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La facultat de medicina de la Univcrsitat de Mallorca, creada cap ales darreries del

segle XVII, va concedir un sionificatiu nomhrc de doctorals. Fora de Ics respectives i

corresponents anotacions en el Llibre ele Grans de la Universitat, ens han arrihat alguns

testimonis materials de I'activitat que desenvoluparen els doctorants. De vegades, el sol

testimoni extrauniversitari quc posseim son les anotacions a un dietari de I'cpoca', les

notificacions quc enviaven per comunicar I'acte pdhlic de la graduaci62, o una

rcfercncia bibliograf'icat. Pere els testimonis mes intcressants i cl que ens proporcionen

una informaci6 mes precisa de la realitat intellectual dels nostres metges del segic

XVIII son cis exemplars de les tesis doctorals quc fins avui s'han conservat.

El proposit de la present comunicacio es presentar Ics ressenyes bibliografiques dels

exemplars de tesis doctorals de medicina quc hem pogut localitzar, be per haver-Ics

pogut cstudiar materialment o he a traves de refcrencics hibliografiqucs. La majoria,

excepte cl primer, es feren a la instituci6 universitaria de medicina de Palma. Hem

complementat les respectives fitxes amb un resum de la trajectoria universitaria dels

sous redactors per millor centrar-los en cl m6n academic.

Hem pogut localitzar un nomhrc rclativament escas de tesis si ics comparam amh el

'alum total de les tesis quc es Ilegiren a Ciutat.

La seva presentacio a la comunitat cicntifica pot aportar elements d'informacio

sobrc el m6n medic i la seva relaci6 amh la universitat. Ja quc Hones alguncs de les

tesis aparcixen en cis repertoris corrents dc bihliografia, proporcionam la corresponent

rcsscnya hi hliografica.

Un deis aspectes del seu interes resideix en el fet quc constitucixen un dels tipus de

literatura cicntifica mes representaliva de la nostra comunitat mcdica de temps passat.

S6n, pcl que fa a la sociologia mcdica, una valuosa font pcl concixement de corn eren,

en realitat, cis actes de concessio de graus i de les cerimonies i circumstancies quc

envoltaven aquest fet.

Per altra handa, Ics idces mcdiques clue reflectcixcn son un dels testimonis mes

vcrtaders del quc la cicncia mcdica de la universitat mallorquina del segle XVIII va



esser Ca1)a4 de produir. IEI sea estudi CS, seas dubte, deCIS iu per explicar-nos CI que va

csscr I'activitat docent de la facultat de medicina dc Mallorca. En aquest sentit, sdn un

dcls nuclis literaris que mes poden aportar al concixement dcl nostre passat medic. Sbn,

en una paraula, una de les peces clans per arribar a coneixer com era i quina qualitat

tenia la formacioi intellectual dels metges formats a les aules mediques de Mallorca en

Cl mil set-cents.

Els graus universitaris a la facultat de medicina de Mallorca

A la facultat de medicina do la universitat mallorquina, do mancra semblant a ICS

clues universitats, s'hi concedicn tres tipus de graus: batxiller, Ilicenciat i doctor.

L'acccs a qualsevol d'aquests graus estava regulat a Ies Constitucione.s, Estatutos v

Privilegios de la Universitat Luliana del Reino de Mallorca, que estipulaven Ies proves

i Cl ritual que havicn de dur-se a terme per accedir als distints nivells. Varen csscr

promulgades I'any 1697 pct rci Cartes 11.4

Per poder-se matricular a la facultat de medicina, cis aspirants havien d'havcr-se

examinat i aprovat darts i filosofia pets examinadors de la universitat de Palma. Durant

tres anys complerts cursaven Ies matcries oportunes i practicaven la medicina un any. A

partir d'aqui, podien optar als distints graus universitaris.5

En el Titido XIV. De los g>rados de Bachille rato Liceneiatura v dotoralo en General,

hi trobam descrita la mancra do conf'erir-se els graus dc hatxillerat, Hucenciatura i

doctorat a totes les facultats, excepte la de Ileis.6

Els estatuts precisen el moment del dia que s'ha de fer I'exercici public: despues del

mediodia. A Ia majoria de Ies tesis Iocalitzades materiahnent, hem pogut constatar quc

el moment (Inc es determina per la cerimbnia cs sempre I'horahaixa. Aixb oheicx cl fet

quc les classes es feien preferentment cl demati i I'horahaixa els mestres solien quedar

Iliures7 per dedicar-se a altres feines.

El Iloc que vein sempre designat per a I'acte public cs I'Esglcsia de Sant Francesc

dAssis de Palma, encara (Inc tenim concixement d'altres temples, com per exemple

I'Esglcsia de la Consolaci6, que es trohava a la pla4a del Quadrado, o a la de Santa

Magdalena, on tambc s'hi realitzaven actes de doctoral. Aixi> ens fa pensar que hi devia

haver una certa "especialitzacio" per part de determinadcs csglcsies ja que eren cl Iloc

escollit per fer-hi els doctorate de certes facultats. Una reunib dels claustres de les

dil'erents facultats havia adoptat la decisio quc determinadcs cerimonies universitaries

tenguessin Iloc a certes esglesies, menu-c es construia I'aula magna per millorar el

tin meat (IC I'acte i perque els pares, parents i amics del graduat, poguessin presenciar-

Ics.s
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Una refcrcncia a un doctoral en cirugia, let ('any 1787, esmentat en cl dietari del d.

Eiol, assenyala I'Esglcsia de la Mercc com a lloc per dur-hi a terme la cerinl6nia.9

Aqucst fet, que tenia lloc en una cpoca d'acusada tibantor entre CIS metges i cis

cirurgians, en el moment que aquests darrers tractaven de millorar i afermar la seva

posici6 socio-cientifica, cs prou significatiu d'aquest enfrontament. Ens mostra corn CIS

cirurgians, en cl seu intent d'equiparar-se als metues, tractaven de reproduir les formes

externes dels actes universitaris, fins aleshores reservats a aquests darrers.10 Al mateix

temps, ens Iliga la pretensib d'ensenyament universitari de la cirurgia amb la tradici8

gremial d'aprenentatge, mostrant I'existcncia d'una certa continuitat entre cis dos

mctodes. La Merce era el Hoe on cis cirurgians i barbers tenien residenciada la seva

confraria religiosa i on s'hi troba encara la imatge del St. Cristo, el primer patro do

I'antiga confraria dels cirurgians i barbers.' Alla s'hi fcien tots CIS actes oficials del

Col-legi dell Cirurgians i Barbers, entre cis que hi figuren CIS examens dcls

coneixements professionals.

A Ics Constituciones es determina el temps minim que ha de durar I'exercici; "las

quales tenga ohligacibn de defender, presidiendole cl Cathedratico que eligiere, por

espacio de dos horas, a to menos"; i contra qui I'haura de defensar: "y he arguiran cuatro

doctores de los Colegiatos de aquella facultad a quien tocare por turno, segun el orden

de ancianidad y scan dos Cathedraticos y dos Collegiatos".12

Abans de I'exercici public, hi havia un exercici previ en el qual dos catedratics de

cada facultat i dos membres de cada col•Icgi facultatiu, anomenats tentantes,

examinaven privadament el candidat que optava al grau de hatxillerat o Ilicenciat.

Posteriorment informaven, per separat i en secret, del resultat al rector, sobre I'aptitud o

no del candidat. En cas d'empat, el rector designava un cinquc tentante per decidir.

Si era trohat apte designava un padrino, Cl goal mediatitzava Ics relacions entrc cl

candidat i la universitat. Podia esser el qui tocava per torn o cl qui triava el candidat.

Generalment, el candidat solia triar el merge amh qui havia fet la Practica, es a dir, el

periode de temps que en cl quart i darrer any de la carrera havia practical la medicina

amh la supcrvisi d'un metge col•lcgiat. Es de suposar que CIS lla4os establerts entre

mestre i alumne duien a aquest darrer a designar el padri de fet corn a padrino official.

Aquest padrino era I'encarregat de presentar-lo al canceller, amb assitcncia del rector,

ci secretari i el hidell de la universitat. El canceller designava el Iloc i l'hora de

('examen, aixi com cis mcmbres del claustre que s'encarregarien d'assignar-li CIS punts

que havia de defcnsar davant CIS arguventes.13

Els punts havien d'esser escollits, per sort, de ma d'un nin menor de set anys, el que

tengucssin mcs avinent, picant amb una agulla tres vegades en el Ilihre del qua] havien

de t1-cure cis punts a defcnsar. Una vegada assignats CIS punts corresponents, el secretari

CIS comunicava per escrit als quatre arguventes, que eren dos puntuantes i dos no
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puntuantes, aixi es feia lambs als mcmhres del Col-lcgi quo cls dcnianassin. "lots cis

examinadors havien de prestar jurament sobre els Evangelis, tocant-los manualment, de

no comunicar-se amb el gradual, ni pcrsonalment ni per persona intcrposada. L'aspirant

havia de treure, cn un maxim de tres hores, dues conclusions dcis tomes assigants i

comunicar-les als arguidors per mitja del hidell de la universitat.14

AI cap d'un dia, amh tota la facultat convocada, el graduant acompanyat del sou

padrino, Ilegia, a porta tancada, el primer punt per espai de trey quarts, quc era discutit

primer pct puntuante i despres psis dos no puntuants, aixi com per tot el col•iegi de la

facultat. Postcriormcnt, liegia I'altre punt per espai d'un quart i aixi matrix era discutit

per I'altre arguvente puntnante i la resta dcls membres del Col'iegi quc ho dessijassin.

Una vegada finalitzat 1'examen, el padri i l'aspirant sortien de la sala. Llavors, cl

Col legi votava, rota juramcnt sobre cis Evangclis i en secret, amh Eaves hlanques o

negres sobre la suficicncia ono del graduant. Si era trobat apte, es passava a votar sobre

les qualitats del grau que se Ii atorgaria: tamquam benemeritum, valde condignum,

multo valde conclignum, de tote rigore iu.ctitiae, nemine discrepante.15

A les facultats majors, per obtenir el grau de doctor, cl Iliccnciat havia de dcfcnsar,

en el terme de dos mesos a comptar des de fa data quc es considerava Licenciado para

el grado de Doctor, unes Conclusiones Generates de leis materias mas necessarias de

su hacultad. Durant un horabaixa, havia de respondre satisfactoriament cis arguments

quc Ii feien quatre doctors de la seva facultat triats pet seu padri. Una vegada acahada la

discussi6, el Col•legi de la Facultat tornava a votar si se Ii afegia o Ilevava qualitat al

grau de Iliccnciat ja atorgat. Posteriormcnt, en una ccrimonia a ]a quill hi havia

d'assistir tota la univcrsitat, do forma solcmnc i publica, el scu padri li confcria el grau

con las ceremonias, solemnidades v formulas para esto prescritas 16

En el cas de medicina, per optar al grau de batxiller, s'havia de leer sobre on

AJori.smo Ile Hipcicrates, per tiempo de media hera. L'aspirant defensava Ics scvcs

conclusions en el terme de vint-i-quatre hores, davant el canceller, cl rector i els quatrc

cxaminadors. Per optar a la llicenciatura 17i al doctorat se seguia un proses semhlant:

primer era examinat, en secret, pets tentantes i, si el trohaven apte, passava a dcfcnsar

conclusions tniades de forma semhlant a la descrita. Els ]lihres escollits en aquest cas

cren cis mateixos Aforismes hipocratics i I'ohra de Gale De dilJerentiti.s morborum

causarum sirnptbomaturnque. Si aprovava, se h confcria el grau de Licenciado para

Doctor en Medicina. Posteriorment, podia dcfcnsar unes Conclusiones Geneales i

accedir al grau do doctor. A totes Ics conclusions a dcfcnsar havien d'estar cquilihrades

la practica i la teorica, aixi com questions d'anatornia i cirurgia.18
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Les normes editorials de les tesis

El que ens hagin arribat testimonis impresos de Ies tesis doctorals, obciex a una do

les disposicions establertes a les Constituciones, ja quc s'hi mana que "ningun

estudiante sea admitido para cl grado de Bachillcr quc primero no haya defendido

Conclusiones de su Facultad a lo menos manuscritas, si no tiene posihilidad para

imprimirlas". Les Constituciones regulen, tambc, com han d'esser els impressos: "y

quando scan impresas no podran ser mayores de un pliego de papel ordinario, sin

laminas ni escudos".l9 D'aquests escrits no en coneixem cap, de moment. Per aixb

podeni creure que, molt possiblement, se solien presentar manuscrits la qual cosa els

leia do curta i cfimcra tirada.

Hem dit abans que en el cas de medicina, com a facultat major, abans d'obtenir el

grau de doctor, el Ilicenciat havia de defensar, en el terme de dos menos, a comptar des

de la data que se' l considerava Licenciado para el grade de Dcotor, unes Conclusione s

Generates de las materias was necessarias de su Facultad. Aquestes matcries havien

d'esscr impreses en un plec de paper del tamany de mano mediana v no eras v sin

lcimina, con solo on escudo o efigie de Santo a quien se dedicaren.2° A aquest tipus

d'escrit, pertanyen tots els exemplars que hem pogut localitzar fins ara. El model es el

mateix que l'observat a altres tesis doctorals de medicina d'aquella epoca.2'

Malgrat I'exigcncia d'imprimir sobre paper, existeixen exemplars de Conclusioltes

Generates, de facultats distintes a la de medicina, quc han estat impresos damunt seda,

perm son escassos i constitueixen una raresa, coneixent-se unicament dos exemplars per

Ies do medicina. Es possible que aquestes impressions damunt seda fossin una prova

d'imprempta, ja que aixi els caracters i el gravat, amb tinta negra, resaltaven mcs.22

Tambc podem pensar que es tractas d'exemplars de luxe per com meinorar el solemne

fet. La seda, molt menys cfimcra que el paper, garantia millor la pervivcncia do

I'exemplar.

Les ohres quc presentam segueixen estrictamcnt la normativa descrita. Totes Ies

tesis que hem pogut veure duen, al manco, una estampa, prefcrentment de caracter

rcligios o un escut nobiliari. Entre les estampes religioses, hi trobam les de Ramon

Llull, patro de la universitat, la Sagrada Familia, S. Cayetano i S. Pere. Els escuts

nobiliaris quc hi trobam son els do la dama o el personatge a qui es dedica la tesis, que

molt possiblement fos el protector quc financa els estudis del doctorant.

Presentam in total de tretre exemplars. Malgrat que alguns no han pogut esser

localitrats materialment, la seva bibliografia permet concixer elements suficients per

constatar la seva existencia i fer-ne una descripcio, encara que incompleta. Quatrc

exemplars son en forma de carrell i els altres en forma de llibrcta, format que, tal

vegada, fos el mcs corrent.
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