengua Catalana, els del Primer Congres d'Higiene de Cata-
lunya, els de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Societat de Biologia de Barce-
lona, els del Sindicat de Metges de Catalunya i els de tantes altres iniciatives.
I els homes de l'Academia i Laboratori de Cicncies Mediques que promogueren
i realitzaren el Primer Congres de Metges de Llengua Catalana. Tots plegats, amb
Ilurs accions, mes grans o mes petites, i fins i tot d'anarent diversitat de direccio,
fcren possible per exemple que, l'any 1933, Aiguader i Miro digues "que el ca-
tala serveix perfectament al cientific per a escriure tots els seus pensaments i el
resultat de les sever recerques; que gaudeix avui de tota la plenitud per a esdevenir
Llengua cientifica

Els Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana han estat una apor-
tacio important a aquesta situacio que constata Jaume Aiguader. Pero han estat
aportacio i contribucio a d'altres camps -un dia vaig dir que s'han guanyat ben
merescudament la condicio de "fet de llibertat"a-, d'altres camps que no cm per-
toca, ara, de referir. Vull for allusio nomes a una qualitat que en cada una de les

I. "alguns foren rossegats e penjats, e altres solament penjats . Deis quals n'hi hac
aleuns, aixi corn ho mereixien , als quals fo donat a beure del metal] de la campana de la
Uniu que havien feta, la qual estava en ]a sala de Ia casa del Consell de la ciutat, qui es
prop la seu . F, corn aquesta campana repicava , los conservadors de Ia Unio e tots los altres,
qui eren diputats als actes d ' aquella, se justaven de continent . Per que fo justa cosa que
aquells que l'havien feta fer beguessen de la licor d'aquella , corn fon fusa ." Crenica de Pere
el Cerimonios . Cap. IV-60.

2. Citat per Ismael Girard, de Tolosa, a Monografies M(''diques, novembre 1933. No-
ticiari: "Una nova ven en el `cor' medic llati. El catala, llengua cientifica, Llengua medica".

3. Annals de Medicina . Vol. LXV, num. 8. Octuhre 1979 . Editorial "Els Congressos
de Metges de Llengua Catalana , tin fet de Ilibertat".



AIGUADLR I MIRE I LA SANITAT MUNICIPAL 593

seves deu cdicions ha estat present : ] a memoria. En forma d'homenatge a mestres
desapareguts (a Turr6 , a Perpinya , 1'any 36 i el 76), de record a figures exemplars
i excepcionals de la nostra medicina medieval (1"`Elogi del beat Joan Gilabert
Jofre" quc feu I ' any 1917 aquell apassionat congressista que fou Fausti Barbera,
de Valencia , o 1'estudi biografic de "Mestre Guillem Colteller" que exposa a
Girona J. M. Roca i Heras, ] ' any 21 ), de commemoracions com ]a del Centenari
de Gimbernat , d'Exposici6 Bibliografica com la inigualable del 2n Congres,4 o a
traves dels parlaments inaugurals d'alguns dels presidents ,' ha estat present a tots
els Congressos la memoria. Pero no la memoria de 1'encens ni ]a del bombo i els
platercts, sin6 aquella que scrnpre comporta una ]lic6 ; o una admonici6. Que to
intenci6 de servir d'estimul o d ' inclinar a l ' esmena. Del primer Congres . I'any 13,
fins at desc , les cores han gnat aixi i, per a aquest onze Congres el comitc organit-
zador decidi , no massa encertadament , que jo fos l ' encarregat d'aquest missi6. Ja
csta fet: ara jo he de fer de memoria.

A Reus , calia parlar d'un dels sous fills i fou escollit Jaume Aiguader i Mir6,
que era fill illustre de ]a ciutat de feia una pila d'anys i que ho es oficialment des
del recent 1 I de setembre . 1, de les multiples activitats d'Aiguader i Mir6, calia
referir-se a una que s'avingues a la natura de la nostra assemblea : fou triada la
sanitat municipal. Aixi fou acordat i aixi consta en els programes . He de parlar
d'Aiguader i Miro i la sanitat municipal.

*

CAP. 2. "Jo em meravell (14)
com pot haver-hi encara vida
darrera tanta mentida."

"Qui ulls ha."

Francesc Vallverdd.
(De Barcelona.)

Mireu: crec que us ho he de dir. S6c d'un natural quc no m'ha agradat mai
d'enganyar els amics i , per aquest motiu, aviso des d'ara que no parlare de sanitat
municipal. I no en parlare perquc no se quc vol dir "sanitat municipal ". per
ventura el conjunt de mesures i de serveis encaminats a restaurar i preservar i so-
bretot a promoure la salut publica dels ciutadans del municipi ? Si es aixi, deixeu-me
preguntar : de quin tipus de municipi? Del rural , de poblaci6 dispersa , amb mitjans
de comunicaci6 dificils, que segueix un llastim6s proces de despoblament ?' ^ 0 del
municipi d' entre dos mil i dcu mil habitants que va fent la viu-viu amb me's pena

4. CASASSAS , Oriol. "Un cinquantenari: el de la ` Bibliografia Medical de Catalunya'."
Butlleti de la Soc . Cat. de Ped . Vol. XXIX. num. 134 . Any 1968 . (Comunicaci6 presentada
el 26-V -68 en una sessi6 celebrada al monestir de Cuixa.)

5. CASSASAS, Oriol. "Aportaci6 dels Congressos de Merges de Llengua Catalana a la
Historia de la Medicina i a giiestions sanitaries i de medicina collectiva. " Llibre d'Actes,
Vol. IV, ps. 346-354, del Ir. Congres Internac . d'Historia de la Medicina Cat:dana. Juny
1970. Barcelona, 1971.

6. Vegeu en relaci6 a aquestes giiestions "L'assistcncia sanituria a les comarques de
Catalunya", de J. Clos , E. Seculi i A . Segura. Barcelona, 1980.
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que gloria? 0 de les poblacions que han experimentat un indigerible increment
demografic i s'han convertit en inhumanes aglomeracions urbanes? 0 de les ciutats-
dormitoris? Deixeu-me preguntar tambe: existeix una salut privativa -allo que
en diuen, d'us particular i intransferible- dels habitants d'un determinat muni-
cipi? 0 cs que no cs cert que tots els membres d'una comunitat tenim unes res-
ponsabilitats comunes que no saben res de les divisions administratives, molt so-
vint arbitraries? Entenc i comparteixo que "malgrat les caracteristiques propies
de cada medi, l'organitzacio i les finalitats de la sanitat han d'esser uniques",
com diuen en Clos, la Seculi i en Segura.? I aixi mateix que "aquesta consideracio
no pressuposa que les solutions sanitaries siguin universals, sing que cada problema
exigeix una resposta particular en el si d'una politica sanitaria global". I ara pre-
gunto: de quina politica sanitaria hem de parlar? ,Ens hem d'omplir d'indignacio
rellegint les constants denuncies que l'incansable Jaume Aiguader fcia de la injusta
situacio sanitaria? Quan deia, per exemple, "a primers de segle, FEstat espanyol
es movia encara en una concepcio medieval respecte a sanitat".,I 0 quan expli-
cava " en aquella meritissima seccio de Noticiari de les seves Monografies Mediques
que, adhuc la Republica -que havia augmentat notablement els pressupostos de
la Direccio de Sanitat-, primer amb 1'excusa de 1'Estatut proxim a donar-nos,
despres amb la del proper traspas de serveis sanitaris i, un cop traspassats, en
espera de la seva valoracio, de 47 milions que era el pressupost total dels anys
32 i 33, consigna per a les comarques del Principat 10.000 pessetes per a Iluitar
contra les rates de la zona del Prat de Llobregat. Aiguader i Miro arrodoneix el
depriment espectacle amb ]a citacio d'unes xifres esborronadores: dos milions de
pessetes era la suma del que destinaven a sanitat publica les quatre Diputacions
catalanes i aquests dos milions eren els units cabals de que disposava la Conselleria
de Sanitat en un moment que Catalunya tenia 2.800.000 habitants. Tocava, en-
cara no, a tres rals per habitant i any!

Potser si que conve que rellegirn en aquests moments aquestes denuncies i que
ens omplim, no d'indignacio baladrera, pero si de fermesa i de contundencia i que
siguem molt cautelosos a 1'hora de fer amistats.

Si no hem de parlar de la politica dell greuges -passada, recent o actual-,
ahem de parlar de l'absurda i ridicula parodia de legislacio que s'inicia el 1822
amb una Llei general de Beneficencia, que comenca a embolicar-se tot just dictada
amb decrets centralitzadors i provincialitzadors; que arriba a graus d'insania 1'any
1944 amb una Llei de Bases i que amb decrets de comarcalitzacio sanitaria ino-
perants, amb reformes no dutes a terme i amb una permanent mala entesa entre
les institutions sanitaries, ens ha dut a un batibull del diable del qual ens costars
molt de sortir?

Parlar d'aquesta historia -la politica del "Boletin"- produeix un tedi de
no dir.

Aixi que, he de parlar de ]a historia de 1'esperanga, de la historia de les
aspirations i dels projectes, de la historia de les illusions?

7. "L'assistencia sanitaria a les comarques de Catalunya." Barcelona, 1980.
8. "La mortalitat a I'Estat espanyol." Monograf. Mediques VII-VIII, 1934.
9. "La mortalitat a Catalunya." Monograf. Mediques 1-11. 1934.
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CAP. 3. "Camins d'Igualada,
camins de Fraga,
les esperances!"

"Imitacio del foc."

Bartomeu Rossello-Porcel.

(De Ciutat de Mallorca.)

595

Pero, si d'aquest mon de somni -que, amb una tenacitat indomita, uns
quants han anat fent realitat, cada dia una mica mes, amb progressos impercepti-
bles i tot, si voleu-, si d'aquest mon de somni ja tot ha estat dit!

Aiguader i Miro, 1'any 34, deia que "la miseria es una enemiga personal
de 1'home" i que "es una enemiga cara, car les seves malifetes empobreixen les
nacions"10 i que "la primera empresa i la mes alta dels organismes governamentals
es la sanitat p6blica".11

I al Congres de Perpinya, en aquella immarcescible Ponencia de la funcio
social de la Medicina, i despres a l'Ambit d'Estructura Sanitaria del Congres de
Cultura Catalana, i despres a tot arreu -vull dir a tot arreu on hi ha responsabilitat
i enteniment- es proclama que "l'objecte especific i el centre d'interes del sis-
tema sanitari no ha d'esser la malaltia sino la salut".12

Per6 no la salut "per decret" que podria infondre la confianca en uns falla-
ciosos indexs municipals o provincials o estatals de Hits per mil habitants,'i sino
la salut entesa corn un afer personal i solidari alhora, la salut que, amb tota certesa,
podria promoure un sistema sanitari que atengues, com diu en Jordi Gol," un
petit detail: la qualitat.

He dit que no se que vol dir "sanitat municipal" i que no en parlare. En canvi,
em referire a solidaritat, a justicia i a empresa comuna.

* * *

CAP. 4. "Car tan profundament la seva arrel s'allarga,
que floriria encara si aquesta terra amarga
un dia fos coberta d'una crosta de sal."

"La Galerna i el Llamp."

Marius Torres. (De Lleida.)

El programa tambe anuncia que parlare de Jaume Aiguader i Miro i no us

vull enganyar: no en parlare. Perque, en canvi, em referire a la lleialtat, a la fidc-

litat, a la tenacitat, a la dignitat, a 1'anim infatigable, a la generositat i a l'abnegacio

10. "La mortalitat a Catalunya." Monogr. Mediques. 1-11. 1934.
11. Conferencia reproduida a Monogr. Mediques. XII. 1933.

12. "El metge de capgalera", pags. 80 i segtients.
13. "L'assistencia sanitaria a les comarques de Catalunya", pag. 91.
14. "Qualitat sanitaria: un petit detail". Annals de Med. Vol. LXIV, num. 6. Juny

1978. Editorial.
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I es clar, he de dir tambe ben alt el nom d'aquell home savi, de recta cons-
ciencia ciutadana, que dirigf l'Institut Provincial d'Higiene de Valencia -instal
en un edifici que costeja personalment-, que fou professor de la Universitat i
rector (del 1932 al 1934), que pertanyia a una illustre dinastia 1" de metges va-
lencians que -ininterrompudament- va del segle xvIII fins als nostres dies, un
membre de la qual, Vicent Peset i Cervera, fou president d'honor del Primer Con-
gres de Metges de Llengua Catalana.

M'estic rcferint, obviament, al doctor JOAN BAPTISTA PESET I ALEIXANDRE

a qui el poeta Vicent Andres Estelles ha dedicat uns versos colpidors, punyents:
"Ofici permanent a la memoria de Joan B. Peset, que fou afusellat a Paterna el
24 de maig de 1941".20

Es el llibre que acaba amb el "Gran Oratori pels morts valencians de la
postguerra", altrament titulat "Vora el barranc del Carraixet", que diu:

"Vora el barranc del Carraixet
hi ha un taronger d'amargues branques:
penja una collita de martirs
d'una mort amarada i pobra."

Ara, entenc que el que conve es

"Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats
i l'aire passi com una estesa ma
suau i molt benigna damunt els amples camps."

com diu 1'Espriu.21 Pero amb memoria indeleble.
I acabo aquest prolix Prefaci que -jo diria- ha precisat a bastanca ]a

direccio del meu treball.

INTRODUCCIO

CAP. 6. "Un obre, de vegades,
els ulls -perque tots, qualque pic, hem d'obrir els ulls-."

"Poemes de Mondrago."

Josep Maria Llonlpart. (De Ciutat de Mallorca.)

Aixi, ja esta dit: no tractarem de sanitat municipal perque parlarem de
solidaritat i de justicia i ens referirem a Jaume Aiguader i Miro a traves de les
qualitats que l'alta civilitat inclou.

Abans d'entrar en materia voldria, un moment, dir-vos on em trobava quan
vaig comengar a pensar sobre aquestes coses i voldria fer una referencia a uns

19. PEREZ I MORAGON, Francesc . " Peset i Aleixandre ", "Peset i Cervera", "Peset i
de la Raga" , " Peset i Llorca", "Peset i Vidal". Gran Enciclopedia Catalana.

20. ANDRES ESTEI_LfS, Vicent. "Ofici permanent a la memoria de Joan B. Peset, que
fou afusellat a Paterna el 24 de maig de 1941 ". Ed. Tres i Quatre. Valencia, 1979.

21. "La pell de brau".
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sentiments i punts de vista de quan em disposava a comencar a pensar sobre
aquestes coses.

La placa de Sant Joan de Florencia -te una elegancia magica incompara-
ble- es un dels indrets del mon que posseeix una forca d'atraccio mes gran.
A mes, 1'hora era d'una amabilitat exquisida: sense presses, madura, sense estri-
dencics de Hum. Jo m'havia assegut a terra, en un esglao de la catedral. La placa
era plena de vida i de pausada animacio; l'aspecte divers dels qui hi coincidicm
permetia d'assegurar que les terres de les quals procediem tambe eren d'a116 mes
divcrses.

L'aire de la placa contenia de tot: bonhornia, curiositat intellectual, un punt
de xerinola; hi flotava la solitud que eixia d'uns joves d'aspecte taciturn i 1'in6til
desig de fer-los una mica de companyia; la simplicitat i la sinceritat de l'abracada
d'uns enamorats; hi flotava la tristesa d'una musica antiga que tocava un not des
de la seva cadira de rodes i, sobtadament, es feia present la idea de la inconsciencia
que ha conduit les ciutats del mon at problema de les "barreres arquitectoniques",
com si la invalidesa fos un invent recent; a 1'aire de la placa hi havia miseria al
costat d'opulencia i ]a indignada vibracio que provoca 1'existencia dels desnivells
vertiginosos. I hi havia 1'ombra de les pedres antigues i el reflex fugac dels marbres
multicolors que -tin instant- el sol va illuminar: i hi havia 1'ampla i Yalta iii-
bertat del cel i dels camins i dels destiny.

Tot i la munio de motius de combat inajornable, l'aire de la placa de Sant
Joan era fecund; era un mon de fites aconseguides, de feines comencades i d'ac-
cions que encara s'han d'iniciar "tan divers, tan extens, tan temporal" que vaig
sentir-lo com la meva piltria, amb el "desesperat dolor" de rigor.

M'hauria semblat una vanitat d'argumentacio dificilment sostenible que algu
dell qui en aquella hora respiruvem aquell aire hagues proclamat que ell procedia
de la terra mes ufana existent sota la capa del sol. Soc dels qui opinen fermament
-tot i no haver visitat, ni de bon troy, la totalitat de les terres del mon- que no
n'hi ha cap de mes ufana que les altres. Totes tenen -ben igualment- la dignis-
sima condicio de lloc de treball, de floc dels treballs que encara cal fer per acon-
seguir que 1'aire de les places de Sant Joan del mon sigui sense terboleses. La
qual cosa no es incompatible amb el fet d'estimar -"amb un desesperat dolor"-
la terra on esmercem el nostre esfort i els companys de la feina i les eines
comunes.

Em sembla que ho devien veure -si fa o no fa- d'aquesta manera 1'August
Pi i Sunyer, que fou un campio de ciutadania entre nosaltres i que, a Caracas, fou
un sembrador de civilitat; i on dels sous mes fidels deixebles, Josep Puche Alvarez,
fill de Lorca, estudiant i metge a Barcelona, catedratic i rector a Valencia, que
fou un altissim exemple de dedicacio entre nosaltres i que, a Mexic, deixa "una
huella profunda y bienhechora" "y asi seguira presente en lo mas noble que haya
en nosotros"." I Jaume Aiguader i Miro, del qual jo no sabria dir si lluita per
Catalunya o pets desvalguts de Catalunya i la biografia del qual, escrita amb tint
d'amor per Josep Maria Poblet,-':; acaba amb les seguents paraules: "es que algu
no veu, no endevina en aquestes paraules que Aiguader va escriure una mena

22. Hoco ARECHIGA. Boletin Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiologicas. Marzo, 1980.

Vol. 3, num. 2.
23. "Jaume Aiguader. Una vida `amb Catalunya i per Catalunya'." Ed. Teide. Bar-

celona, 1977. (Es refcreix a la biografia de Miquel Servet escrita per Aiguader.)
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d'autoretrat de la seva propia persona, tothora propicia a les causes justes i als
grans i suprems abrandaments?"

I potser tambe ho veia aixi el mes gran i el mes foil -amb la follia del cor-
dels catalans de tots els segles: Ramon Lull, que dugue el seu permanent combat
contra Terror, que lluita incansablement per la veritat i per l'endreca de les con-
dicions de convivencia de Fun extrem a l'altre de la terra, convertint tot el mon
en la seva patria.

CAP. 7. "Oh mon,
m'ha costat de pensar que jo era tambe dels teus,
que portava a l'esquena
la meva carrega d'home."

"Obra poetica".

Jordi Pere Cerda. (De Sallagosa.)

Sigui corn es vulgui, allb que de cap manera no pot esser posat en dubte es que
]a responsabilitat dels afers comuns ens incumbeix a tots i que nomes ens en sor-
tirem -tal corn deia un vell amic enyorat que aconsegui de despertar nombro-
sissims rau-raus i, es clar, es converti en un personatge incomode als ulls de molts-
si edifiquern damunt de la veritat, la justicia, l'amor i la llibertat.24

LA BIGA I LA BUSCA PERENNES 25

CAP. 8. "Trois mots contre la peste out plus d'effct que ]'art:
s'enfuir vite, aller loin et revenir bien tard."

Augier Ferrier, segle XVII.`G

Les cosec no haurien d'anar d'aquesta manera pero, correntment, hi van.
Els homes i els pobles necessitem ensopegades fora de mida per arribar a ]a con-
clusio que potser caldria disposar-se a rumiar la conveniencia de solutions. L'any
1348, per exemple, a tot Europa fou un any fatidic: fou l'any de la irrupcio de
la Pesta Negra. A Mallorca, en un mes, moriren unes 15.000 persones; a Va-
lencia, el mes de maig, "hi morien tots jorns mes de CCC persones"; a Barcelona,
el mes de juliol tambe; ]a Plana de Vic veie reduida la seva poblacio a una quarta
part, etc., etc. I a la resta d'Europa, semblantment: a Florencia la Pesta s'endugue
els tres cinquens dels habitants de la ciutat, al Llenguadoc feu malvestats del
mateix ordre, etc., etc.

24. Obvia al-lusio a Joan XXIII i l'enciclica "Pacem in terris".
25. Amb les excuses pertinents, dire que les lluites entre la Biga (dreta, favorable als

"ciutadans honrats" i "mercaders") i la Busca (esquerra, favorable al "poble menut") en les
giiestions de govern municipal ocuparen quasi tot el segle xv.

26. Versos citats per Joan VENY en el seu Ilibre sobre "Regiment de preservacio de
Pestilencia". Tarragona, 1971, pag. 32.
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Els territoris de la corona de Pere el Cerimonios restaren despoblats i tan
afeblits "que en comptes del desti de grandesa que Pere els havia preparat, en-
trarien en lenta decadcncia Pierre Vilar tampoc no vacil-la a atribuir a la Pesta
una de les causes de la nostra decadencia.

De res no valgueren els advertiments i els consells dels mestres . Uns d'aquests
els donava el 24 d ' abril de 1348 Jaume d 'Agramunt , de I'Estudi General de Llei-
da,=s en la seva famosa Epistola als Paers: "com aja ohit dir a persones dignes
de fe que epidimia ho pestilcncia e mortaldats de gents regnen e ban regnat en
algunes partides e regions a nos vehines ...... Res no hi valgue , ni la fugida del
lloc infectat que "aixi com no mor en la batalla aquel que no y es", 29 era una
mesura recomanada encara al cap de tres segles.

Pere el Cerimonios fugi cap a les terres de 1'interior amb tota la familia:
a Terol, a Tarassona , a Sogorb, i tot i aixi moren In reina Elionor (30 d'octubre),
Joana de Foix , tia del rei ( mes de maig) i les infantes Maria (juny) i Blanca (no-
vembre). A Barcelona , dels cine consellers de la ciutat en moriren quatre i els
jurats i prohoms d'Alzira prohibiren al campaner Joan Gasco de tocar campanes
a fi d'evitar ('increment del panic.

Tambc hi hague algun cas de millor estrella , com -per exemple- el d'a-
quelles set dames i aquells tres cavaliers que sortint d'oir missa a Santa Maria
Novella -molt a prop de la plaga de Sant Joan que fa una estona al'ludiem-
decidiren de fugir de ] a ciutat i, tot plegat, arribant -se a Fiesole , que es a quatre
passes, passaren uns quants dies d'alh) mes entretinguts contant histories. 0 al-
menys aixi ho explica Boccaccio en "El Decamero".

Com que les causes de 1'epidcmia eren atribuides a circumstancies que avui
sabem que son crrOnies , eren comesos multitud d'estropicis : a Narbona i a Car-
cassona foren torturats i cremats els "responsables". A Barcelona els jueus foren
acusats d ' emmetzinadors i, en un assalt , van esser assassinats al Call bastants dels
seus pobladors.a10

Els metges dels PaIsos Catalans -els nostres fisics- amb frequcncia man-
tingueren una actitud elogiosa. El metge ' reial Pere Ros va esser recompensat amb
uns dominis a Vilafranca de Morella; a Valencia es distingiren els metges Be-
renguer d ' Eimeric, Bernat Minguet i Pere Liambilles; i a peticio dels jurats de
Ciutadella fou recompensat pels sous serveis el metge Nadal.

Jaume Aiguader, en el seu llibre "Elogi dell metges i de la medicina", ens
conta dels combats dels metges contra l'assot de les malalties i contra la ignorancia;
una ignorancia escruixidora que, no el 1348, sing tres segles despres encara pro-
vocava accions com la que transcrivim.3"

"La ignorancia cercava sempre una persona a qui acusar.
"Es demostratiu en aquest sentit el proces contra Guillem Piazza i Joan

Jaume Mora a Mila, durant la pesta de 1630."
A continuacio transcriu la inscripcio gravada en una columna a Mila.
"En aquest solar desert hi havia abans ] a tenda de Joan Jaume Mora, el qual

conjurat amb Guillem Piazza, comissari de salut publica, i altres, durant una pesta

27. MARTINEZ-FERRANno, Ernest . " Histbria dels Catalans ". Vol. 111 , pug. 1139.

28. VFNY I CZAR , Joan. "Regiment de preservacio de pestilencia". Tarragona, 1971.

29. Ibid. Nota 66, pug. 32.
30. CARDONER i PLANAS , Antoni. "Histbria de ]a Medicina a la Corona d'Arago (1162-

1479)". Barcelona, 1973.
31. "Elogi dels Metges i de la Medicina", pag. 40.
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terrible, per mitja d'unguents escampats per ci per Ila, multiplicaren les horribles
worts.

"Per aixo el Senat ordena que ambdos, jutjats enemics de la Patria, serien
primerament atenallats damunt d'un cadafal amb tenalles tallants; despres d'ampu-
tada la ma dreta, condemnats at suplici de la roda; sis hores despres, degollats i
tot seguit cremats; i per esborrar tot rastre d'aquests criminals, Ilurs bens confis-
cats, Ilurs cendres llencades at riu, aquesta casa oficina del trim, en memoria eterna
de la malifeta, enrunada amb prohibicio de reconstruir-la, i bastida una columna
infame cow a record.

"Fugiu d'aci, fugiu, bons ciutadans, perquc no us taqui aquest clos infame.
" 1630, calendes d'agost.
"Marc Antoni Menuto, Senador, president de la Sanitat Publica.
"Joan Baptista Trotto, president del Senat milanes.
"Joan Baptista Vittilumi, cap de Justicia."
Per mes que potser no tot era degut a la ignorancia; potser hi havia una mica

de Barranc del Carraixet i una mica de denuncies i rivalitats de Biga i Busca.
Pcrque una mica mes en11a cremaren Savonarola i un tros mes Iluny cremaren
aquell gran enamorat del mestre Ramon Llull que fou Giordano Bruno. I no fou
pas per supersticions ni per ignorancia.

Be, deixem-ho, que aixo ens duria lluny del nostre objectiu. Estavcm dient
que 1'home, per decidir-se a prendre determinations, molt sovint necessita rebre
la gran patacada. 0 necessita que les desventures siguin anunciades no amb xifres
de fredes estadistiques, sing amb noms propis. Aiguader i Miro ho sabia i per
aixo una vegada va escriure: sz "A Catalunya es calcula que hi ha 40.000 tubercu-
losos. Cada any en moren uns 4.000. 4Que few per a evitar-ho?... Pensern que
cada dotze meson perdem un poble gran cow Falset, que en el que va de segle
hem perdut tres Lleides o tres Manreses."

"Trois mots contre la peste..." No: el cami es un altre; el que saber les
persones responsables. Tenir consciencia dels problemes i ajudar a la collectiva
presa de consciencia dels problemes i combatre la ignorancia. Com Jaume Aigua-
der, que en una attra banda as comentava que "existeix un temps en el qual les
malalties es poden prevenir, i la majoria guarir, i ensenyar I'home del carrer a
encertar aquest moment es el que es proposa 1'obra divulgadora i social dels
metges".

32. "Elogi dell metges i de la Medicina". Pag. 89.
33. "Elogi dels metges i de la Medicina". Pag. 140.
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CAP. 9. "Amb 1'alba, la ciutat es mes bruta i extensa.
..........................................

Mes bruta i mes extensa,
i l'alba malgrat tot tambe acf es alba."

"Terra en la boca".

Joan Foster. (De Sueca.)

La ciutat es bruta, les ciutats encara havien estat mes brutes. I fou necessa-
ria la Pesta Negra perque els consells municipals decidissin d'ocupar-se de ]a
neteja.

Anteriorment, nomes alguna disposicio aillada o alguna benemcrita accio
privada. Citem, en aquest desolat capitol, l'autoritzacio que, ]'any 1301, Jaume II
va concedir als consellers de prohibir que fossin llencades les aigues residuals

al carrer.:t4 Pero foren els terribles estralls de la Pesta els que convenceren de

la necessitat de vetllar mes seriosament per la salut publica. L'any 1348, con] ja
hem citat, a Barcelona nomes queda un conseller viu -Romeu Llull- i el dia
30 de novembre, festa de sant Andreu, seguint la vella tradicio, tingue hoc 1'elec-

ci6 del nou consell, amb Guillem Oliver de conseller en cap. El carrec era d'un

any de duracio i a Guillem Oliver el succei Ferrer de Manresa. Fou durant el
mandat d'aquest, el mes de maig de 1350, que el Consell de la ciutat de Barcelona
crea el carrec de "metge del comu "5 amb la missio de vetllar per la sanitat pu-

blica. Barcelona fou una de les primeres ciutats europees que disposa d'aquest
funcionari, del qual cal dir el nom, Ramon de Teserach, especialment ara que
l'Academia acaba de concedir un premi en recordanca del fet.

Aquesta voluntat de fer, amb esperit col-lectiu, les cores mes ben fetes ma-
nifestada en la institucio d'un metge del comu, fou seguida a d'altres ciutats dels
nostres Paisos: l'any 1372 Cotlliure designa Albert Puig i l'any 1383 Tarragona
designa dos metges del comu: un de cristia i un de jueu.

A Barcelona, l'any 1394 fou creat el carrec d'escombriaire municipal. A co-
mencament del segle xv fou contractat un home que recorria la ciutat amb un ase
i recollia les besties mortes. L'any 1446 la decisio del Consell, en aquest aspecte,
pot esser qualificada de transcendental. A 1'ase li fou adjuntat un carreto que, ben
visiblement, havia de Iluir les armes de la Ciutat, 1'escut.

Aquestes mesures foren inici, pero el problema -han transcorregut sis se-
gles- no ha estat resolt encara. Aiguader i Mir6:1i' clamava per una xarxa efi-
cient de clavegueres: amb el suport dunes estadistiques, cita com la construccio
de bones clavegueres disminui la mortalitat a Danzig i a Buenos Aires.

A Barcelona, 1'onada immigratoria produida per 1'expansi6 industrial i I'Ex-
posicio Internacional del 88 provoca la progressiva ocupacio de 1'espai situat "fora
muralla", mes enlla de les Rondes. L'any 1897 s'iniciaren les annexions dels ter-

34. CAROONER I PLANAs, Antoni. "Historia de la Medicina a la Corona d'Arago".
Pag. 152.

35. CAROONER I PLANAS, Antoni. Ibidem.
36. "Elogi dels metges...". Pag. 57.
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mes municipals veins sense cap programa de sanejament. Un pla de clavegueres
aprovat el 1891 no fou iniciat fins vuit anys mes tard, i es que -la Biga i ]a Busca
medievals- al costat de batlles de bona memoria -Rius i Taulet, liberal de Sa-
gasta, per exemple-, Barcelona fou regida per cacics del conservadorisme mes
deshonest. Planas i Casals,17 conegut popularment pel "Pantorrilles", cacic omni-
potent, imposa gracies als vots servils "dels burots i als dell morts" existents a
milers en unes Ilistes manipulades, el seu candidat Joan Coll i Pujol com a alcalde
de la ciutat en cinc ocasions (entre 1884 i 1909). Per aquest cami no ens ha
d'estranyar que l'any 1934 Aiguader i Miro 3s encara hagi de continuar lluitant
per aquestes questions. Ens denuncia que a Barcelona existeixen encara uns 14.000
pour negres, netejats -a mes- per decisio del propietari i per empreses priva-
des. Diu, carregat de rao, que "construir bones clavegueres i la depuracio de les
aigues residuals es mes necessari que tenir un edifici monumental de la Casa de la
Vila i fins i tot mes important que tenir una bona Universitat". Exactament com
si fos ponent d'aquest onze Congres.

En una conversa que mantingue davant els microfons de Radio Barcelona
el 3 de mare de 1934,3`1 explicava que la seva finalitat no era cap "altra que es-
pecular sobre la missio ben precisa que en el mon social to avui la Medicina.
Mes ben dit, que li han reconegut ara, perque en tot temps l'ha tinguda". Com si
fos un ponent del dese Congres, del de Perpinya.

CAP. 10. "Al final, s ' ha comprovat , els camells
arriben a passar pel subtil cos d'una agulla."

"Una bella historia".

Miguel Baucd. (De Felanitx.)

De comprovacions corn aquesta, ]a historia dels nostres hospitals n'es plena.
Excuseu-me: em tornare a referir a Barcelona -tot i que no soc barceloni-
perque es la historia que he viscut mes propera. Durant mes de sis anys -els
de ]a Dictadura de Primo de Rivera- la ciutat fou regida per persones de cog-
noms estranys a la nostra ocda o per senyorassos amb titol nobiliari.''° Gent molt
respectuosa envers la propietat privada i per a la qual el be comb sempre ocu-
pava posicions mes endarrerides. El fet es 41 que Barcelona pati una epidemia
de febre tifoide i, a partir de la tardor de 1914, a la Seccio Maritima del Pare de
la Ciutadella hi havia uns barracons que feien les funcions de llatzaret, que havien
estat constructs amb caracter de provisionalitat. Pons i Freixa prou impulsa l'Ajun-
tament de la ciutat a l'acord de la construccio d'un hospital digne, pero no acon-

37. IARDI, Enric. "El Doctor Robert i el seu temps". Barcelona, 1969.
38. AIGUADER I MIRO, Jaume. "La febre tifoide a Catalunya". Monogr. Mediques. IV,

1934.
39. Transcrita a Monografies Mediques (XII-1933) amb el titol "La Medicina i l'Estat".
40. Alcaldes de Barcelona: 17-X-1923, Fernando Alvarez de la Campa: 15-IX-1924,

Darius Rumeu i Freixa, barn de Viver; 26-11-1930, Joan Antoni Guell i Lopez, comte de
Giiell.

41. CASASSAS, Oriol. "La medicina catalana del segle XX". Pag. 65.
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segui que aquells patricis dobleguessin les resistcncies i ens eserupols dels propie-
taris de les torretes i dels terrenys de Montjucc i de Vallcarca i 1Hospital d ' Infec-
ciosos hague d'acabar essent construct -entre vies de tren i tuf de gas- en cis
terrenys municipals on hi havia ens barracons.

Deixcu -me for un salt de cinc segles . Despres del quo acabo de contar, la
meva salut de catala el necessita i el necessita la meva determinacio de no fugir
"nord enlla". Llegeixo la carta que el rei Marti -1'61tim dels nostres reis- envia
el 5 d'agost de 1401 42 a Joan 4abastida, batik de Barcelona . "Lo Rey. Recor-
deus que nos estants aci en Barchinona donam graciosament al Espital novella-
ment comensat en la dita ciutat , tota la pedra e reble nostre que es devant la
daracana , la qual havia apparellada per to palau que habicin proposat for proper
la dita daracana . Per que us manam que tota la dita pedra e reble lexets prendra
tota hora ques volran, als administradors del dit Espital o a altre qualsevol en
nom d ' aquell."

Es dHospital de la Santa Creu, de Barcelona , edificat amb generositat i amb
una visio de tan amples horitzons , que serv i durant segles. Pero que, per culpa
de la gasiveria i de la incomprensio d'alguns catalans -aquells quo propugnaven
1'edificaci6 de tota una ilia de cases al centre de la Gran Via, que destrossaren el
Pla Cerda, etc.- i per culpa de la negligcncia de 1'Estat (Aiguader i Miro 13 di-
gue: "la higiene i la sanitat social, a part de 1'esquifida obra que podien for ens
municipis amb cabals miseriosos , era funcio de 1'Estat i tots sabern com l'Estat
negligia la labor") acaba ens sous dies d ' hospital inspirant una pena infinita i pro-
vocant una indignacio legitima.

Manuel Dalmau ... Deixeu-me dir qui fou Manuel Dalmau. u Mori quan te-
nia 27 anys i era i es una de les figures mcs altos i mcs nobles de la cicncia cata-
lana del nostre scale. Estudia amb August Pi i Sunyer, despres a Halle amb Ab-
derhalden i a Harward amb Cannon; de retorn a Catalunya, rebutja una placa quo
li oferien a Madrid perque creu que to l'obligacio de dedicar tot el sou esforc
a Catalunya i a for tot el possible per dotar-la d'institucions sanitaries modeliques.
Tenia 26 anys i demana audicncia al president de la Mancomunitat. Li exposa
un pla complet d'organitzacio de serveis i Prat de la Riba li contesta : "Voste
m'ha exposat el cami. Aixo es el que cal for i aixb es el que farem." Prat de ]a
Riba mori poc despres i, del seu successor , Dalmau no obtingue una atencio sem-
blant. Entry a treballar a la Seccio de Bioquimica del Laboratori Municipal al
costat de Turro.

Doncs Manuel Dalmau havia escrit: 43 "Convindria que el batlle, ]a Man-
comunitat i l'Estat s'enteressin oficialment que molts malalts de pneumonia mo-
ren acs bancs de (Hospital de la Santa Creu esperant torn..." "Tambe se'is po-
dria for memoria quo fa cinc seg]es una Barcelona de 40.000 habitants construl
i'Hospital de la Santa Creu i quo la Barcelona actual, aquesta Barcelona de l'Ei-
xample sense pares, ha utilitzat el mateix hospital i no pot aconseguir , en 20 anys,
de construir dHospital de Sant Pau, ni hi ha res a l'horitzo que pugui for pensar
que algun dia es resoldra."

42. Citat a Bibliografia Medical de Catalunya. Figura a Arxiu Corona d'Arago; r. i.i.
c1XXV; fol. XX girat.

43. "Els fascicles sobre medicina social". Monogr. M&liques. XI. 1933.
44. CARRERAS I VERDAGUER, Antoni. "Record de Manuel Dalmau". I Congres Int.

Hist. Med. Cat. Vol. IV, pig. 67.
45. "La Publicidad", 15-VII-1918. (Publicat en castelli.) "El Social Service".



AIGUADER I MIRO I LA SANITAT MUNICIPAL 605

I un desanim semblant provoca ]a historia de ]'Hospital Clinic de Barcelo-

na, que va veure passar uns trenta anys entre la compra dels terrenys i la inaugu-

raci6 (1906). I que at cap d'encara no cinquanta anys, amb tants de pedagos,

ofereix un aspecte arquitectonic deplorable. Contrasta aquesta situacio antiestc-

tica amb la d'un hospital -tan antic corn el de la Santa Creu- i que encara fa

la seva funci0 d'hospital, que conserva 1'exquisit aspecte que li donaren els seus
constructors, amb un jovenissim fris que Giovanni delta Robbia, el segle xv, hi
colloca.46 Per veure'l, aixo si, cal anar "nord enlla", en un d'aquells paisos que fa
molt de temps descobriren que es pot fer coordinaci0 hospitalaria, que fa molt de
temps que saben que vol dir xarxa hospitalaria.

I podriem referir, del nostre pais, mes i mes histories de negligencia, de ga-
siveria, de molta paperassa i resultats nuts. Pi i Molist deia: "Espana se envanece
de haber edificado una cartel-modelo antes que tuviese manicomio oficial o pu-
blico construido de nueva planta", "hay on Espana villas que tienen hipbdromo
y ciudades con una y hasta dos plazas de toros y carecen de manicomio oficial o
publico construido de nueva planta", etc.

Els camells, mentrestant, segons ]'humor, fumaven el seu hava, exercien el
dret de cuixa o feien revercncies als camells de mes alta jerarquia. 0 concedien
una ajuda de mil cinc-centes pessetes mensuals a les families obreres que tenien
un fill mongolic.

I sempre havent de comptar amb la iniciativa privada. Bernal de Fonollar 47

el 9 de juny de 1326 donava un hospital a Sitges "per a pobres pelegrins i altres
necessitats, orfes, desvalguts i malalts sense manteniment", que I'any 1910 el
nord-america Roger Deering substitui per l'edifici actual.

I ]'any 1348, ]'insigne patrici i mercader de Mallorca Ramon de Terrades 4S
deixa en of testament diners per a compra de terrenys i construcci0 d'un hospital
per als pobres malalts de ]a ciutat de Vic.

La llista fora inacabable.
I at costat d'aixo la inoperancia o la megalomania: els flagells atavics d'una

raga. Que ja Alfons el Magnanim -el segon rei de les nostres terres pertanyent
a ]a dinastia castellana- quan conqueri Napols 411 feu 1'entrada a la ciutat, no amb
cavalls que era el costum de 1'epoca, sing amb elefants. I del 1450 al 1950 quan,
on comptes d'hospitals a l'abast de la ma, foren construides elefantiasiques "Re-
sidencias".

Ha catgut lluitar constantment.
Emili Brians0, a Reus, a comengament del nostre segle no descansa fins a

obtenir els diners necessaris per a substituir el "diposit" de malalts mentals on es
moria sense cap intent terapeutic, per un modern establiment psiquiatric. Super-
visa els planols, dirigi i organitza el que fou l'Institut Pere Mata.50

Des dels organismes de govern propis, els lluitadors tambe hi foren, pero les
traves, els impediments, cis interessos treats i les guerres fan que la lluita sigui
curta.

46. Hospital del Ceppo, de Pistoia (]a Toscana).
47. ARAGO, Ignasi. "Els hospitals a Catalunya". Barcelona, 1967.
48. SERRA i RABERT, Francesc. "Corn ha esdevingut comarcal ]'Hospital de la Santa

Creu de Vich. GENIs i AGUILAR, Marti. "L'Hospital de Vich". Anals de ]'Hospital Comarcal
de Vich. 1932.

49. MoNNIER, Philippe. "Le Quattrocento".
50. CASASSAS, Oriol.: "La medicina catalana del segle xx". Pag. 55.
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Entre nosaltres, sense cap intencio de fer una Vista exhaustiva vull citar el
doctor Robert, bathe de Barcelona 1'any 1899, que hi deixa la vida; vull citar
Francesc Pons i Freixa que, com si fos un ponent del Congres de Perpinya del
76, 1'any 32 deia: "No pot deixar d'esser higienista el metge, com no pot deixar
d'esser-ho 1'arquitecte, ni 1'enginyer, ni el farmaceutic, ni el pedagog, ni tan sols
el legista, ja que en general a tots arriba i de tots necessita la sanitat." I vull citar
Mestre i Puig que 1'any 1935 afirmava que "el problema de I'hospitalitzacio a Ca-
talunya reclama una solucio totalitaria; reduir-la a 1'arranjament parcial de certes
crisis hospitalaries es inferir un greuge al poble de Catalunya".51 I, es clar, he de
citar Jaume Aiguader i Miro perque, a travcs de la paraula i per mitja de 1'escrit,
fou un autentic apostol-iluitador. Que sempre toca de peus a terra. L'any 1933,
quan foren traspassats els serveis de Sanitat del govern central a la Generalitat,
digue: 12 "Des d'ara la medicina catalana tindra la responsabilitat exclusiva en
1'endegament higicnic de la nostra terra i cal que ens eduquem amb una prepa-
racio acurada que crei una solvencia i doni una eficacia. Sense tecnics capacitats
i animosos, fallaran les possibilitats que ens dona l'autonomia."

D'Aiguader i Miro i arran de la publicacio del seu Ilibre "Elogi dels metges
i de la Medicina", un home d'un cap tan clar com fou August Pi i Sunyer, digue:
"L'autor es un dels homes de la mes gran influencia dins de Catalunya en el
present; es el cap de la ciutat de Barcelona. Ningu com ell per convertir en accio
el que ensenya en el seu llibre tan remarcable." 5s

El seu tremp de lluitador el dugue a mirar d'influir damunt les mentalitats
individualistes dels metges; o de molts dels metges. En aquest sentit ens hem de
prendre les paraules d'elogi del Sindicat de Metges de Catalunya -nascut l'any
1919, a Tarragona, quan el 3r. Congres de Metges de Llengua Catalana. Diu:
"El Sindicat es la voluntat dels metges de Catalunya." "Aquesta arma de jus-
ticia que tots veiem en el Sindicat es alto que li dona impuls. L'acoblament de
tots en un feix solidari redrecara la nostra dignitat." "La dignitat dell metges no
sera un afer particular..." "Des d'ara esdevindra altra vegada un quefer col-
lectiu."

51. Comunicacio sobre "Coordinacio dels Serveis hospitalaris a Catalunya", presentada
a l'Academia de Medicina de Barcelona el 7 de novembre de 1935.

52. "Els fascicles sobre medicina social. Monogr. Mediques. Xi. 1933.
53. POBLET, J. M. "Jaume Aiguader. Una vida amb Catalunya i per Catalunya".

Pag. 97.
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CAP. 11. "He vist uns homes
de sang afadigada
ossos humiliats d'enlla dels segles;
uns homes amb els ulls com ganivetes
per fitar el cel amarg.
Aquests homes
no diuen mai: la nostra terra,
perque ells son
la nostra terra."

"La terra d'Argensa."

Josep Maria Liompart. (De Ciutat de Mallorca).

Jaume Aiguader fou amic de Francesc Layret i de Salvador Segui, "El not
del sucre", assassinats tots dos a Barcelona pels pistolers de les patronals. Jaume

Aiguader, amb Manuel Serra i Moret i Rafael Campalans, comparti les primeres
hores del moviment socialista a Catalunya. Amb la manera de pensar que deno-
ten aquestes relacions no ens ha d'estranyar que sentis tota la vida indignacio per
la injusticia i que tota la vida lluites per una societat justa. Durant la Dictadura
de Primo de Rivera va escriure -molts Tells des de la preso- una serie d'arti-
cles titulats "El problema de les barraques i els rellogats" que aparegueren al
Butlleti del Sindicat de Metges de Catalunya. Era l'any 1927. Denuncia que a
Barcelona hi ha unes 100.000 persones que viuen rellogades: pisos de pessimes
condicions higieniques amb habitacions ocupades per 4, 5 i 6 persones.

L'any 1906, en aquell lr. Congres d'Higiene de Catalunya -el primer con-
gres medic catala- una de les ponencies del qual fou dedicada a Higiene Social
amb una participacio pluridisciplinAria -metges, farmaceutics, enginyers, econo-
mistes, arquitectes, advocats, etc.- em penso per primera vegada en la historia,
foren preses -a proposta de 1'excepcional Domenec Marti i Julia- unes conclu-
sions relacionades amb l'habitacio obrera que son una anticipacio en el temps
i una anticipacio en profunditat de la Declaracio Universal dels Drets dels Ho-
mes. L'any 1906; l'any 1927, Aiguader i Miro, com qui ha pres el relleu, continua
la lluita. Aiguader denuncia 1'existencia de 100.000 obrers rellogats i denuncia
I'existencia de mes de 6.000 barraques. Tots aquests homes son exclosos de ]a
societat a 1'hora del repartiment dels drets, pero hi son comptats a 1'hora de 1'exi-
gencia dels deures. I son comptats d'una manera preferent a l'hora de les esta-
distiques de mortalitat. Aiguader i Miro mai no improvisa; recolza el seu clam
en dades precises.54 Al districte V de Barcelona, a les barraques de MontjuIc, a
Hostafrancs i al Poble-sec la mortalitat infantil es bastant mes del doble de la
del tros ric de l'Eixample. Per aixo, quan es batlle de Barcelona to com a preocu-
pacio preferent "El problema de I'habitacio obrera"," no perque les deficiencies

54. A[cuAVER I MIRE, J. "Elogi dels metges...". Estadistiques de mortalitat infantil
de Brossa, Trias Maxencs i Domenec. Pag. 131.

55. Conferencia donada a I'Ateneu Barcelones, el 14 de febrer de 1932.
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tenen repercussions d'ordre moral i sobre la salut sing sobretot per imperatius de
justicia.

Aiguader i Miro promou i encarrega uns projectes de cases per a obrers a un
grup d'arquitectes municipals i at GATCPAC que, avui, at cap de gairebe cin-
quanta anys, mantenen una total validesa. Que mes voldriem!

Pero despres, quan tot encara era un projecte, ja ho sabeu, vingue el des-
govern, la corrupcio, 1'especulaci6 i 1'explotaci6 de 1'home. Dels homes que no
diuen mai: ]a nostra terra, perque ells son la nostra terra.

CAP. 12. "Llum, sol,

per a tu, per a mi,
per a tots."

"Ombra i sol".

Rafael Sari. (De I'Alguer.)

Un dels primers records, diriem de ciutada. que jo guardo es la inauguracio
del Parvulari Forestier dell Jardins de Montjuic. Era el 10 d'abril de 1932. El
meu pare era mestre i, per a aquella rata de mestres, tot era una ocasio per a for-
mar, per a educar. per a anar empenyent-nos a la condicio d'home responsable. En
resum: em porta a la inauguracio del Parvulari Forestier que presidi Jaume Aigua-
der i Miro, el batlle.

Jo havia vist aules i escoles tronades i llobregues i recordo que aquell dia
vaig pensar que uns infants a 1'escola tindrien sol i que fora bo que, de mica en
mica, el sol fos per a tots cis infants de ]a ciutat.

Que aquest sol i la hum arribes a tothom fou una altra de les grans preocu-
pacions d'Aiguader i Miro, que tenia molt be que la salut era molt mes que
1'absencia de malaltia.

Durant el seu mandat d'alcalde, de 1.200 infants que assistien als dos grups
escolars i a les cinc escoles municipals d'abans de la Republica, es passa a una
escolaritzacio publica de 12.000. En un article que publica a "La Rambla" 66 amb
el titol de "La labor sanitaria" enumera corn s'ha augmentat el nombre d'infants
de les Colonies Escolars de mar i de muntanya, com s'ha doblat I'assistencia a les
cantines escolars.57

I l'infatigable Jaume Aiguader procura portar tambe el so] d'una millor cul-
tura als estaments desvalguts, com ho havia fet amb 1'estatge. Diu que els nostres
obrers no son culs de taverna, ni parroquians de cinema, ni discutidors de boxa i
de futbol. "Caldria comptar els matriculate en escoles de treball, en cursets a ate-
neus i centres culturals, o lectors en biblioteques populars. Jo, en quatre anys
de presidencia de l'Ateneu Enciclopedic Popular, conec be aquest caire..." "L'em-
brionaria Universitat Popular que anarem muntant era un exit i una eficacia." 51,

I quan fou creada la Universitat Autonoma comentava amb alegria que 59

56. POBLET, J. M. "Jaurne Aiguader...". Pag. 97.
57. CASASSAS, Oriol. "La medicina catalana del segle XX". Wig. 117.
58. POBLET , J. M. "Jaurne Aiguader...". Pag. 41.
59. "La nova Universitat". Monogr. Mediques. VII-VIII. 1933.
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"en floc de fer una Ciutat Universitaria separada de la visa el que convenia als
catalans `era' fer de tota la ciutat una Universitat, sense violencies ni separacions
que apartin els ciutadans dels estudiosos".

I so] i ]turn difongue per mitja de les Monografies Mediques. Jaurne Aigua-
der dill: "Pocs dies despres d'haver aparegut (el primer numero), assistiem con-
sirosos a 1'entcrrament del mestre Turr6... Nosaltres ens sentiem ]ligats a l'ani-
mador mes representatiu de ]a investigaci6 cientifica a casa nostra... Un estret
llag de continuitat unia aquella vida finida i aquesta obra que comengava." Aque-
lla obra que, at cap de tres anys d'iniciada, comptava amb 800 subscriptors, "es-
campats -segons paraules d'Aiguader- 60 per tots els pobles de Catalunya...
A Mallorca i a Menorca tambe tenim molts subscriptors, peril encara mes que a
les Tiles en tenim a Valencia". Amb les Monografies, Jaume Aiguader feia patent
una vegada mes la unitat de cultura i ]a unitat de Ilengua que fa que ens sentim
-amb l'expressi6 del nostre Ventura Gassol- "germans", de Salses a Guarda-
mar i de Fraga a Mao.

Aquests congressos, des del 1913 at 1980, tambe ho ban fet patent. Per
aixo crec que aquest Onze no pot restar passiu a ]a befa, a l'ultratge, que ha
rebut la nostra personalitat collectiva amb la decisio de la comissio mixta d'en-
senyament del Pais Valencia d'adoptar unes "normes ortografiques" producte
d'una malintencionada fantasia.',' De part de, no com deia el Conseller Max Cah-
ner, "uns irresponsables", sing de part dels responsables d'una politica malevola
que sap perfectament cis terbols interessos que serveix.

En relaci6 amb les publicacions d'Aiguader vull fer una al•lusio breu a la
collecci6 Miquel Servet. Hem vist a bastament que la patria de Jaume Aiguader
fou la Rum de la veritat i el sot de la justicia. I que esmerga els seus maxims es-
forgos a dur hum i sot a la seva terra, Catalunya. Ara be, aquest home d'ideals
tan alts no oblida mai que era fill de Reus i manifesta per la ciutat i els seus
conciutadans una clara predileccio. Dic aixo perque, l'agost de 1929, en un
article que titulava "La nostra proxima tasca cientifica" 62 anunciava: "Comen-
garem ben aviat la col-leccio Pere Mata, integrada per llibres de diversa extensi6
i preu i que ensems que als nostres metges anira dirigida at public profa, potser
mes a aquest que no pas a aquells. Segurament comengarem amb una obra nostra
titulada `Panegiric dels metges i de la Medicina'." Es referia, obviament, a la
Colleccio Miquel Servet que, molt poc de temps abans d'aparcixer, encara era
projectada com a Colleccio Pere Mata; reusenc, es clar.

60. "Balanc espiritual i economic de Monografies Mediques". Monogr. Mediques.
VI-VII. 1929.

61. Diari "Avui": 19-IX- 1980 . editorial; 21-IX-1980, pag. 24.
62. Monografies Mediques. VIII. 1929.
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CAP. 13. "La llibertat conquerida en I'apassionada recerca
del que es ver i el que es just, i amb sobrepreu de dolor,
ens ensenyareu que on sigui del mon que es salvada,
per al llinatge tot dels qui la volen guanyar; [se salva
i que si enlloc es vencuda i la seva hum es coberta
per la tempesta o la nit, tota la terra en sofreix."

"Elegies de Bierville".

Caries Riba.

Per les raons d'aquest titol, per les raons d'aquests versos, per aixo he dit
abans que no parlaria de sanitat municipal. Perque per mi, nomes es un aspec-
te parcial -i jo no se destriar-lo- d'un conjunt: de "1'apassionada recerca del
que is ver i el que is just". I he dit que no parlaria de Jaume Aiguader i Miro,
nascut a Reus el 24 de juliol de 1882, fill de Jaume i de Rosa, que fou alcalde
de Barcelona del 14 d'abril de 1931 al Ir. de febrer de 1934, que fou ministre
de la Republica, perque fou molt mes que tot aixo. Va pertanyer al llinatge dels
qui volen guanyar la llibertat i lluiten incansablement per conquerir-la, amb so-
brepreu de dolor.

Que l'Ajuntament de Reus prengui els acords que vulgui: Jaume Aiguader
i Miro no es un fill ilustre de Reus. Es un fill illustre de Catalunya, dels Paisos
Catalans i -per mitja d'aquesta filiacio- es fill illustre del mon.

D'aquest ample mon en el qual hi ha una dnica Iluita; pel respecte a la per-
sonalitat dels pobles, per la llibertat i per la justicia. I uns solidaris esforcos i
dolors i combats que pertanyen a ]a mateixa lluita, tant si es produeixen als Paisos
Catalans, corn a Euzkadi, corn a Occitania, a Corsega, a Xile o a l'Argentina.

Una lluita que quan ens es adversa "tota la terra en sofreix". I que quan
"on sigui del mon que es salvada", tota la terra s'illumina amb la Hum de 1'es-
peranca.


