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Introduccio

El trchall que presentam cs cl fruit de 1'analisi efectuada a partir de la recollida de

bihliografia medico-sanitaria menorquina, produ'ida des del segle XVIII fins a la segona

meitat del segle XX.

Per una questici d'espai, unicament figuraran aqui cis resultats de I'analisi duta a

terme. Per tant, el repertori hihliografic recollit, un total de 217 cites, restara pendent de

puhlicaci6.

Una questi6 prcvia que s'ha de remarcar cs el fet que la recollida corresponent a la

producci6 dels darrers anys, podem dir que des de 1960, la consideram encara molt

provisional.

Justificacio del tema

El terra s'cmmarca dins una reccrca mcs amplia quc es duu a terme als Paisos

Catalans i quc as ohjectc d'una de les poncncies. Concretament, pcl que fa a Ies Balears,

es realitza una reccrca sistematica de hihliografia mcdica mallorquina, de la qual

disposam ja d'algunes puhlicacions. Especificament, hem utilitzat com a refcrcncia

metodologtea la corresponent a Publicacious Mediqucs Pcriudic/ues (Tomas

Montserrat-Tomas Salva, 1990).

Tamhc existeix a Menorca actualment un interes per aquests tomes i altres molt

propers, la goal cosy ens motiva i facilita la lahor a realitzar. Concretament, es dun a

termc una tasca de reccrca Cant en cl camp delimitat de la sanitat (Segui, 1987), corn en

el de la histirria de la ciencia en general (Vidal, 1992). D'altra handa, tamhc s'han

realitzat importants trehalls de recollida hihliografica, corn el realitzat per Barker

Barcclo (veg. hi hliografia).



Volem destacar tambc alguns trehalls de caire demogral'ic. Ara, per questions

d'espai, unicament ressenyam el treball d'cquip (Vidal-Duhon-Gomila, 1979) quc ens

aporta informaci6 util a I'hora d'analitzar i intcrpretar part d'aquest material

bibliografic.

Finalment, volem fer constar el perque s'inicia la recerca en el segle XVIII. Per

aquest fet ens donen suport cis trehalls Buts a terme per Segui i per Vidal Hernandez

(veg. hibliografia). Ambd6s coincideixen a situar I'inici de la histbria sanitaria

documentada a Menorca en el segle XVIII.

Metodologia i fonts

En primer Iloc hem de definir aqui el que hem considerat coin a bihliografia medica

menorquina. Aquesta qucsti6 ha resultat dificil d'csbrinar. Hem dccidit, finalment,

seleccionar les obres d'acord amb cis seguents criteris:

Obra d'autor menorqui i de terra medic.

Obra d'autor resident a Menorca i do terra medic.

Obra medica referida a Menorca.

Obra amb peu d'impremta menorqui i de terra medic.

D'aquesta manera, resten fora d'aquesta classificaci6 obres a les quals Menorca hi

participa, corn la topografia medica de Weyler, Ia major part d'ohres de Fajarnes, etc.

Aquestes obres es refereixen a Balears, malgrat puguin tenir algun capitol dedicat a

Menorca. L'exclusi6 d'aquestes obres es veu justificada pcl let que aquesta recollida

I'hem d'entendre corn a coin plementaria do Ia labor general que es realitza a Balcars,

que abans hem esmentat.

Tampoc no hem considerat dins el recull hibliografic estudis importants, cis quals es

troben referenciats, corn algunes tesis doctorals, si aquests no han estat objecte de puhlicaci6.

Dcspres de seleccionar i recollir les cites hihliografiques, hens creat una base de

dadcs informatitzada, mitjanyant el programa DBASE III. Els camps que hem dcfinit

han estat:

Autor

2n. autor (altres autors)

Titol

Any d'edicio

Ciutat on s'edita

Editor/Revista

CDU

Ia. paraula clau

2a. paraula clau

3a. paraula clau
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Quant a Ies fonts, hem utilitzat coin a primordial les obres de recollida bibliograf-ica

do Barber Barcel6 (veg. bibliografia). Tambe a partir de trcballs posteriors (Vidal,

1992) hem pogut ampliar el nombre de referencics mes llunyanes, fonamentalment

ref'erides at segle XVIII i principis del XIX.

Resta pendent seguir trehallant en la recerca de les obres mes recents, incorporant

tambc totes les de caire demografic que, malgrat tenir-les ben seleccionades, no les hem

pogut incorporar perquc el periode at qual fan referencia (darrers 15 anys) es,

precisament, el que hem considerat corn a mes provisional.

Analisi bibliografica

Hem processat la informaci6 d'acord amb diferents criteris. En primer floc hem dut

a terme una analisi temporal a partir de la data de publicacio. D'aquesta analisi es

desprcn una riquesa notable de cites corresponents at segle XIX, concretament el 45%

del total de les cites datades (10 no duen data) corresponen a aquest periode. Respecte

al segle XX, hem de diferenciar entre fa primera meitat de segle que concentra el 40%

del total de la produccio hibliografica recollida, enfront de les reduides 26 cites

corresponents als darrers anys.

De l'analisi per autors, destaca 1'extraordinaria produccio de Mateu Orfila dins la

primera meitat del segle XIX, seguit de Pons Marques i de Gavilan Bofill dins la

primera meitat de ('actual segle, aixi coin I'aportacio demografico-sanitaria realitzada

per Panedas Mesquida el matrix periode.

Quant als autors, tambe ens ha interessat vcure la quantitat d'obres realitzades en

col•lahoraci<i. En total, hem localitzat 17 obres que suposen un I8%o sobre el total. Aix6

ens parla d'una produccio cicntifica marcada per l'individualitat i, tat vegada tambe, per

l'arllament.

Una qucstiG que hem considerat interessant extreure ha estat les relacions que es

podcn deduir d'aquest recull hibliografic. Per aixo, hem utilitzat, d'una Banda, un

element de relaci<i fonamental, corn es la llengua utilitzada i, per I'altra banda, hem

comptahilitzat els pens d'imprempta.

A partir dcls titols, hem obscrvat que la llengua predominant de comunicacio es la

castellana, la qual cs utilitzada a 191 titols que es el 80% del total d'obres. El frances es

la segona Ilengua utilitzada i suposa el 14%, seguida de Tangles que suposa el 4%. El

catala, que nomes cs utilitzat a dues obres, una del segle XVIII i una de ('any 1977 i,

finalment, I'alemany, utilitzat a una cola obra.

D'aquesta obscrvacic apreciam quc existeix una relaci6 notable amb Europa. Si

processam simultaniament aquesta variable amb la data, concloem que es tracta d'una
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intensa rclacid quc es produi fonamentalmcnt en temps passat, fins a la segona meitat

del segle XIX.

La ciutat d'edicic ens mostra, pot scr millor, Ics relacions quc tenicn estahlertes cis

cientifics que puhlicaven. El 47C/ de Ics ohres han estat puhlicades a Menorca i cl 66%

ho han estat als Paisos Catalans. Pero destaqucn Ics 24 obres editades a Barcelona,

enfront de les 6 que ho han estat a Palma; a Valencia han estat editades 5 obres i I a

Castello. A la resta de l'Estat espanyol s'han puhlicat nomes el 12% de les obres,

mentre quc a la recta d'Europa se n'han editat el 21 '/.

Aquesta analisi ens parla d'una estreta relaci6 amh Barcelona, mentre que la rclacib

amb Mallorca es perfila com a mcs feble. D'altra handa, la connexi6 anih Europa tam be

queda aixi reflectida.

Finalment, resta tractar I'aspecte tematic. Per aixo hens utilitzat la informacio quc

hem gnat introduint en forma de parauies clan i ICS hem utilitzat sense cap tipus do

jerarquia.

D'aqucsta mancra, obtcnim informacio sobrc quins tcmes son tractats, perb una

mateixa obra pot cstar reflectida per mcs d'un concepte.

La tematica mes frequent ha estat la teoria medico-quirurgica quc ha aparagut a 189

ohres, seguida per salut p6hlica c higiene quc aparcix a 91. Dcspres, ja dins un aitre

orde de magnitud, troham 19 ohres que fan una clara rcfercncia a la histbria de la

medicina, 16 a la demografia; 14 obres mostren un caire interdisciplinar i, finaiment, 19

presenten una tematica quc se circuniscriu a Menorca.

La qucsti6 tematica requercix perm un estudi mCs ampli, quc comporta la Iectura de

totes Ics ohres quc es presenten, ja que cis titois, ocasionalment, poden no expressar tot

el contingut de I'ohra.

Conclusions

Amb aquest treball voiem donar a concixer la inagnitud i caracteristiques de la

produccio medico-sanitaria a Menorca als darrers segles. Amb aixo, no nomcs voiem

mostrar aqucsta produccio en sentit estricte, sin') quc tamhC voiem incorporar altrres

aspectes intcressants, coin el cercle de relacions cientitiques i de comunicaci6 quc s'han

gnat cstahlint al Ilarg d'aqucst ampli periode de temps.

Es necessari prosseguir la tasca de recerca. Aqucsta recopilaci6 podrd esscr

cnriquida amh noves aportacions d'estudiosos i invest igadors, tant pcl que fa al periode

mcs Ilunya coin pets darrers anys, i sera aqui quan possibiement sera necessari rcalitzar

un major esfor4 per tal de locaiitzar publicacions que es puguin trobar disperses.
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D'altra Banda, sera convenient aprofundir en la classificaci6 tematica. Possiblement,

podra esser millorada quan 1'amplia labor empresa als Paisos Catalans cstigui mcs

cnllestida.
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