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La reglamentacio de 1774

I.'any 1771, durant la dominaci6 britanica de I'illa de MenorCa, CIS jurats do la

Universitat de Ma6 es dirigcixen al governador de 1'illa, carrec que en aquella data era

ocupat intcrinament pc] general Mostyn, per proposar-li una reglamentac16 sanitaria. El

motiu d'aquesta iniciativa cs posar fi a alguns "inconvenientes", segons diuen al seu

escrit, que han obscrvat a I'exercici de Ies diverses professions sanitaries, els quals

resultcn "muy nocivos a la Salud de los hahitantes de este Puehlo"1.

La proposta no cs acceptada pcl governador interf que retorna el projecte it la

Universitat per a la seva rcclahoracio, que no es realitza fins a 1'any 1774 i la nova

versi6 presenta poques variations respecte a la primera, tant en la forma com en Cl

tons-.

l:l governador do l'illa, en aqucsta data el titular Janes Johnston, cstudia el

document i puhlica un decrct en el qual d6na la seva aprovaci6 formal a la proposta deis

jurats3. D'aqucsta manera, queda vigent la normativa que en els documents histories

apareix citada anth el nom de Rrglanncntacici de 1774. En el text del decrct d'aprovaci6,

el governador hritanic incloguc divcrses niodificacions d'ordre mcnor en alguns articles

del rcglamcnt dcls jurats.

La implantaci6 do la nova normativa significava la crcaci6 dun Protomedicat regit

per on pronetge, Cl goal era auxiliat en Ies sevcs funcions per dos examinadors de

cadascuna de les branques de mcdicina, cirurgia i farmacia. La part administrativa i Ies

possibles actions judicials contra cis infractors del re-lament coi-rcsponicti a] Tribunal

de la Reial Governaci6. Per aquest motiu, l'assessor i advocat fiscals, aixf com un

cscriva de la Reial Governaci6, havicn d'auxiliar el Protomedicat cn totes les seves

actuations reglamcntaries.

Les atrihucions de la instituci6 no s'estenien a Iota I'iila, sin() a I'cstricte territori del

ntunicipi de Mad, cl qual d111-ant aquella cpoca comptava amb dos nuclis de pohlaci6 a

nos de la capital: 1'Arraval de Sant [clip i ('incipient nucli de Sant Llufs.



La missiIi dcl Protomcdicat , segues la normativ a, cra la dc contr Lir I'acccs a

qualsevol de les professions sanitaries mitjan4ant cls corresponents cxamens, pcrscguir

I'intrussisme professional i efectuar les visites a Ics apotecaries per vigilar el boil cstat

de conservacio dels remeis terapeutics i comprovar clue la seva preparaci6 fos correcta.

Els jurats de la Universitat de Mat') -que fins aquella data havien tingut la

prerrogativa do les visitcs a Ics apotecaries i que tenien el control gairehc ahsolut de les

Juntes de Sanitat , I'a!Ire gran instituci6 sanitaria del segle XVIII mcnorqui - no tenien

cap participaci0 dire( a en el funcionament normal del Protomedicat . El seu uric paper,

una volta creada la Instituciu, consistia a proposar una terra de noms cada vcgada clue

es produis una vacant en els carrecs rectors del Protomedicat . L'elecci6 de la persona

concreta que havia d'ocupar el carrec, pet-6 , corresponia al governador de I'illa. Per

Cant, d'alguna manerr, els jurats menorquins amb la creaci6 del Protomedicat havicn

transferit a tercers part de la sevajurisdicci6 en materia sanitaria.

La nova reglamentaci6 estahlia el proces que havien de seguir els noun professionals

sanitaris per podcr exercir les sever facultats al municipi de Ma(). Aquestes normes no

afectaven tots quells que exercien en cl moment d'ent rada en vigor de la normativa, els

quals quedaven tots automaticament corfirmats en Ics seves funcions.

Les exigencies en el cas dels metges consistien en el fet d'imposar a tots els

aspirants, una volta graduats a una universitat, dos anys de practica amb un metge que

visitcs malalts. Una vegada finalitzat aquest periods de practiqucs , el candidat havia de

rcalitzar primer un examan teoric davant el prolometge i cls examinadors dc medicina, i

al dia segdent havia d ' anar a visitar un malalt escollit pel prolometge, visita que havia

de Icr en companyia d'aquest darrer personatge . Un dia mes Lard, i en presencia del

protornetge , dels examinadors de medicina i dels funcionaris de la Rcial Governaci6,

I'aspirant havia de fer una dissertaci6 en Ilat descrivint la malaltia de la persona

visitada en tots cls sous aspectes , a rncs d'oferir un pronostic del seu desenvolupamcnt

futur i proposar una tcrapeutica . Una vcgada realitzades totes aquestes proves, si el

tribunal considcrava clue havicn estat superades favorahlement , I'aspirant era aprovat i

rchia el certificat que Ii havia de permetre exercir la medicina a Ma6. En cas cont r ari, Ii

assenyalaven una data per a un nou examena.

Semhlants, pert mes senzilles , eren lcs proves que s'exigien als aspirants a cirurgia

o a apotecari. En el cas d'aquests professionals no calien estudis previs, sin6 tail sots

quatre anys do practica amh un cirurgia o apotecari cstahlert . Una vcgada finalitzat

aquest periodc de practiques , I'aspirant era sotmes a una sola prova , do la qual el

reglament no especifica si havia de scr practica o teorica i, una volta superada , rchia el

permis per exercir de cirurgia o apotecari a la ciutat de Mau.

Respecte als cxamens de les apotecaries , el reglament estahlia que havien d'esser

visitades almcnys una vegada a I'any pel protometge i els visitadors de farmacia,
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acompanyats per I'asscssor fiscal. La visita consistia en el let de comprovar el bon estat

dels rerncis terapeutics oferts, aixi corn la idoneitat de les normes seguides en la seva

preparaci6. En cas de trobar irregularitats en alguns preparats, aquests s'havien de

trasiladar al Tribunal de la Reial Governaci6 i cis scus propietaris advertits o, segons cis

casos, multats.

La resta del reglament establia cis dress a pagar pets aspirants per esscr admesos als

examens i cis que havien de pagar cis farmaccutics per les visites. Tambe es feia esment

de Ics niultes clue havien de pagar aquclls que excrcien alguna de Ics professions

sanitaries sense tenir el pcrmfs corresponent. En aqucst terreny, a mes, s'especificava

Clue cis metges no podien sagnar personalment cis malalts, sinb cs tractava de casos en

cis quals el retard en 1'operaci6 posava en perill la vida del malalt. Tambe permetien

que les persones amb practiqucs a curar fractures ho poguessin fer quan cis accidents

estiguessin molt enfora del poble.

El Protomedicat i el Real Protomedicato

La scmhian4a entre la instituci6 creada pets jurats maonesos i el Real Tribunal del

Protomedicato dels Borhons es evident a nivell formal, pero no es pot pensar amb cap

aitra coincidencia ni reeacio.

A46 darrer cs evident si tcnim en compte que en el moment de la creacio del

Protomedicat maoncs, I'illa, corn ja hem vist, estava en poder de les tropes hritaniques

i, per tart, no podien haver-hi relacions amb cap instituci6 espanyola (nomes n'eren

excepcio, i encara sobre cis papers ja que a la practica solien patir molts d'entrehancs,

Ics relacions dcis catblics menorquins amb Ics autoritats eclesiastiques espanyoles).

D'altra handa, el Tribunal del Real Protomedicato, instituci6 fortarnent centralista, no

hagues vist arch massa bons ulls la creacio d'una mena de sucursal independent.

Malgrat Ics coincidcncies formals entre Ics dues institucions, s'observen difercncies

dc Eons. Una dissimilitud essencial entre el Real Protomedicato i el Protomedicat

maoncs rau en cis seas propbsits. Dc fct, la instituci6 borbbnica, a mes de donar suport

a la politica centralitzadora do la monarquia, pretenia esscr el suport de la

rcorganitzaci6 i modcrnitzaci6 do la professio sanitaria a Espanya. Per contra, el

Protomedicat rnaoncs scmhiava, en cis sous proposits, una societat gremial i en aquest

sentit s'apropava mes al prirnitiu Real Protomedicato de I'cpoca de la Casa d'Austria.

Aquesta darrcra hiputcsi scmbia evident si considerem la normativa que regia cis

examcns per a Ia revaiidacio dcls professionals a que ens hem referit abans. Recordem

Clue, en el cas dcis cirurgians i apotccaris, no s'exigia cap mena d'cstudis, al contrari del

que passava a Ics nacions mes avan4ades d'Europa i, fins i tot, en el cas dels cirurgians,
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a Iapanya, sine tan sols uns ant's de practica arnh qualscvol cirurgia o aputccari en

exercici. La normative es refereix a aquests professionals emprant I'apcl•latiu gremial

de "mestre", titol que tamhc rep I'aspirant una vegada aprovat.

Es a dir, els articles de la reglamentacio referents a cirurgians i a apotecaris no

semblen destinats a garantir un nivell de formacio complet i uns concixements moderns,

sing que tan sols cerquen perpetuar un determinat tipus de practica sanitaria. I sobretot

semblen destinats a restringir l'acces a les professions sanitarics a Menorca per

controlar el nombre de professionals en I'exercici.

Aquesta hip6tesi queda molt clara en el cas dell mctges. Per a aquests professionals

la normativa exigeix, a mcs de la titulacio a una universitat, dos anys de practiques,

seguits d'una serie de proves te6riques i practiques. Es a dir, de qualque manera, es

duplica la durada i les activitats que I'aspirant ha de dur a termc per ohtcnir el titol do

mctge.

Aqucsta duplicacio resulta una precauci6 inutil Si es tr en cumptc que CIS

mcnorquins dc I'cpoca realitzaven cis seus estudis a univcrsitats cstrangcres,

principalment a Montpelier i a Avinyo, i poques coses podia afegir a la seva formacio la

practica a I'illa, cone no fos el coneixement de Ics malaltics mcs frequents.

Per aquest rnotiu sembla que, en cl cas dels metges, aqucstes exigencies una mica

exagerades eren destinades a desincentivar els futurs aspirants mcs que a controlar la

scva preparacio. Aqucsta hip6tesi queda mcs clara si es tc en compte que ]'any 1786, a

consequcncia d'una peticio de Bartomeu Ramis i Serra en relacio al scu fill que volia

estudiar medicina, se suhstitu'iren els dos anys de practica postgrau per tres anys de

practica ahans d'iniciar els estudis. Segons aquesta nova versio de la reglamentacio, als

anys de practica seguia, corn abans, un examen teorico-practic sense I'aprovat del qual

('aspirant a metge no podia anar a estudiar medicina, ja que, cncara que curses amb exit

la seva carrera a una universitat, el titol no Ii serviria de res a Menorca sense I'aprovat

previ del Protornedicat. Es a dir, amb aquesta modificacio de la normativa, s'estahli una

mena d'examen de selectivitat que posa de manifest d'una manera clara el caracter

dissuassori de la reglamentacio de 1774.

Corn a suport d'aquestes hipbtesis, tcnim diversos documents de I'epoca en els quals

es fan refercncies a l'elevat nombre de sanitaris existents a Menorca i cl perjudici que

a4o origina a I'hora de poder viure amb dignitat dc la professio. Es particularmcnt

interessant un cscrit de Pere Pons i Portella, que fou el primer protometge, en el qual fa

refercncia a la dificil situacio econo pica dels mctges menorquins de I'cpoca per I'cxces

de professionals i altres circumstancies que, malgrat el seu interes, no podem tractar

aqui.

Dc tot aq6 podem concloure la nostra hip6tesi primitiva quc deia que el

Protomedicat menorqui fou una institucio fonamentalment grernial, quc pretenia la
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dcIeii a dell, interessos corporatius de la prolcssio sanitarla, tot reduiut-la a un ccrclC

tancat , o almenys controlat , de persones i procediments . La prcemincncia i el control de

la instituci6 corresponia als merges a travcs de la figura del protometge , com tamhc

passava al Real Protomedicato ahans de 1780.

Actuacions del Protomedicat

Poques noticics hem pogut trohar refcrides al funcionament normal del

Protomcdicat, ja clue no es coneix la ubicacio de Lo Ilibre c/e revalides de Metges,

Chinugians, Y Apoticaris de Maho5, llibre en el qual, segons es despren del seu titol, es

deixava constancia dels resultats dels examens practicats als aspirants a exercir alguna

dc les professions sanitarics. La trohalla d'aqucst document, que podria estar en cis tons

no catalogats de I'Arxiu Histiiric dc Mao, seria essencial, no tan sols per rcconstruir la

histbria del Protomcdicat maoncs, sin) tambe per concixer la infraestructura sanitaria de

I'epoca respecte a Ics persones que In formaven i el ritme d'ingressos i baixes.

Rcspectc a la resta d'activitats del Protomcdicat, hem pogut trobar un unic document

en cl qual hi figura una certificacio signada pel protometge que avala una peticio d'un

habitant de Mao per tai que el vulguin deslliurar d'un carrec que li ha estat adjudicat i

que no pot exercir per motius de salutes.

Tamhe hem pogut trobar noticia d'un informe, encara que no hem trohat I'informe,

que sol-licita cl comte de Cifuentes, primer governador de I'illa despres d'esser

reconqucrida per la Corona espanyola. La peticio demanava que cs donessin cis mitjans

per preveure i curar en cl futur una malaltia que s'havia manifestat a I'illa l'any 1785 dc

la qual no s'ofereix cap detail. Scgons cl document, I'informe fou demanat a la Junta de

Sanitat, la qual passa fa comesa al Protomedicat7.

Mcs abundant cs Ia documcntaci6 relativa ass canvis haunts en la con1posici6 de

I'organ rector del Protomcdicat per mort o per dimissi6 d'alguns deis sous membres,

unica manera que preveia la nornmati 'a de cessament, ja que cis carrecs eren vitalicis.

Aquests canvis es produeixen durant cis primers deu anys i el mes significatiu de

tots cs el canvi de protometge propiciat per la dimissi6 del professional que ocupa el

carrec des de Ia seva creacio. Aqucst metge, Pere Pons i Portclla, era un professional

hen considerat, que tambc havia ocupat carrecs importants a la Universitat de Mao en

diverses ocasions. La dimissi6 se suposa que es produf per desacord amh la mateixa

institucio ja que, mentre eis jurats preparaven la normativa de 1774, va fer arrihar al

governador, semhia que a instancies sevcs, un informe Ior4a critic respecte al projectes.

El document, al qual ens hem relent a I'apartat anterior, es d'una gran lucidesa i critica

el projecte per les condicions precaries clue es troben cis metges menorquins do I'cpoca,
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condicions que no crcu que cs puguin millorar amh la nova instituci(). Al contrari, Pons

i Portella proposa una serie d'actuacions, quc malgrat el sea interes no considerarem

aqui, les quals, segons ell, podrien contrihuir a resoldre la situacib.

De tot a4b, hem de concloure que d'alguna rnanera, i malgrat Ics seves reticcncies,

s'aconsegui convcncer Pons i Portella per posar-se al front do la nova institucio.

Aquesta, malgrat els esforcos quc li hem de suposar, no deguc arrihar a aconseguir la

millora en les professions sanitaries a les quals aspirava Pons i Portella. D'aqui, segons

la nostra hipotesi, vendria la seva dirnissio.

Les conilictives visites a les apotecaries

Els prohlcmes rues importants als quals haguc de fcr front el Protornedicat, i cis

unics dcls quals tenim documents, estan relacionats amb lcs visitcs rcglamcntarics a les

apotecaries. El mateix Pons i Portella en el primer any d'exercir el seu carrec de

protometge tramet un informe als jurats on hi cxplica cl resultat de Ics visites de Ics

farmacies de Mao. En aquest document, entre altres coses, el metge fa esment do la

necessitat que el procurador fiscal do la Real Governacib fos present a les visites "para

contentar la animosidad de algunos"9. Aqucsta (rase fa patent quc aquestes inspeccions

no eren pur tramit, sing que donaven floe a protestes per part deis apotecaris visitats.

Un cas que produi molt d'enrenou fou la visita a I'apotecaria d'Andreu Hernandez a

finals de 1'any 1783 i, encara que no sahem quc ocorreguc durant la visita, sahem quc

I'apotecari es dirigi a les mes altes instancies de la nacio sol•licitant que la seva

farmacia nomcs pogucs esser visitada per pcrsones quc tinguessin un titol avalat per

I'audiencia de farmacia del Real Protomedicato amh exclusi() explfcita clefs visitadors

elegits segons el reglament maones de 1774.

L'interessant d'aquest cas Os que Andreu Hernandez havia obtingut el seu titol a

Madrid I'any 1782, tot just tornada Menorca a la Corona cspanyola, examinant-sc

davant el protofarmaccutic Martinez Toledano. A mes, el juny del mateix any 1783

havia estat anomenat corresponsal del Real Jardin Botanico de Madrid, la qual cosy el

suposa automaticament implicat en la politica horhonica de reformes. Per tint, la seva

protesta, enviada it Madrid, no era una queixa qualsevol, sin() una acusacio de pes

contra el Protomcdicat de Mao.

Malgrat a48, i d'una rnanera una mica inexplicable, el Real Protomedicato, quc es el

que contesta finalment la petici<i d'Hernandez, no pren cap mesura contra la institucio

homOloga maonesa, sing que es limita a sostreure a 1'apotecari de la scva jurisdiccid. En

el document de resposta es fa constar que, per ordre del Tribunal del Real

Protomedicato, I'apotecaria d'Andreu Hernandez nomes pot esser visitada per
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I'apotccari major ctrl Rclal Hospital Militar dc Magi, c1 qua l, natura' :lent, estav;t son I]&.,,

a la legislacio cspanyola. Aquesta postura de I'Administraci6 central, respectuosa amb

I'estructura sanitaria local, nomes s'explica en el mar de l'intent per part de

I'Administraci6 cspanyola d'aconscguir una rcincorporaci6 dell mcnorquins a la

Corona cspanyola sense traumes.

F.l final del Protomedicat maones

No hem trohat cap document que fact refercneia a la supressiri Lormal del

Protomedicat de Ma6 per part (lei governador o per part dell jurats, perm es prow evident

que la instituci6 ja no existia a la darrera dccada del segle XVIII, ja que cl sea nom

deixa d'aparcixer en cis documents a partir dels darrers anys de la dccada dels '80.

Els motius de la seva supressiri no cis sahem, pcro cis podem imaginar. Per un costat

coneixem cis prohlemes derivats de les visites a les apotecarics, cis quals, pet-6, no

drum haver cstat determinants, ja que les visites d'aquest tipus es feicn ahans de la

creaci6 del Protomedicat i continuaren despres de la seva supressi6. Per un altre costat,

tenim noticies de I'existcncia d'un moviment de contestaci6 contra el Protomedicat

prow important promogut per nil ggrup de sanitaris maonesos influents. Podem suposar, per

tant, quc aquest darrer let fou cl que realment scntencia la instituci6 sanitaria, encara que

no tinguem prow dadcs per comprendre tots els motius i I'ahast d'aqucsta contestaci6.

Les primeres manifestations contraries al Protomedicat les hem trohat en un

document adre4at per un grup de sanitaris mcnorquins encap;alats pct cirm-gia Pere

Roca a Don Juan Bautista de San Martin y Navas. Es tracta de Ies respostcs a un

questionari que aquest darrer passit 1'any 1782, una vegada tornada l'illa de Menorca a

Espanya, a tots cis sanitaris mcnorquins, o altnenys als n es assenyalats, en rclaci6 amh

Ia situaci6 sanitaria (IC Menorca i altres aspecies de la realitat menorquina de I'epoca.

Amh Ics respostcs a aquests questionaris, tamhc se'n fcren arrihar altres de semhlants

als representants de cada municipi. Les novcs autoritats volien concixer la idiosincrasia

(leis mcnorquins, cis seas desitjos i cis scus prohlemes en vistes a organitzar cl nou

govern de I'illa do Menorca, desig (Inc mostrava Ies hones intencions o la denmgogia de

Ies autoritats, peru quc no dona Iloc a rcalitzacions practiques.

'I'ornant, pct-6, ,if nostrc terra, hens de fcr esment quc al document escrit per Pere

Roca i cis sous col-legues, es troha una l'orta diatriha contra el Protomedicat maones i es

demana la seva supressi6. Els motius quc adducixen cis sanitaris son diversos, pcro cal

destacar-ne dos: la parcialitat clue s'ohserva en els examens d'ingres a les professions

sanitaries i Cl let que tota la instituci6 estigui sotmesa als interessos d'una sola persona,

de la qual no se city el nom. El document afirma, fins i tot, que aquesta persona idea cl
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Protomedicat coin a instrument per podcr cxcrcir el scu control personal per sohrc tots

els professionals sanitaris maonesos.

No sabein quc hi ha de ccrt en aquestes acusacions. Podem suposar, perm, clue la

persona acusada era el protometge Joan Mercadal quc havia succc t Pons i Portella en cl

carrec i que ahans havia estat un dcls examinadors de medicina. El niotiu d'aquesta

hipZtesi, a menys que pensem en la possihilitat de I'existcncia d'un altre personatge a

l'omhra, es quc nomes dues persones tingueren el carrec de protometge, i el primer

dells, Pons i Portella, ja hem vist que s'havia demostrat contrari a la institucib. Per

tart, hem de suposar el segon coin a destinatari de Ies ires dels sanitaris maonesos.

Sigui coin sigui, els noun administradors no feren cap cas de Ies recomanacions dels

sanitaris i el Protomedicat continua amh les seves actuacions. Per aqucst motiu, un altre

grup de sanitaris, gairehe tots els autors del document anterior i alguns altres, feren

arribar un altre document de protesta als jurats en el qual sol•licitavcn Ia supressid del

Protomedicat i el retorn a la normativa anterior que datava de 1666 i de 1881. Aquest

document no esta datat, perb es troha amb altres documents de I'any 1784 i, per tint,

sembla raonahle situar-lo aquest matrix any'('. Els motius do la proposta son, coin

ahans, Ies irregularitats als examens d'aspirants a sanitari i a les visites a les

apotecaries. A mes, es fa constar quc els jurats no tenien potestat per transferir Ies sever

prerrogatives en el man sanitari a una institucib privada.

A falta d'altra documentacio, no podem saber quc hi ha de veritat en les acusacions

que es fan al Protomedicat i al scu protometge Joan Mcrcadal. Ara he, el let que molts

dels signants havien ocupat carrecs d'examinadors it la institucib sanitaria o havien estat

proposals per ocupar-los mostra hen a Ies Glares que la protesta no prove d'un grup do

sanitaris aliens a la institucio, sinb que es tracta d'una revolta interim. Per tant, semhla

raonahlc pensar que Ics irregularitats denunciades reflecteixen cl desacord entre GIs

memhres dels diversos tribunals examinadors a I'hora d'aplicar la normativa. I les

acusacions a Joan Mercadal, clue fou jurat major de la Universitat de Mab en diverses

ocasions mcntre ocupava el carrec de protometge i en altres fou metge de la Junta de

Sanitat, obc rien a algunes actuacions dictatorials per la seva part hasades en cl poder

que li confcria I'acumulacio de carrecs.

Un fet que cal assenyalar es que totes aquestes protester pretenien el retorn als usos

antics, i mai no es parlava de la convenicncia de reformar Ies professions sanitaries tal

coin pretenia I'Estat horhonic. A aquest respcctc cs molt significatiu que Andreu

Hernandez, corresponsal coin hem vist del Real Jardin Botdnico, no signa mai cap dcls

documents de protesta dels sanitaris mcnorquins, i quan creic necessari expressar el seu

refds al coinportament del Protomedicat, ho va fcr en solitari.

D'aqui, que haguem de suposar que Andreu Hernandez, apotecari amb formacio

hotanica i quimica, no s'identificava amh el quc pre!cnien els sous companys de
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professio. Per tart, la hatalla del Protomcdicat maoncs se'ns apareix Coln Una Iltlita

enure dues conccpcions gremials de Ics professions sanitaries Clue es materialitzava en el

conflicts pct control dc la profcssio cntrc un personatge for4a influent, Joan Mercadal, i

un grup dc sanitaris. El clue desconcixem cs clui donava suport a Joan Mercadal, ja clue

nutlgrat Ics acusacions contra ell, no semhla versemhlant suposar clue es trohava sot

contra la rcsta de professionals.

El final del Protomcdicat maoncs, per tart, I'hem dc suposar Iligat a Ics tensions

internes do la institucio. Molt prohahlement no fou precis cap decret dc dissolucio, ja

clue cls en!rontaments cntre sanitaris feren inviahle el scu funcionament. La desaparici6i

do mica en mica de la instituciu en cls documents de I'epoca. paral•Icla a I'increment de

Ics clueixes contra ella, semhlen mostrar-ho aixi. El final del Protomcdicat hauria estat

mss un cas d'autodissolucio clue una imposicio exterior.

Notes

I. AIIM, U-88, ts. 14 i 15.

2. AHM, U-88. 2 de mar4 de 1774.

3. AHM, U-160, Plech de Decrets comensant el 9 Agost 1773 fins 3 febrer 1775. En (lit plech ay

ha los Capitols do los Mctgcs Chirurgians y Apotecaris, document de 25 d'ahril do 1774.

4. AHM, U-88, 2 de mar4 do 1774.

5. Ayucst Ihhre apareix citat a una ccrtificaci6 estesa a favor dc 13artomeu Ramis i Ramis Clue es

lroha al AHM, seccici OOAA, Documentos segue lox steles ejerc iu /a medicino e/ doctor

Bai tolome Ramis.

6. AIIM , U-153, document de 6 dejuliol 1778.

7. AHM, U-89, is. 53-54.

8. AIIM, tJ-88, Pere Pons i Portella al Governador, 20 d'octubre de 1772.

9. AHM, 11-132, document de 10 d'ahril de 1775.

10. AHM, U-202 Grau Juaneda i altres als Jurats i Conscll de la ciutat de Mao.

815


