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1. Introduccio

La premsa medica semhla quc s'inicia a Catalunya amh cl Seinestre AhWico ('Unico

de Vicen4 Mitjavila (1803). Les publicacions impreses, d'aparici) periodica, son

hastant in frequents gairchc durant tota la primcra meitat del se,,Ic XIX pcl quc fa a la

inedicina a Catalunya. La publicaci6 d'articlcs cientffics i de comunicacions cliniqucs

era, per tant, escassa. Aquestes comunicacions es feien en el si d'algunes socictats

cicntifiqucs, hasicament les academics. En el camp de la nostra mcdicina van teni,

interes a Barcelona les que es van fer a 1'Academia Medico Practica i a les .funtes

Litcraries del Col-Icgi de Cirurgia. Uncs poqucs es van puhlicar. pero la majoria van

quedar en cis arxius de les institucions i, al cap dels ant's, no hi eren totes.

L'Acadcmia Medico Practica de Barcelona va publicar un primer volum de

memories I'any 1798. Despres, nomcs cs puhlicaren alguns trehalls esparsos i, amh una

certa constancia, Ies sessions inaugurals que tenien una memoria de secretaria i

permeten seguir la vida de la instituci(). Pero les memories cicntifiqucs quedaven

manuscrites i arxivades. Per facilitar la tasca de recerca del material, ahund6s en

nomhrc do comunicacions, pcro hastant migrat cientificament, I'Academia do Medicina

dc Catalunya ha cmpres la tasca de relligar aqucstes mcmorics i donar-ne un primer

catidcg. 1-,"Is frets mcs importants d'aquest conjunt de memories spin:

L F.I nomhrc cs de mcs de 750, distribufdes al Ilarg del scglc XIX i es relliguen

cn mcs do cent volums.

2. Un nomhrc considcrahle, sohretot a la segona mcitat del segle, responen a la

convocatoria dels premix de I'Academia.

3. Hi ha una gran varictat de temcs, pcro cis mes frequents son els relatius a Ies

epidemics i a la patologia infecciosa. Destaquen Ics relatives a colera, verola,

tuherculosi, tifus i, de manera mcs generica, les epidemics i Ics diverses formes de

fchres.



4. Son una font relat IN aIII ent interessant de relcrcnciCS hiografiqucs dcIs

academics a travCs de Ies sessions necrologiques.

5. Destaca I'elevada proporcio de mctges que presenten treballs procedents dc

Iloes allunyats de Catalunya. En aqucst sentit, I'Academia tC una ohertura m6s gran que

en el se^gle XX. Els subdelegats de medicina dels partits cren corresponents de

('Academia i, amh una certa frequencia, enviaven notes sobre Pets d'interes sanitari.

Tamhe hi ha un nomhre elevat de trehalls procedents d'altres Hoes de la peninsula,

sobretot en el cas d'epidemics, o per tractar prohiemes professionals. Adhuc, unes

poques vcnen de Ies Filipines per optar a premis sohre epidemics i tamhe alguns

procedeixen de paisos europeus.

6. Durant cis primers quaranta anys del segle XIX s6n, juntament amh ICS

sessions del Col-legi de Cirurgia, la font mcs important per a I'estudi de la nostra

produccio medica cn forma d'articles.

2. Un antecedent: el primer volum de 1798

Fn el darner tcr4 del seglc XVIII, ('Academia tenia una vida hastant activa, situada

en un ambient cultural on hi havia alguns motors importants. Aquest periode Cs moll

dinamic a la nostra cultura. L'activitat de 1'Academia, sense esser excessiva, era

rclativament fertil, tot i clue sovint tenia les sever dificultats, personals i economiqucs

principalment. Pero amh tots els entrabancs, i amb limitacions, cap a finals del segle

XVIII, impres a Madrid, es va poder aplegar un volum molt gruixut de memories. TC un

total de 720 pagines (LXIV + 656) i 29 comunicacions i comentaris sobre aquestes

memories.

Sense fcr I'analisi detallada d'aquest volum, quc no Cs fa intcncio d'aquesta

comunicacio, hem de remarcar que ja hi trobem Ies caracteristiques quc definiran Ies

memories del XIX. Aixi, troham un discurs inaugural, el de Jaume Bonells (p. I );

trehalls enviats optant a premis, corn els de Franccsc Piguillem de Puigcerda, o Ramon

Ballester de Mallorca, sobre el mal de harretes o tetanus (pp. 483 i 519); trehalls

procedents de fora de Catalunya, com el de Francesc Domenech Amaya sobre les

tarantules, (p. 132); observacions clfniques de Catalunya, com les do Joscp Pasqual des

de Vic (pp. 173 i 291); referencies a epidemics, com Ies de Roses i Ulldecona (pp. 384 i

378); U-challs academics, corn cls do Salva, Mitjavila, Casals, Balmcs i altres. A finals

del XVIII hi ha, clones, a Barcelona, una base cultural quc facilita la vida d'institucions

quc recullen trehalls cientif'ics i adhuc tenen la possihilitat do puhlicar-los. Aixo

canviara amh cis trashalsos politics i socials de comen4aments del XIX, principalment

amh fa guerra del frances i les seves consequencies.
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3. Les memories del segle XIX

En canvi, la gran majoria de les memories del segle XIX van qucdar inedites,

guardades en cis armaris i calaixos de I'Academia. Nomes alguncs van sortir, he en

alguna revista, coin va csser La Abeja Modica, just cap als anys de meitat de segle, o en

eIs fulletons clue recollien les sessions inaugurals. Pero la majoria van qucdar

adormides. "I'ampoc no eren d'una qualitat excessiva, pero son el hatec de la rostra

realitat. En farem una visio de conjunt, remercant-ne els aspectes clue creiem mes

ineteressants, i sense entrar en cl contingut de cadascuna.

El conjunt aplega 765 memories clue estan distrihuides en 112 volums rclligats.

Inicialmcnt, del segle XIX sense podcr-ne precisar la data, ens han quedat 13 volums de

memories manuscrites, amb un total de 338 memories i un conjunt de Iligalls

rclativament ordenats amb totes Ics altres. Actualmcnt, totes les memories trohadcs

s'han rclligat en volums, seguint unes ccrtcs afinitats, inicialment per tcma i per cpoca i

alguncs en rao do les dimensions dell fulls manuscrits. Cal dir tamhc quc hem inclos

alguncs memories esparses clue eren del scgle XVIII, les quals no tcnien volum

sul'icicnt per fcr-ne un catalog independent i, en cap moment, trenquen la unitat del

conjunt. Les mes nomhroses son les cinc de Simeo Lligona, metge de Sant Fehu de

Guixols, entre cis anys 1777 i 1787. principalment de tipus clinic.

Hi ha, a mes, un altre conjunt do memories que tenen prow unitat i V0111111 I-)C1- Si

matcixes per formar un grup separat i clue scran ohjecte d'un altre catalog especific let

amh un criteri difcrent, el qual es el de les Topografies Mcdiqucs clue en el seu temps

van csser prow importants i clue queden fora d'aquest comentari.

4. La procedencia. Els corresponents

Molter d'aquestes memories vcnen de fora de Barcelona i, a vegades, fins i tot de

fora de Catalunya. Aixo indica un corrent important d'ohertura a persones clue

trehallaven i, per tant, tcnicn el material d'observacio Iluny de la seu fisica de

('Academia. Prccisament per enfortir aquest fet, I'Academia tenia dotats premis per

optar ais quals era facil concursar-hi des de fora. Aquest es el cas del hen conegut premi

del Dr. Salva i Campillo dcscrivint alguna epidcmia observada. Tamhe els premis de

topogralies mediques, CIS qua Is ja hem assenyalat quc no son ohjecte d'aquesta

comunicacio. Fn aquesta visio global, en remarcarem alguns trets indicatius i alguns

col-lahoradors actius:

1. El doctor Antoni Bosch i Cardellach, de Sahadell, va enviar, entre cis anys

1801 i 1820, nou memories a I'Academia. Dues, quc son de fet la mateixa, tracten de
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I'epide nria do fchrc groga do Cadis de I'any 1800. Altres clues, Cn llati, tracten sohrc Oc

a%%ectione catarrboso-epidemics... clue es van patir a Sahadell. Altres dues son sobrc

brots de verola, observats a Brafim el 1787 i a Sahadell el 1803. I encara n'hi ha una

sohre la gota, la traduccio d'un text de Johann Peter Frank Ida ente 1799 i 1804, i una

ultima sobre cl dejuni dels veils.

2. El doctor Magi Berdos i Blasco fou un metge militar quc cnvia, entre 1830 i

1839 sis memories des de Ies seves diverses destinacions. Sovint eren observacions

cliniques concretes, curter i precises.

3. Un particular intcres tcnen les memories enviades, entre cis anys 1837 i 1851,

per 'Tomas Sunyer, metge de Roses. N'hi ha dotze, tot i quc semhla clue n'havia enviat

mes, corn a minim dinou fins el 1851. Es un corresponent important de I'Academia. La

majoria tracten d'ohservacions concretes d'epidcmics, principalment a Roses, on ell

vivia.

4. Un altre corresponent actiu, del qual es conserven deu comunicacions, cs Cl

doctor Josep Laura i Canals, que exerci molts anys a I'Hospitalet de Llohregat, on era

cridat corn a metge. Les sever observacions ciIniques son prou interessants. Formic part

del grup de La Abcja Modica, on es recullen tamhc algunes do les sever comunicacions.

No ens allarguem mcs cn aqucst punt, tot i dir quc alguns corresponsals dc

('Academia feien activament la seva tasca.

5. Endemies i epidemies

La font Hies ahundosa do trchalls, des del punt de vista de la scva tematica, es

I'cstudi de les diverses manif'estacions de la patologia infecciosa que constituia de let cl

nucli de mes voluni de tota I'activitat medica. El premi mes important de I'Academia

aleshores estava destinat precisament a I'observacio d'alguna epidemia. Molts tehalls,

encara quc s'adrecin cap un altre terra, tenen relercncies a lets relacionats amh la

patologia per contagi, pero ara remarcarem nomes els de tcma est-ictament contagios.

I)'una manera inespecifica, amh I'enlocament generic de les fchres o de les epidemics,

tenim nits de cinquanta memories en cadascun dels dos apartats.

Arnh una intenci6 mcs espccIlica, el let contagios quc fou causa d'un nornhre mes

alt de comunicacions fou el colera. Hi ha 51 memories sohre aqucst tenia, de les quals

la major part, 20, estan relacionades amh el hrot de 1833, tot i que, amh una intencio

preventive, ja hi ha algun escrit una mica anterior. Aquesta fou la primera gran

epidcmia de colera a Europa i va alarmar greument les autoritats sanitarics clue no

coneixicn cl llagcll contra el quc havicn do Iluitar i qucdava el malson do la pesta negra

i cis sous estralls durant uns quints segies. El colera, corn la pesta, vcnia d'Asia i aixo
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era una causa mcs do la por. Devcrs una dotzena de memories es dediquen a ICS

epidemics de 1855 i do 1885. Aquesta tc prohablcment una rcpercusi6 inferior a

I'Academia que al carrer, on I'afcr Ferran va sensihilitzar molta gent. Pct-6 aleshores

I'Academia ja no era el Iloc mcs facil per tractar el terra, perque la premsa mcdica ja

havia arrihat al primer Iloc entre els mecanismcs de comunicaci6 cientifica. Aixi, una

revista corn la Gciceta Modica Catalana cs una font d'informaci6 molt rues rica. his

papers s'havicn canviat perque ja haviern assolit un considerable grau de maduresa en

1'evoluci6 do la nostra medicina.

De seguida vcnen les memories sobre altres epidemics. Aixi, en trohem 33

dedicades a la verola, a part d'altres a la vacuna; 27 a la febre tifoide; 29 a les iebres

intermitents, que porten la majoria al paludismc, tot i que hi ha altres denominacions;

19 a la tuherculosi; 12 a la sifilis i al xarampi6 i altres. Amb tot, hem de dir que

aquestes xifres no s6n absolutes, perquc referencies a aquests temes sc'n troben tambc,

a vegades no gaire indirectament, a altres comunicacions.

6. Els premis de I'Academia

.la cis hem esrnentat corn a font important de recepci6 do trehalls i d'enriquiment de

la participaci6 forana. Aquest es un punt important per les academics , clue no podcn

quedar en cap moment tancades en si mateixes . Durant el seglc XIX cis prernis

importants de I'Academia van esser dos. El primer era el del doctor Salva i Campillo,

dotat per aquest academic I'any 1791. No es va coneixer cl nom del seu creador fins

despres de la seva mort I'any 1828 . Inicialment , s'atorgava com a premi una medalla

d'or d ' una un4a . El primer guanyador , el 1792, fou Francesc Llansol , que va fer la

descripcid d'una epidemia de iebres tercianes, observada a Alzira . El treball es puhlica

en cl primer volum de memories de 1798. Alguns anys cis premis tenien molts

concursants , altres anys no s'adjudicaven , i altres hi havia accessits. En tot cas, trobam

una considerable vitalitat.

EI se-on premi important era el de Topografies Mediques, quc ha estat una notable

mt de memories per a I ' Academia . Consta com a primer premiat , cl 1854, el doctor

Francesc Arr6, amb una topografia mcdica de Barcelona . De fet , no s6n comunicacions

petites, sin6 nionografies extenses, alguncs de Ies quals es van publicar corn a Ilibrc.

Adhuc , actualment , de tart en tart , cs reedita , per algun organisme local, alguna de Ies

velles topografics , com Ies do Waseca o de Castellar del Valles. Ws endavant es va

dotar tamhc ci premi Gari , amh una primcra adjudicaci6 , nomcs accessit , ]' any I881. En

conjunt , aquests premis eren una font de recepci6 de memories en el segle XIX i

ajudaven a mantenir la vitalitat de I 'Acad cmia. Encara avui, i des d'altres punts do

vista, son una font important d'estudi.

805



Un altre punt d'un ccrt intcres s6n Ics memories ecnerals dins do Li propia

Academia. Es tracta dels textos de sessions inicials de curs, algunes de reccpci6

d'academics, amh la seva resposta corresponent, o de sessions necrologiqucs. Una certa

proporci6, mes alta que en altres grups, va esscr puhlicada despres, pcro s'ha conscrvat

el nianuscrit. S6n el reflex parcial de la vida de la instituci6.

7. ValoraciO del conjunt

La comunicaci6 cicntifica s'ha fet, al Ilarg del temps, de moltes mancres. Un dels

sistemes, fcrtil durant molts d'anys, ha estat la presentaci6 de memories a Ies societats

cientifiques. Aqucsta ha estat una de Ies funcions importants de Ies academies. MCs

trad, van passar a un primer pla, a Catalunya ja a la segona meitat del segle XIX, els

articles a revistes cientifiques, a cada epoca amh el seu estil, i encara mCs trad, i

coexistint amh aixo, Ics comunicacions a congressos. Avui la situaci6 Cs molt fluida i

Ies noves possihilitats tecniques ens faciliten el coneixement del que es fa. Tamhi hi ha

una quantitat mes gran d'informaci6. Amh aquesta visi6 d'avui f6ra dificil valorar cl

Clue han significat Ics memories. per for4a manuscrites, que hi ha als arxius dc Ics

academies.

Pel clue fa a la medicina catalana del Principat, hem d'insistir que Ia font mcs

important per coneixer la producei6 cicntifica, practicament a Iota la meitat del segle

XIX, s611 aquestes memories de I'Academia de Medicina i del Col•legi de Cirurgia.

Aquest Cs el seu valor actual, i dc la seva consulta i analisi en podem ohtcnir informacid

per avaluar cl nivell de la nostra medicina d'aleshores.
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