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I'I,UF11,A\ I I )E LA TUl3EIil'ULOSI

(EL DOCCMIENT ME:'S ANTE' DE LA)

pel Dr . FAUSTI BARBERA

I)eixeu per un moment vostres tasques dels treballs clinics
i atengau lo men preguutat, ja que afanyosos corn sou per a
estudiar la tuberculosi en el laboratori i en la clinics, tambe
ho soreu per a estudiar-la en sa Iliteratura actual i retros-
pectiva.

Es el cas que estudiant jo com a menlbre de 1'Associaci6
International contra la Tuberculosi, les fases que ha tingut
in Lluita oficial contra dita malaltia, he trobat que'ls mana-
ments rues antics son los segilents: (1).

I DELIRERACI( DEL CONCELL

I)iicio die 27 d'Octubre de 1698.

rtes e considerat quo des de fa alguns anys moron mol-
ter personos, etics e tisics, tant on la present Ciutat com en sa
particular eontribucio. lo qual reconegut pels antecessors de
ses senyories els hi obliga a pendre mottes mides per acabar
dites malalties, segons el parer de metges molt practics i expe-
rinleutats.

Atos a que dites prescriptions han sigut mantingudes amb
tot son vigor per ses senyories fins el dia d'avui sense quo s'ha-
gi observat milloria de cap mena, abans al contrari es de notar
que's propaguen comunicant-se als asistents, als malalts, als
quo vesteixen les seves robes i als que viuen en els mateixos
Hoes dels malalts; aixO es, dels malalts quo moron do dites ma-

(1) Arxiu Municipal de Valencia. Manual do Concelle. Anys 16981 1699 . -Val3m 320.
Signatura A.
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fatties; i per ultini, reconoguent ses senyories tan gravissim

dany i desitjant acabar-lo cunlplint l'obligacio dots seus oficis,

a curreo dots quals esta el cuidado do la salut publica do la pre-

sent ciutat y son rogue, ban manat consultar at Claustre de la

Facultat de Medecina, el qual, segons declaracio rebuda per

l'infrascrit escriba en 20 de Septembre proxim passat, ha de-

clarat que'l medi mes convenient per reduhir dites malalties era

crenlar les robes dots que morien d'aquolles, aixi de Italic, fit,

soda i polls, com qualsevol altra que fos i quo haguos servit per

l'us de dits malalts; i la fusta dels flits i domes objectes del dor-

mitori on haguessin mort aquests pacients, exceptuant els ob-

jectes de metall, aixi d'or, platy o coure, coin els de qualsevol

altre metall; i ses senyories, en vista do 1'iudicada declaracio

(let inencionat Claustre i do to mlulifestat a ses senyories per

diferents i molt practics i. experinlentats inetges, adoptin la

providencia de quo tota la roba de qualsevol calitat que sia,

coin els objectes utilitzats per la asistencia dots tisies i etics

confirmats, sia cremada, exceptuant les joios d'or i plata, coure

o de qualsevol altre metall; recomanant a tots els Inetges i ei-

rurgians do la present ciutat i particular contribucio d'aquella,

quo d'avui endavant al tercer dia quo visitin un malalt etie o

tisic confirmat tindran I obligacio do donar part de I'existencia

del mateix a un de ses senyories i at 1)r. D. Joan Batista Candi,

met,ge do la present ciutat o at que en el temps li succeixca,

baix la tnulta de 50 Iliures (1) per la hrimera omissio i per la

segona perdua del Bret de ci.utadauia de la present eiutat i do

sa contribucio, nlanant axi mateix, corn en virtut del present ma-

nament a tota persona, qualsevol que sia son estat i condici,'), on

qual casa ocurreixi alguna mort de dites malalties no podran

roservar-se cap d'aquelles robes i joies, ni desfer-se aquelles,

ni els plats i les escudelles i demos objectes usats pets dits nra-

lalts; sing pet contrari, vindran obligats a nianifestar totes les

ditos joies i robes al uletgo do la dita ciutat o a ses senyo-

ries: i per ultirn ntanom a tots els corredors, sastres i dra-

paires i demos persolles quo's dediquin a la compravenda de ro-

bes que no podran comprar cap d'aquelles ni mobles do la Casa

on hagi habitat qualcun do dits malalts, sense mitjancar la Ili-

cencia de ses senyories, baix la pena do ser cremades Bites ro-

bes i 25 Mures per la primera vegada, per In segona 50 Mures i

per la tercera altres castigs a l'arbitri de ses senyories; i si per

(1) Quantitat equivalent a 187`50 pesetes-
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cas els nonionats in tges i cirurgians haguessin participat a 1'in-

dicat metge de la present ciutat 1 ' existencia do malalts do dites

malalties, o of mencionat metge no visites qualcun, i en un i

altre cas no ho manifestos a ses senyories , incurrira on les pe-

nes imposados als indicats Inotgos i cirurgians i en In. privacio

del sou otici, prevenint que la present del • liberacio siga preco-

iiitzada en els floes publics acostumats d'aquesta ciutat a fi de

que ningu pugui alegar ignoraueia.
I)e quibits , etc. Actuin Valentin.- 'T'estimonis foren: Jaume

Molins i A icons Sadurni: Voguors, hahitadors de Valencia..

Aquosta deliberacio dona Hoe a la publicacio do la Crida

en la propia forma i pareixer com asi va publicada . Consti-

tuint In primera disposicio gubernativa mundial contra la tu-
berculosi.

Barcelona prengue mides on 1721) per disposicio dels met-

ges 1). ltafel Steve i D. Jeroni Badia, y els posaren on planta

on els auys 1731 i 1732.

Saragoca els prengue on 2:3 d 'Agost do 1729, i flies tart In

Junta de Sanitat de Madrit adopta dispositions per a tota Es-

panys , porn calcades c per b en In, Crida do Valencia.

Entre les ciutats quo seguiren aquest moviment content a

Nitpols, que tambe prengue mides contra In tuberculosi a les

mitjanies del segle xviii.

Adverteucia final per als bibliolils: El malaurat escriptor i

erudit motgo Ur. Lluis Comenge, escribint algo sobre esta

Crida, quan feia molts anys que I'havia vista per mi a well en-

viada estampa on lo publicat el 3 d'Agost de 1912 per El Siglo

Jletlico, quo l'Iiavia llegida en una Momoria anual de 1'institut

,IU^dic Valencia (sense dir giiina).

Jo afegird enfront d'aix6, que en tota la col•leccio de Me-
mories anuals de l'lnstitut, i ja son 76, no hi ha una tart sots

que inserti la Crida, tinicament la que correspon a t'any en quo

jo ora president In. citaren, a proposit dunes conferencies mo-

ves sobre Iluita antituborculosa. Eu los restants Memories ni so
I'anomena per desconeguda, solzament s'havia ocupat amplia-

Ine.nt d'ella la Rerista Vaiencianta (le Ciencias Ml dicas, en arti-

cles firmats per mi.

Aquella noticia do Comenge es una equivocacio i com a tal

deuen mirar-la els bibliofils i els erudits.


