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Si I'existcncia d'una Universitat de Mallorca durant els segles XVII, XVIII i part del

XIX cs desconeguda per molts, encara ho cs mcs la historia de la seva Facultat de

medicina. Fins avui sots Jaume Llad6 i Ferragut (I) ha tractat el terra en un capitol de

la seva obra i tots els treballs posteriors es basen en les afirmacions d'aquest autor.

Fa cinc anys iniciarem la revisio del material referent als estudis universitaris de

medicina que es troba dipositat a I'Arxiu Historic de la UIB amb l'objecte d'aclarir i

donar a coneixer aquella etapa universitaria de la medicina a Mallorca. Fruit d'aqucst

estudi cs la present comunicaci6.

La Facultat de medicina

Li Rcgne de Mallorca compta amb estudis universitaris complets de medicina a

partir de 1695 (2), dos anys ahans clue fossin promulgats els Estatuts de la Univcrsitat

Litcraria. La Universitat Lul-liana, que aixi es denomina al principi, a mes de Reial i

Pontificia per atorgacio d'amhdOs poders, perdria el 1773 (3) el titol de Lul•liana per

passar a dcnominar-se Universitat Litcraria.

his antecedents universitaris hem de cercar-los a partir de dos corrents: un, 1'escola

catedralicia, que funciona a partir del segle XIV (4). Aquest sera el nucli a partir del

qual s'origina I'Estudi General, crcat rota el privilegi de 30 d'agost de 1483 atorgat per

Ferran cl CatOlic. A la vegada, aquest estudi fomenta la fundacio gradual de catedres de

relorica, gramatica Ilatina, teologia, etc., essent ]a primera catedra d'estudis medics que

apareguc la de cirurgia el 25 de setembre de 1573 (5) les vacants de la qual cren

convocades per la Facultat de medicina i I'A.juntament i foren cohertes per merges i no

per cirurgians; I'any 1807 encara no estava integrada a la Facultat (6).

EIs grans atorgats per aquell Estudi General tenien un defecte: la seva validesa se

circumscrivia als limits del Regne. Per tal que fossin reconeguts a tots els regncs



cat<rlics, havien d'esscr contents per univcrsitats amh autoritzacio papal o pontificies.

Amh aqucst ohjectiu, i despres de ]largs i tents processos, s'aconsegui que cl Papa

Climent X autoritzas, el 17 d'abril de 1673, que I'Estudi General s' crigis en universitat.

A la fi, despres de dos-cents anys d'aqucll privilegi do Ferran el Cat6lic, s'imprimien

cis estatuts de Ia UL (7).

Dos anys ahans de la promulgacio deis estatuts de ]a UL, la Facultat de medicina ja

atorgava graus de Doctor i, almenys des de 1' 1 I d'octuhre de 1692, existien cinc

catedres de medicina amb cis sous corresponents lectors, anomenats aixi perquc hasaven

el sisterna d'ensenyarnent en la lectio; cis que juraren en aquesta data Toren: Bernat

Contesti, corn a catedratic de Prima; Pere Servera, catedratic do Vespres; Macia Roig,

de Curs Patolbgic; Miquel Fe, de Curs Fisiolbgic i Francesc Ferrer, d'Anatomia.

Sens duhtc, la condicio d'insularitat intlui en aqueils estudis, no sots per la seva

srtuacio geografica, sing tambe per ('especial sistema politic pet qua] es regia ci Regne

de Mallorca. Mostra d'aquesta impressio de Ilunyania quc propiciava l'ohlit de la nostra

Facultat i de la universitat mallorquina en general es el fet que a ]a reiacio d'universitats

que Lafuentc presenta l'any 1786 (8), a la qual hi figuren univcrsitats corn la d'Osona o

Toledo, no hi apareix ]a UL, per la qua] sots a la Facultat de medicina passarcn un total

de sis-cents quaranta-dos estudiants.

D'aqucsts estudiants que anaren currant medicina ai Ilarg (leis cent vint-i-nou anys

d'cxistcncia dc la Facultat, ohservam quc s'hi matricularen una mitjana de 14,5 per any.

Sots els anys 1715, 1717 i 1800, a causa de diferents decisions poiitiques, no hi figura

cap estudiant matriculat de medicina. La mitjana d'edat d'aqucils aspirants a metge fou

do 19,7 anys. Per obtenir aquestes dades, hem prescindit dell £ de quinze anys quc

sumen un total de set, i deis ? de vint-i-nou que son nou en total. Ha de tcnir-se en

compte que no ens consta I'edat de cent setanta-dos deis sis-cents quaranta-dos aiumnes

quc cursaren medicina.

Referent it la procedencia d'aquells dels quals ens consta, observam quc la majoria cren

dc Mallorca, destacant a la distrihucio per pobles eis municipis do Felanitx amh vint-i-

quatre aiumnes, Sineu amh vint-i-dos, Porrercs amb denou, Santa Margalida amh devuit i

Llucmajor i Soller amb desset. Dels quatre-cents noranta-quatre aiumnes deis quals

coneixem ]a procedencia, la majoria provenen de la part forana, tot i que sempre ens referim

als que ens consta el seu origen. Una minoria no cren de Mallorca: trctze provenicn de

Menorca, quatre d'Eivissa, deu de Catalunya, un de Saragossa i un de Salamanca.

Aqueixa Facultat que imparti un precari ensenyarnent de mantra molt particular, des

del mateix domicili dels professors i no des de les seves aules, sorgi i es mantinguc amb

la intcncio principal d'atorgar titols, amh la finalitat de dotar Mallorca d'un grup

professional preparat per servir-la i alhora dirigir-la. Amb la primera intencio atorgaren

titols quc serviren per a ]a segona, ja que la concessio del grau do Doctor en medicina
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contportava, gracies a uns privileges concedits, pertanyer a Testament de ciutada ntilitar

(9). Fou entorn (I'aquest anhel per aconseguir tftols que gira el funeionament de la

Facultat de mcdicina.

L'altra gran preocupaci6 del claustre dc mcdicina fou defensar fa seva prof'essi6

entrant de la puixant i cada vegada mcs influent cirurgia.

La Facultat de mcdicina, mes preocupada per I'aspecte extern que per I'escolastic,

va estar quasi des del principi sumida en un caos, en el qual cis professors

desatengueren les seves obligacions de Iectura a les aules i s'otuscaren en bregues entre

ells. Els estudiants, contagiats del nmal exemple, infringiren normcs de convalidac16 de

matcries i falsificaren certificacions duns cursos els sistemes d'avaluac16 dels quals

Loren gaireb6 inutils.

I en fi, els que havien de vetllar per la hona marxa dels estudis corn el Rector i el

Prefecte d'Estudis, ometeren Ies seves tuncions, amh la qual cosa ni els plans d'estudis

ni Ies ordres rehudes de Madrid es respectaren.

lou tot aquest desordre i no els motius economics, tal i corn han apuntat alguns autors,

els que portaren a la desaparici6 de la Facultat de mcdicina de Mallorca I'any 1824.
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