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n L'autor i I'obra

Fa mes de cinquanta anys que conec Josep Maria Massons, personalitat veritablement polifacetica. En efecte, a final8 de la decada dels quaranta. poc després d'incorporar-me com a assistent al Laboratori de Farmacologia de la Facultat de
Medicina, dirigit pel professor Garcia Valdecasas, em va tocar ajudar Massons en
unes proves de tolerancia a un producte per el1 descobert: un serurn d'origen animal,
desanafilactizat. que acaba comercialitzat amb el nom (si no record0 rnalament)
d'lsoplasma, Massons, sense deixar el seu exercici de la cirurgia. es convertí en director d'un laboratori farrnaceutic que, durant el8 anys dificil8 del nostre país. esdevingué un del8 que possibilitaren l'ernbranzida experimentada en el camp de la
Farmacia industrial.
Poc em podia imaginar aleshores que, unes dPcades despres, en8 tornariem a trobar
a la Reiai Academia de Medic~nade Cataiunya. cornpatiint escó amb una bona colla
de companys que també, de manera total o parcial, s'havien format al laboratori de
Farmacologia: el rnateix FG. Valdecasas. J. A Salva, R. Castillo. A. Caralps, a mes de
nosaltres dos. Ja, en aquella Ppoca Ilunyana, Massons tenia fama merescuda de bon
escriptor i, posteriorment, a les seves activitats professionals hi ha afegit la d'historiador de la Medicina, molt especialrnent de la seva evolució a casa nostra durant els
darrers segles, fet que I'ha condult a ocupar la presidencia de la Societat Catalana
d'Historia de la Medicina.
Una bona rnostra d'aquesta activitat la constitueix aquesta Histbria del Reial
Col4egi de Cirurgia de Bacelona (1760-1842) la lectura del qual en8 informa no
solarnent de corn va anar la construcció de I'edifici que avui ens hostatja i que -dit
sigui entre parentesi- va costar 69.801 lliures catalanes, sinó, rnolt especialrnent. de
les vicissituds del8 ensenyarnents superiors a Barcelona, durant i'epoca de I'exili de la
Universitat de Cervera.
Com 6s ben sabut, dos personatges originaris del Carnp de Tarragona -el8 busts dels
quals presideixen les nostres sessions solemnes- tingueren un paper rnolt irnportant
en la creació i la consolidació d'aquest important centre docent: Pere Virgili en fou
el creador i Antoni de Gimbernat va contribuir a consolidar-lo. tot i les seves tendencies centralistes que I'autor en8 descobreix. Altrarnent. a més de tota la historia previa a la definitiva unificació dels estudis de Medicina i Cirurgia, se'ns expliquen molts
detalls sobre el funcionament de la institució que -a tots els que coneixen a fons la

vida universitaria i la influencia que sempre hi ha tingut eis estarnents polítics- ens
venen a demostrar la vigencia de la vella mdxima Nihil novum sub sole. Els excessos
d'allb que en aquel1 ternps se'n deia el despotismo ilustrado, les depuracions en
forma de la
necessdria demostració de la limpieza de sangre, les influencies per a aconseguir el
nomenament de professor o, simplement, par a obtenir un aprovat o un determinat
premi, la "benignitat" dels examens als excombatents o, fins i tot. les polemiques
entre el cos ensenyant i la MIA de I'Hospital de la Santa Creu posen en relleu que
els vicis que, de mica en mica. hern anal extirpant de la vida universitdria tenen, com
a mínim, un parell de segles d'antiguitat.
Al costat d'aquests fets. mes o menys anecdbtics. hi ha molts aspectes positius en
la densa histbria que ens explica Massons. Estic segur que la seva lectura sera molt
apreciada per tots els que tenen interes en les nostres institucions docents i, en
general, per tots els que vulguin aprendre rnés coses sobre com va transcbrrer el
segle passat al nostre país.

Josep Laporte
President de la Reial Academia
De Medicina de Catalunya
Barcelona, juny de 1999
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Introducció

El utilísimo establecimiento de los Reales Colegios de Cirugía en Cádiz y en
Barcelona es el más cíaro testimonio de la protección que hallan las Ciencias
y las Artes en e/ Trono de nuestros benignisimos soberanos; y los rápidos progresos que ha hecho por esta razón la Cirugía en España...
Del proleg de la obra "Curso Theorico-Práctico de operaciones de Cirugía
(Madrid, 1763) de Diego Velasco iFrancisco Villaverde.

En els 83 anys de vida del RCC de Barcelona es van produir cinc reformes de I'ensenyament encara que tan sols dues van ser decissives. La primera I'any 1795 i
seqüents -sobretot el 1799- sota la inspiració de Gimbernat i la seqona I'any 1827,
promoquda per Pere CastellO.
Aquest 6s el motiu de dividir aquesta historia sobre el Reial Col.legi de Cirurgia de
Barcelona en tres periodes. El primer que abarca practicament tot el seqle XVlll fins
1795. el seqon que s'ocupa d'aquesta primera reforma i de I'intent d'unificació de
1799-1801 amb la reforma de 1804 i tota l'epoca constitucional fins 1827 i el tercer de 1828 a 1842 en que el Col.leqi va desapareixer convertit en Facultat de
Medicina.

II Els primers 35 anys.
De 1760 a 1795
Els antecedents
El segle XVll va ser calamitós per a tota Espanya i -&una manera especial- per a
Catalunya. De la decadencia a Castella es van salvar la literatura i la pintura. A Catalunya es va esfondrar tot. Els cirurgians no van constituir cap excepció.
És cert que a les facultats de medicina universitaries hi havia catedres on s'irnpartien
ensenyarnents d'Anatornia i de Cirurgia. de manera que -tebricarnent- asseguraven
la presencia de cirurgians universitaris adornats amb el8 coneixements propis d'un
batxiller en Llatinitat i Filosofia, condició indispensable pera posar el8 peus en una
facultat de medicina.

Pero aquelles catedres estaven mal dotades des del punt de vista economic, de tal manera que s'havia de recórrer a fer que una sola persona ocupés les dues a la vegada.
Censenyarnent a les universitats de poblacions irnportants com Barcelona, Valencia,
Sevilla i potser Saragossa solia ser passador perque hi havia la possibilitat de disposar d'algun cadaver amb que a I'hivern el8 alurnnes estudiessin Anatomia i de rnalalts d'hospital amb afeccions quirúrgiques.
Pero en universitats radicades en poblacions com Girona o Alcaiá aquest ensenyarnent era irnpossible.
La conseqüencia era tenir uns quanrs cirurgians universitaris mal preparats i al costat d'aquests llicenciats en cirurgia tambe coneguts corn "llatins", una legió de cirurgians-barbers que havien fet ilur aprenentatge al costat d'un altre barber i que
havien acreditat tres anys d'assistencia a un hospital i havien superat un examen
prop del delegat del Protornedicat aprenent-se poc rnenys que de memoria una
"cartilla" que no era res rnés que un tractat elemental de cirurgia redactat a base
de preguntes i respostes com els catecismes per a infants de fa rnolts anys.
La rnediohitat teoricopractica d'aquells professionals es va fer palesa a Espanya en
ocasió de la Guerra de Successió (1707-1714), en que un bon nombre de cirurgians
vinguts a Espanya acompanyant I'exercit francés i tropes de rnercenaris italians, irlandesos i suissos, s'hi van quedar a I'acabament de la carnpanya. molts al sewei de la
Marina de Guerra, de I'exercit i de la població civil.

El nou aire deis Borbons
Felip V va arribar a Espanya voltat d'un núvol de francesos que estaven totalrnent
convencuts que l'única manera de reedificar aquell país ruin68 era afrancesar-lo.
Entre aquells francesos arribats a Madrid hi havia uns metges i uns cirurgians encarregats de tenir cura de la salut del rei, i eils van voler aplicar a Espanya el que havia
donat bons resultats a Franca.
Hi havia a Franca dues institucions de molta anornenada que formaven bons cirurgians. Cuna era la Facultat de Medicina de la Un~versitatde Montpeller i I'altra el
Col.legi de Sant Cosme de París. El secret d'aquells centres d'ensenyament no era
altre que el fet que el8 estudiants aprenien anatomia sobre el caddver i clínica al costat del malalt i al quirbfan.
Aquells francesos van comensar per crear a Madrid I'any 1701 una cdtedra d'Anatornia dotada arnb 3.216 rals anuals on van treballar dissectors com Florenci? Kelly
i Blas de Beaumont. Aquest darrer va ser nomenat Demostrador Mayor de Anatomía
de los Reales Hospitales de Madrid i després va anar a Sevilla a anatomitzar contractat perla Sociedad de Medicina que s'acabava de fundar; Beaurnont va romandre en
aquell carrec fins a I'any 1732. Al cap de tres anys, es confia I'ensenyament de !'Anatornia a Sevilla a un altre frances -Guillerrno Jacobe- fins a I'any 1750.
Durant I'hivern es feien a Madrid dotze demostracions anatdmiques a les quals acudien els joves que aspiraven a esdevenir mestres cirurgians obrint una botiga de
cirurgia-barberia.

Jean de la Combe
Es deia realrnent Jean Tremouillet de la Combe (1). Era frances i va ser un dels tants
cirurgians que un cop acabada la guerra amb la rendició de Barcelona (al setge de
la qual va prendre part) decidí quedar-se a Espanya.
Havia fet amistat arnb el ministre Patino, al qui fou encomanada la rnissi6 de crear
una Marina de Guerra poderosa. Ultra I'avarament de noves unitats navals, Patino
va dedicar una especial atenció a la forrnació d'una bona oficialitat fundant
I'Acadernia de Guardamarines de San Fernando i rnillorant I'assistencia sanitdria.
L'home a qui Patino va encarregar aquesta darrera gestió va ser La Cbrnbe.
La Combe, cirurgid en cap des del 21 de febrer de 1718, (2) va fer a Cadis -que era
aleshores la base naval més important- I'any 1729 el primer intent per a rnillorar la

forrnació dels cirurgians. Va aconseguir que un valencia -Gregori Condomina, forrnat a Montpeller- impartís classes de dissecció en un arnfiteatre ad hoc a tots eis
cirurgians de la Marina que es trobessin durant el8 rnesos d'hivern a Cadis (3).

Pere Virgili
Fill de Pere Joan Virgili i Francesca Bellver, va néixer a Vilallonga del Carnp el 15 de
febrer de 1699. El pare era un pages relativarnent acornodat que al final va tenir dificultats econorniques derivades d'haver de tirar endavant nou fills. La rnare procedia
d'una familia benestant, ja que un gerrna seu -Pere Bellver- exercia de rnetge a
Arbeca i un altre -1osep- era sacerdot corn tarnbé ho era un oncle.
Pere Virgili, que durant una temporada va ser un dels hornes rnés ben situats politicament d'Espanya, va rnantenir un silenci absolut sobre els anys de la seva adolescéncia i sobre quina havia estat la seva forrnació, de manera que el8 bibgrafs van
haver de crear una llegenda que afirrnava que l'afició a la cirurgia li va venir d'ajudar el rnetge de Vilallonga -Jaurne Esteve- i de la seva anada a peu a Montpeller,
on despenjava els cadavers de crirninals de la forca perque fossin dissecats, etc.

El Dr. Rafael Albiol ha dernostrat que tot són fantasies. L'autentica historia és vuigarissirna. Perque 6s la de tots els rninyons catalans del seu ternps que aspiraven a ser
un rnestre cirurgia. propietari d'un operatori de barberia i cirurgia. Efectivarnent. el
Dr. Albiol ha trobat el contracte entre el pare de Pere Virgili i el cirurgia de Tarragona
Gabriel Riera. de data 12 de gener de 1721 (4).
Fou a la botiga deis Riera on virgili va rebre el8 prirners ensenyarnents practics de la
cirurgia, tot afaitant i tallant el8 cabells de la clientela. i acabat aquest període de
practiques o d'aprenentatge de tres anys va passar a I'hospital de Tarragona. on
havia de treballar tres anys rnés abans d'exarninar-se davant del tinent del Protomedicat per poder exercir la cirurgia.
Tot fa pensar que ni va arribar a examinar-se. A I'hospital deuria destacar per la
seva habilitat i per la seva poderosa intel.lig&ncia i algú deuria donar el seu norn
al Regiment de Cavalleria de Calatrava, que aleshores (1724) es trobava a
Tarragona.
Aquest Regirnent va ser traslladat a Valencia el 2 d'octubre de 1726 i Pere Virgili,que hi sewia, va passar en aquella ciutat tres rnesos, atenent la tropa i actuant a
I'hospital d'aquella capital. Finalrnent, al gener de 1727 la seva unitat va rnarxar cap
a San Roque a prendre part en el primer setge de Gibraltar.

Allí -a la placa d'Algeciras- va fer amistat amb Jean de 13 Combe. Virgili -molt mes

jove que la Combe- es devia entusiasmar amb les idees sobre la formació de bons
cirurgians que La Combe professava. La Combe va convPncer Virgiii de passar al servei de I'Armada.
La "carrera" d'un cirurgic? de I'Arrnada era en aquel1 rnoment la següent. S'hi entrava de "Cirujano 2"". s'ascendia a "Cirujano lo"i a "Ayudante del Cirujano Mayor"
i finalment, al cirn de tot. a "Cirujano Mayor", carrec que aleshores ocupava La
Combe.
L'actuació de Virgili a la Marina va ser la de tot cirurgia, per bé que la seva carrera
va ser molt rapida. ja que amb tres anys de serveis va assolir una elevada graduació'
lngressat I'any 1728 arnb la categoria de "Cirujano lo"
de I'Arrnada, va fer entre
1729 i 1730 un viatge a ArnPrica (5), i prengue pari en la reconquesta d'Or3 (1732)
arnb la graduació dM'Ayudantedel Cirujano Mayor", que va obtenir el dia ler d'octubre de 1731 (5).

El 10 de setembre d'aquell mateix any, tot just retornat a Cadis. obte permis i una
subvenció de 3.000 rals a fi de desplacar-se a París on, segons sernbla, devia passar
un any allotjat a casa d'un cirurgia que es deia Claude Nicoias le Cat.
Entre I'octubre de 1735 i el setembre de 1737 va fer el seu segon viatge a I'AmPrica.
El tercer el va realitzar entre el 2 de juny de 1738 i el 13 d'agost de 1739. El final
d'aquesta navegació va ser el pori de Santander. Dues contrarietats I'esperaven.
D'una banda va contreure una greu rnalaltia (segurarnent una pneurnbnia) i va ser
destinat a la base del Ferrol.
Pero tot es va superar. La pneurnonia es va curar i es va aconseguir que tornes a
Cadis a fi que dirigís "la dotazión de Zirujanos... atendiendo... la Curación y a la
Enseñanza en demostraciones anatdmicas propias de la estación" (era al desembre)
(6). Aixo vol dir que I'obra de formació i ensenyament que La Combe havia iniciat
anava endavant i que Pere Virgili n'era un del8 elements mes actius. El quart -i
darrer- viatge a ArnPrica va tenir lloc entre 1740 i el 9 de rnarc de 1745. data de la
seva reincorporació a la base naval de Cadis (7).

-l . Aquesta carrera pot qualificar-se de metebrica. Hem de pensar que el8 cirurgians al servei de la
Marina de Guerra passaven rnolts anys de "Cirujano ZO" pei ascendir a "Cirujano lo". Tan sois
tres o quatre assolien el carrec de "Ayudante de Cirujano Mayor". Virgili hi va arribar als 32 anys.

El projecte dels reials col-legisde cirurgia
Els anys següents els va passar Virgili a Cadis. La Combe era molt vell i estava practicament jubilat. Virgili. com ajudant del cirurgia rnajor mes antic, dirigia tots els
Serveis quirúrgics i tota la maquina d'ensenyament que, a poc a poc, s'havia creat a
Cadis, on ultra les 20 disseccions de cada hivern, s'impartien classes de cirurgia i els
cirurgians assistien a les visites que el1 o el "Protomédico" de I'Armada feien a I'hospital, única manera d'adquirir coneixements de cirurgia i medicina interna que de
tanta utilitat haurien de ser al cirurgia únic sanitari a bord d'una embarcació.
Perb Virgili no es podia considerar satisfet amb aquells ensenyaments. En la seva
estada a Franca entre 1732 i 1733 segurament va tenir ocasió de coneixer I'Escola
d'Anatomia que I'any 1722 havia fundat a Rochefort el cap dels cirurgians navals
Jean Cochon Dupuy i durant tots aquells anys devia anar modelant mentalment una
futura Escola de Cirurgia.
Hem pogut consultar documents que ens permeten adrnetre que el primer pensament de Virgili i de la gent que li feien costat va ser la creació d'aquesta Escola a
Madrid. Virgili devia sotmetre el seu projecte al Protomedicat.
Aquest organisme que regia la vida sanitaria de I'~statestava format per tres
"Médicos de Cdmara", es a dir, els que es cuidaven directament de la salut del re¡,
la reina i els "infantes". El mes antic el presidia. Era I'organisme suprem. Entre eil i
el rei, nornés s'interposava un personatge: era el "Sumiller de Corps", que en el
segie XVlll va ser sempre un "Grande de Esparia".
A un nivel1 una mica inferior a aquell tercet de rnetges hi havia el "Protobarberato".
integrat pels tres cirurgians dels membres de la familia reial. Una de les funcions era
la de ser "Alcaldes examinadores", que aprovaven o suspenien els aspirants a exercir la medicina o la cirurgia.
Aquelles persones eren les que havien de donar ilum verda al futur Real Colegio de
Cirugía de San Fernando en honor al monarca regnant, Ferran VI. El projecte de
Virgili -el mateix que va fer realitat a Cadis- comportava l'admissió de tan sols. batxillers en Llatinitat i Filosofia i aprovar cinc cursos de totes les materies que havia de
dominar un cirurgia.
D'entrada. aquell projecte no va agradar gens als metges del Protomedicat. En primer lloc veien arnb prevencib tot el que venia de Cadis i de I'Armada, perque La
Combe havia aconseguit que el Coz de Cirurgians de la Marina quedes fora de I'autoritat dels "Protom~dicos". En segon Iloc, veien clarament que si els cirurgians

havien de cursar una carrera molt semblant a la de medicina, ells -el8 metges- perdrien el domini al quai tenien subjectats els cirurgians.
Peró -coses de la politica- no van presentar una oposició frontal. Es van valdre del
Gremi de Cirurgians-Barbers de Madrid, organitzats en la Hermandad de San Cosrne
y San Damidn. Els van fer veure com en aquell Col.iegi obligarien els que hi volguessin entrar a uns examens tan dificils i rigorosos, que el3 seus fills mai els podrien
superar, barrant d'aquesta manera la il-lusiótan legítima d'un pare que transmet al
seu fill la botiga de cirurgia-barberiaon es guanyava la vida.

El fracas del Colegio de San Fernando de Madrid
El projecte del Coiegio de San Fernando fou presentat a Madrid I'any 1746 i la
Hermandad de San Cosme y San Damidn va elevar una protesta contra l'esborrany
de reglament perque allí es declarava que I'assistencia al Col4egi era incompatible
arnb I'exercici de la barberia i que els examens d'ingres consistirien en "cinco dias
de actos literarios". Era evident, deien, que d'aquesta manera era molt facil eliminar qualsevol candidat. sobretot aquells "que no fuesen adictos a sus proyectos".
Encara més. van intentar sostenir una entrevista amb el president del Protomedicat
-que era el "Dr. José Suf~oi,el médico del pulso de Su Majestado-. L'entrevista fixada peral dia 24 de novembre de 1746 no es va realitzar, segurament. Al cap d'un
any I'Hermandad, en una Assemblea per 35 vots contra 3, va acordar interposar un
recurs contra aquell projecte de Reglament i va delegar poder8 en mans d'una
Comissió integrada pel "Licenciado" Manuel Llorente. Miguel Serrano de Torres,
Juan de la Fuente Alvarado, Manuel Gonzdlez Medina i José Lozano. tots socis de
I'Hermandad.
Tot fa semblar que el Protomedicat no deia ni sí, ni no. En conseqü6ncia. aquella
comissió va demanar justicia directament al re¡. El resultat va ser que el Consejo de
Castilla (després de moltes peripecies) va obligar el8 que volien organitzar el
Col.legi a ajustar les proves d'ingrés a les que havia adoptat la Sociedad Médica de
Sevilla i que el mateix Consejo de Castilla havia aprovat. 1 que consistien en tres
exercicis: "un punto anatómico el primer día, otro chirúrgico theórico-práctico el
segundo y en el tercero una operación chirúrgica. con exclusión de todos los
demds"
En un afany de calmar I'alarma dels confrares de Sant Cosme i Sant Damia. es va
acordar també que el Tribunal d'admissió estaria presidit per persona designada

pel Protomedicat amb vot de qualitat. Finalment, es garantia que tenir botiga de
barberia no seria motiu d'exclusió, amb la condició que "haya quien se ocupe de
la Barbería ya que los estudios en el Colegio han de ocuparle el tiempo por completo".
Per acabar de tranquil.litzar I'Hermandad van nomenar un del8 seus socis, Miguel
Serrano de Torres (que formava part de la comissib), secretar¡ del "Protobarberato" malgrat tenir botiga oberta de barberia a Madrid. E l 26 d'agost de 1749 es
va donar per acabat aquell contenciós accedint a tot el que havia demanat
!'Hermandadu (8).
Perb el Real Colegio de San Fernando va quedar en pur projecte. Segurament. en
aquell moment, les altes esferes el van deixar córrer perque, en nomenar Juan
Lorenzo del Real director de I'Hospital General, li encarregaren que organitzes
I'ensenyament dels que practicaven la cirurgia. Era justament el que volia el "Protomedicato". Que els cirurgians sabessin poqueta cosa i depenguessin en tot i per
tot dels metges.
No sabem si Virgili va jugar algun paper en aquel1 projecte del Real Colegio de San
Fernando, perb salten a la vista dos fets; d'una banda la coincidencia de dates 4s
molt sospitosa, i I'altra, el valedor de Virgili era parkidari d'instal-lar a Madrid el
Colegio de San Fernando.

El Reial Col-legi de Cadis
Perque 6s cert que, al mes de mar< de 1748, Virgili va obtenir permis pera desplacarse a Madrid a presentar el "seu" projecte d'un Col.legi a Cadis al sewei de I'Armada.
Va ser el 29 de maig que el va entregar -segurament comentant-lo- al marques de
La Ensenada -el ministre de Marina- i que 1'11 de novembre fou aprovat.
La caracteristica principal d'aquell projecte va ser que no depenia ni del Protomedicat ni de la Universitat, dos organismes que li haurien posat la proa. Era, senzillament, un afer propi de I'Armada. Tambe quan, mes tard, Jovellanos va fundar una
escola d'enginyers de mines, va fugir de la Universitat.
Que el marques de La Ensenada -1legeixi's Virgili- no era contrari a la creació d'un
Col.legi semblant al de Cadis a Madrid. es demostra quan ~a Ensenada diu tot
acompanyant el projecte virgiliA: "[ ...] Falta establecer la creación de Cirujanos
hdbiles lo que se conseguirá teniendo dos Academias semejantes a las famosas de
París y Montpellier (9)L..] el hospital de Cádiz es el único que hay con principios

adecuados al intento porque allí ha algunos años que se enseña Anatomia por
Cirujanos hdbiles, cuyos discípulos han hecho progresos y aunque son con destino a la Marina, se puede y es preciso aplicar al Ejército los que navegan con repugnancia y lo que falta para perfeccionar este hospital y su Academia es una nueva
Ordenanza fácil de hacer y observarse porqué sus Cirujanos principales han traPara la otra
bajado en Montpellier [Condomina] y en París [Virgili y Rolandl l...]
Academia l...] el propio y debido Pueblo es el de Madrid y su Hospital General,
pues es vergüenza que una Corte como la de España carezca de lo que no falta
en ninguna de Europa, cuando debía su Academia ser Seminario de Cirujanos
para las Provincias. Ejército y Navíos.''
"Establecida la Academia de Madrid y perfeccionada la de Cádiz habrd suficientisimos cirujanos para la Armada, para el Ejercito en campaña y para proveer las ciudades del Reino. Más Academias propondria a S.M y en Barcelona sería una muy
del caso. pero no tengo noticias de que haya presentemente sujetos bastantes para
todos y más vale poco y bueno que mucho y malo o mediano."
D'aquesta lectura es desprenen clarament diverses coses molt importants. Són: 11
Els valedors de Virgili coneixien perfectament el projecte del Col.1egi de San
Fernando i es pot pensar que van ser ells mateixos -amb Virgili com a cap inspirador- els que van comencar a proposar la idea. 21 Que el Protomedicat va torpedejar aquel1 pla sewint-se com a peons dels cirurgians-barbers de Sant Cosme i Sant
Damia i no donant mai la cara. 31 1 que tots els arguments arnb que van espantar
els confrares de I'Herrnandad eren falsos perquP per a entrar al Real Colegio de
Cirugia de Cadis -malgrat ser el nombre d'alumnes limitat a 60- no es van exigir
mai exarnens especials per mes que es valoressin adequadament el8 antecedents
acadPmics dels pretendents.
El resultat ja el sabem. Tots van triomfar: Virgili creant el Col.legi de Cadis sense
intromissió del Protornedicat; i aquest perqué va aconseguir que els cirurgians madriienys sortissin mitjanament forrnats, i col~locatsen un esglaó per sota dels metges.
Com a comentar¡ final, fixem-nos com Virgili portava al cap la idea de crear un altre
Col.legi a Barcelona, encara que va necessitar dotze anys més i el prestigi que el8
bons resultats obtinguts a Cadis li van atorgar.

La gran ascensió de Virgili. Virgili, cirurgia deis reís
De 1748 a 1770 són el8 anys de la gloria. Cada any, Virgili puja un esgiaó en la seva
carrera. Al cap d'un mes d'iniciades les classes al Realcolegio mor Jean de la Combe
i aconsegueix ser nomenat "Cirujano Mayor de la Armada"; tots eis cirurgians

navals li deuen obediencia. Tots el8 parents de la familia de la seva dona -els Rolandestan col.locats al Reial Col-legi com a catedratics.
Envia becaris a París, a Leiden i a Bolonya. Cornencen a sortir alurnnes preparadíssirns d'un Col.legi de dura disciplina militar. Els catalans -tan allunyats de Cadis- són
els rnés nornbrosos després -naturalment- dels andalusos. En la fabrica del nou
Col.legi no s'hi han estalviat recursos, ni li ha estat regatejat res per a comprar llibres i instrumental, ni pera material d'ensenyarnent.
La fama de l'habilitat quirúrgica de Virgili en I'operació de la talla per a l'extracció
dels calculs vesicals. i en la primera traqueotornia salvadora d'un soldat que s'estava asfixiant, es difon d'una manera irnparable. L'any 1753 se li atorga títol d'hfdalguía arnb escut d'armes que cobrirh la tornba a I'errnita del Roser de Vilallonga on
reposen les despulles dels seus pares.
Cosa notable en un horne que no ha tingut altra forrnació cultural que la que pot
impartir un humil mestre de minyons de Vilallonga. i que pren part en la tertúlia
il.lustrada coneguda per "Asamblea amistoso-literaria" que cada dijous reunia el8
intel.lectuals rnés destacats que aleshores (1753) es trobaven a Cadis: e15 professors
del Col-legi (Nueve-Iglesias, de Nájera. Canivell, etc.) i el marques de Valdeflores,
don José Aranda, don Gerardo Henay, etc. Actuava de secretari don Josep Carbonell
i presidia el farnós maternatic i general de I'Armada Jorge Joan.
Per fi, el 13 d'abril de 1758 assoleix el cim rnés elevat per a un metge o cirurgia d'aquells ternps: "Cirujano Primario de Cámara de Su Majestad". Aixb el va obligar a
abandonar Cadis i establir-se a Madrid. Els seus nous clients eren una reina arnb una
neoplasia uterina generalitzada sense cap esperanca de guariment i un rei relativament jove que esdevenia dernent progressivarnent.
La reina -donya Bárbara de Braganza- va morir el 27 d'agost de 1758 i no sembla que Virgili tingués ocasió d'intervenir-hi malgrat les fantasies que s'han creat.
En efecte. la reina en morir va deixar un anell d'or amb un brillant a cada un del8
vuit rnetges que en un mornent o altre la van atendre, així com 15.000 rals a cada
una de les inferrneres. Als cirurgians -Despreux i Virgili- no els va deixar absolutarnent res (10).
Al cap d'un any -10 d'agost de 1759- moria el re¡ en el seu refugi de Villaviciosa de
Odón. assistit per Virgili i pel celebre metge valencia Andreu Piquer. El va succeir en
el tron d'Espanya el seu germanastre Carles lll, re¡ que era de les dues Sicílies. De la
seva cort de Ndpols va portar dos excel.lents cirurgians: Pere Perchet i Joan M.
Aubery. Aquest darrer va substituir Pere Virgili.

La fundació del Real Colegio de Cirugía de Barcelona
la hem vist previament com -la I'any 1748- Virgili tenia la idea de fundar un Col.legi
similar al de Cadis a Barcelona. En "quedar-se sense feina" va creure que aquella era
una ocasió propicia i va cornencar per convencer el primer cirurgia de cambra Pere
Perchet.
No li va costar gaire perque la idea que I'exercit disposés de bons cirurgians com els
tenia ['Armada era lógica i coherent. D'altra banda, a Virgili I'avalava I'afortunada
experiencia del Col.legi de Cadis. De manera que al setembre de 1760 Perchet i
Virgili van presentar els pressupostos pera la construcció d'un Col.legi apropi;t i per
a llibres i material d'ensenyament. Al cap de dos mesos els eren aprovats.
lmmediatament Pere Virgili, amb la seva dona, es va instal.lar a Barcelona per fer-se
carrec de la Direcció del Col.legi i controlar personalment la marxa de les obres del
nou edifici.

Els trets característics del nou Col-legi
El Col.legi de Barcelona va néixer animat de les mateixes il.lusions i metes que Virgili
havia posat en el de Cadis, perb les circumstancies eren completament diferents.
En primer Iloc. no va crear un cos escolar que estudiava -com a Cadis- en régim
d'internat. Seria un col4egi d'externs, amb un nombre restringit d'interns, perque
no podem oblidar que mentre Virgili a Cadis disposava de I'hospital de la Marina on
podia fer el que volgués, a Barcelona s'havia de conformar a servir-se de I'hospital
de la Santa Creu que posseyen i dirigien a mitjes I'Ajuntarnent i I'Esglesia mitjan~ant
una Junta. la Molt Il.lustre Administració (MIA), terriblement zelosa de les seves atribucions.
De la mateixa manera que el seu projecte del Colegio de San Fernando a Madrid
I'any 1746 va topar amb el Protomedicat, I'any 1760 s'hagué denfrontar a dos
adversaris: la Universitat de Cervera i la MIA; per bé que les dues institucions van
donar la cara i li va ser rnés facil neutralitzar-les.

La Universitat de Cewera
La creació d'aquell centre va ser un disbarat tan evident que molts catalans filipistes
no van tenir rnés rernei que denunciar-ho, tal com ho va fer la Real Junta (organis-

me de govern creat per I'exercit borbonic). Pero el despotisme borbonic tenia mes
de despotisme que d'il.lustrat i Barcelona era una placa arnb una guarnició important creada a fi de dissuadir els catalans de I'idea d'una nova rebel.li6 i la presencia
d'estudiants, per als quals qualsevol excusa era bona per a organitzar aldarulls al
carrer, era un perill que calia allunyar de Barcelona.
Amb aquests raonaments es va crear a Cervera -població de 2.1 12 habitants al
1718- una Universitat amb una Facultat de Medicina on s'impartien els ensenyaments anatomics sense cadavers i els clinics sense malalts. D'altra banda, un
catedratic de Medicina sol ésser un personatge que multipiica el sou que li d6na la
Universitat amb una clientela distingida i abundant. El mateix podem dir dels cirurgians. A Cewera aquests catedratics s'havien de refiar del sou oficial perque la
població era petita i els pobles de la rodalia eren pobres.
Aquella Un~versitatva comentar a funcionar I'any 1717, de manera que I'any 1760
feia 43 anys que anava "llencant al mercat" rnetges i... cirurgians. La qualificació
tecnica i científica d'aquells cirurgians era molt discutible.
l a ens hem referit a la manca de cadavers i a l'escassetat de malalts, perque hem de
tenir en compte que I'hospital que hi havia a Cervera va ser enderrocat -juntament
amb uns altres edificis- per construir la nova Universitat i el que va passar a fer
d'hospital clínic era una casa a la pla~ade Santa Anna en els baixos de la qual es va
instal4ar un simulacre d'amfiteatre anatbmic.
Si pobres eren els mitjans, tambe eren pobres els catedratics. Quan 1'11 de maig de
1717 va sortir el Decret de fundacio d'aquella Universitat es va preveure una sola
catedra per a I'Anatomia i la Cirurgia (1 1.12.13). Més tard, en la llista de mestres,
tots provisionals. no en figura cap d'encarregat d'impartir classes d'Anatomia i de
Cirurgia. Hem d'esperar I'any 1722 per trobar un cirurgia -Francesc Garcia Cubercque ensenyava cirurgia.
L'any 1725 es van convocar oposicions. Com és natural, cada catedra va tenir dos i
fins quatre opositors. excepte la d'Anatomia. a la qual només es presenta un tal
Francesc Fraga (que fou nomenat). A la de Cirurgia ningú va opositar. Per aixo no 6s
d'estranyar que I'any 1726 hi tornem a trobar Francesc Garcia que va seguir ensenyant cirurgia fins al 1728. en que va morir.
Aquesta manca d'interes per aquestes dues catedres s'explica facilment si pensem
que tant la de Cirurgia com la d'Anatomia eren catedres de "RegPncia". que voiia dir
que qui guanyava la oposici6 ocupava el carrec un temps variable entre un i quatre
anys. Acabat aquest període la placa sortia novament a oposici6. en contraposició a

altres catedres de medicina que eren perpetues o de propietat. Per si aixb fos poc,
rnentre un catedratic de Prima guanyava 320 lliures I'any, el d'Anatornia en cobrava
180 i el de Cirurgia 150. Dit d'una altra manera, tenien el sou d'un jornaler del camp.
A Francesc Garcia el succeí el seu fill Magí (que com el seu pare era batxiller en
Llatinitat i Filosofia i cirurgia llatí) fins a I'any 1768. en que l'ensenyament de la cirurgia va passar al Real Colegio de Barcelona.
Com s'ha dit va ser Francesc Fraga el primer professor d'Anatornia. Va cessar en finir
el quadrienni i es trasliada a Barcelona. El seguiren Francesc Rabassa, 1731; Bonaventura Milans. 1739; Francesc Oliver, entre 1748 i 1753; Josep Vidal 1760-1768 (14).
Cactuació de la rnajoria d'aquests catedratics va ser breu. Per exemple. Francesc
Rabassa i Morlius va "ascendir" a la catedra de "Pronósticos" I'any 1743. Milans va
durar un any perque al 1740 el trobem a Barcelona, on era rnetge supernumerari de
I'hospital de la Santa Creu, primer esgla6 d'una carrera que culrninaria I'any 1785,
en que era rnetge principal i censor de les oposicions (16).
O bé Francesc Oliver, que va utilitzar i o r n ho va fer Rabassa- la catedra d'Anatornia
com a porta d'entrada a la Universitat (I'any 1753 va passar a ocupar a Cewera la
catedra de "Pronósticos"). El mateix podem dir de Josep Vidal, que al 1767 va passar a "Pronósticos" i va acabar essent catedratic de Prima I'any 1785.
La mancanGa de cadavers es va intentar pal.liar a base de viviseccions amb gossos
on els estudiants podien veure com bategava el cor i com el pobre animal deixava
de cridar (i de quina manera!) quan se 11 seccionaven els newis recurrents (16). L'únic
que es podia estudiar be era I'Osteologia. Els ulls, els ronyons, els cors eren de bou
o de be (17).
Era de la competencia del titular d'Anatornia explicar la Botanica aplicada i la
Terapeutica. Els embenaments i les lligadures dels vasos més irnportants eren cosa
del catedratic de Cirurgia. El catedratic d'Anatornia feia classe durant els quatre anys
que tenia la carrera. Heus aci la distribució (18).
ter any: Ossos i rnúsculs. De 10 a 11 del matí.
2on any: De la cavitat animal i newis de la cavitat vital i arterial. De 10 a 11 del rnati.
3er any: De la cavitat natural i venes. De 10 a 11 del matí.
4rt any: "De cornpositione medicamentorum i de simplicium medicamentorum facultatibus" i la tPcnica de prescriure fbrrnules medicamentoses. De 4 a 5 de la tarda.
La cirurgia es cursava durant els tres primers anys amb aquest ordre:

ter: "De tumoribus"
2on: "De ulceribus".
3er: "De vulneribus et operationibus Chirurgicas"
El llibre de text era el Tractat de Gui de Chauliac. 1 totes les classes es feien en Ilati.
Sabem per Diego Ferrer que entre 1726 i 1766 es van graduar 41 cirurgians, xifra
que ve a sortir a un cirurgia per any (19). Podem, doncs. afirmar que la immensa
majoria de cirurgians del Principat havien aprPs el "seu art" prop d'un cirurgia-barber, havien fet practiques en un hospital i havien aprovat I'examen (tebric) davant
del lloctinent del Protomedicat.
D'aquest examen del Protomedicat no se n'alliberava ningú. També els graduats de
Cewera s'hi havien de sotmetre perque les universitats donaven una graduació, perb
no I'autorització pera exercir, cosa aquesta darrera privativa del Protomedicat. Aixb
irritava profundament catedratics i cirurgians llatins de Cewera perque ho consideraven una mena de control humiliant.
En diverses ocasions. el Claustre de Cewera va protestar d'aquesta -per a ells- vergonyosa dependencia, pero sempre Madrid els va dir que no. D'aquestes negatives nosaltres n'hem trobat tres: una del 6 de mar$ de 1745 (20). una altra del 30 d'octubre de
1750 (21) i una tercera del 9 de setembre de 1752 (22) on deien que no entenien com
els de Cewera dernanaven coses que ni Alcalá ni Salamanca mai havien gosat demanar.
Es compren fdcilment que Cewera poses el crit al cel quan s'assabenta dels projectes
de Pere Virgili. En primer lloc. veien en el Col.legi de Barcelona un competidor de la
"seva" Universitat. Aixb hauria estat veritat si haguessin coexistit els dos centres. Pero
va ser -per a Cewera- molt pitjor perquP Virgili va obtenir que Cewera no pagues
donar des d'aieshores cap titol de cirurgih. I pera mes escarni, els cirurgians de Virgili
no van necesitar per a exercir sotmetre's a I'examen previ del Protomedicat.

Pere Virgili havia aconseguit com per art de magia el que ells no havien pogut heure
en tants anys. Els conflictes amb la MIA de I'hospital de la Santa Creu van venir més
endavant. la en parlarern. Tambe mes endavant ens referirem a les dificultats que
venien de part dels gremis de cirurgians.

El Real Colegio comenga a funcionar
Virgili es va presentar a Barcelona portant a manera de cartes-credenciais una mena
de Reglament sobre el Col.legi que el1 venia a fundar i a dirigir (23). El seu text lnte-

gre -que hem copiat de l'obra d'Usandizaga i de la de Diego Ferrer i que figura a
l'apendix núrn.16- anuncia una futura i definitiva "Ordenanza General" per la qual
s'haura de governar el Collegi i que va ser promulgada I'any 1764.
S'estableix el següent ordre jerarquic: el president sera sempre el cirurgia de
"Cámara" més antic. que en aquel1 moment era Pere Perchet; el director seria Pere
Virgili; el seguia en categoria el rnestre més antic amb el títol de vicepresident i, a la
vegada, de CirurqiA Maior deis Exercits, que seria Lloren~Roland.
Seguien quatre catedratics mes: dos cirurgians militar8 francesos -Joan Rance i Pere
Maville- i el8 dos cirurgians rnajors de I'hospital de la Santa Creu, que eren Francesc
Puig i Josep Pahissa.

El nomenament d'aquests dos darrers va ser una concessid a la MIA, per be que van
resultar un8 bons mestres, sobretot Francesc Puig, com veurem tot seguit.
Establia dos tipus d'estudiants: el8 que tenien el batxillerat en Llatinitat, Lógica i
Filosofia i els romancistes. Equiparava el8 cirurgians "llatins" al8 llicenciats o doctors
en Medicina, de manera que el8 era permesa la distinció de portar espasa. privilegi
negat als romancistes. Eis ensenyaments serien en castella i s'encomanava al zel de
Pere Virgili supe~isarles obres de construcci6 del nou col.legi "en el paraje que juzgase rnds a propósito". Finalment es rnanava a la MIA que -mentre no estigués acabatel nou edifici- es pogues utilitzar l'amfiteatre anatdmic existent a l'hospital i fossin facilitats tots els cadavers que calguessin per a les demostracions anatdmiques.

La labor de Virgili dia a día
Virgili va escoilir un solar on hi havia un edifici gairebé en ruines que havia estat des
del segle XV I'aula de les "Anathomies". on s'irnpartia l'ensenyament de la Medicina
fins que I'any 1714 va ser abolida la Universitat de Barcelona (24). El solar estava
situat al carrer del Carme. Per llevant limitava amb una casa que en deien de les
Beates i per ponent amb ia Casa de la Convalescencia de I'antic hospital i ara seu de
I'lnstitut d'Estudis Catalans i la Biblioteca de Catalunya, i al nord amb el carrer del
Carme. Aquella casa de les Beates lirnitava amb el "corralet", que era el nom que
rebia el cementiri propi de I'hospital.
L'edifici es va construir a partir d'uns planols inspirats per Virgili que recordaven el8
del Col-legide Cadis, perO que van ser revisats a Madrid per Ventura Rodriguez -1'arquitecte de més anomenada del seu temps-, que els va enriquir notablement.
Mentre Virgili s'ocupava del nou edifici, I'any 1761 van acudir el8 alumnes. En pri-

mer lloc tots aquells que estaven a I'hospital com a practicants. El que no queda clar
és el nombre d'estudiants, si ens atenem a les dades dels historiadors.
Diego Ferrer ens diu: "En 1762 se matricularon cinco alumnos para cirujano latino"
(25) pero no ens diu res sobre quants estudiants hi havia des de 1761. Ens facilita el
nom dels dos primers alumnes. Usandizaga no dóna cap dada. Nosaltres hern trobat
dotze noms que figuren com a "fundadors" de I'Escola al llibre de matricules més
antic (el 165) i que després van barrejats entre els primers 83 inscrits. D'aquests primers dotze un era de Barcelona -Francesc Codinach i Granger-. un altre era de Prats
de Molió (Pal4adi Lavall i Albert) i els altres deu de diversos pobles de Catalunya.
Un examen minuciós dels documents ens aporta més llum. En el llibre 165 són dotze els
que figuren com a primers alumnes. Aquesta relació, examinada sola no té valor perque
els matriculats no van numerats d'una manera correlativa. S'ha de recórrer a agrupar la
gent que figurava matriculada durant els anys 1760, 1761, 1762 i 1763 per aclarir les
idees, perque els dotze alumnes que van inaugurar I'Escola estan barrejats amb
aquests primers 42 matriculats durant els anys 1761, 1762 i 1763 (vegeu la taula 1).
Heus ací les dades recollides per nosaltres sobre
els alumnes que van acudir al Reial Col4egi fins
1764.
Si ordenem aquests 42 noms per ordre de llur
número de matricula ens trobarem amb la llista
següent.

l . Jaume Pou Casagran
2.
3. Antoni Ginesta
4.
5. Adjutori Viñes
6.
7. Pal4adí Lavall
8.
9. Francesc Finet
1o.
1 1. Pere Nada1

12.

1762
1761
1760
1760
1762
1760

1

Taula 1

' 1760

122

1762
1763

17

Total

42

, 1761

13. Miquel de Borja
14.
15. Domingo Artimbau
16.
17. Jgnasi Rabassa
18.
19. Josep Trémols
20.
21. Antoni Rodés
22.
23. Jaume Mascar6
24.

2. D'aquest grup de dotze alurnnes en deien els de I"'Apertura de la Escuela"

5
8

1762
1760
1762
1762
1702

1763

25. Antoni Bertran
26.
27. Raimon Depaus
28,
29. Vicen~Mañach
30.
31. Simó Mañach
32.
33. Francesc Forns Pujo1
34.
35. Francesc Maneja
36.
37. Francesc Codinach
38.
39. Joan Vilaseca
40.
41. Boi Rufi Ferrer
42.
43. Josep Martí Palau
44.
45. Jaurne Ferrerons
46.
47. Pere Valles
48.
49.
50.
51. Facund Godall
52.
53. Josep Llenes Pigem
54.
55. Lloren< Argelagós

56.
57. Raimon Riera
58.
59. Domingo Vida1
60.61. Gil Serra Gispert
62.63. Grau Roca
64.65. Josep Vila Sala
66.67. Domingo Dams
68.69. Pau Andreu
70.71. Sebastia Massb
72.73. Marc Antoni Traver
74.75. Manuel Villar
76.77. Josep M. Turlan
78.79. Antoni Ros
80.81. Pere Fabrega
82.83. Rafael Marsal
84.85. Francesc Monestirol

N'hi haura prou amb un examen superficial per a adonar-nos de dues coses: 11 eis
números parells no porten cap nom, i 21 I'ordre numeric no guarda cap relació amb
l'any d'entrada. Pensant lbgicament hauria de tenir el número 1 Adjutori Viñes. perque es el primer alumne que figura a la llista dels dotze que van inaugurar I'Escola.
l. en canvi, el té Jaume Pou Casagran, matriculatl'any 1763.

El primer fenomen no té altra explicacib sinó que es deixava el dors de la plana del
llibre en blanc, de manera que hi poguessin figurar futures incidencies, i aquesta

plana que era el dors portava els números parells. En8 atrevirn a emetre una hipbtesi que explicaria el segon fenornen. Aixb ens porta a parlar de la matriculació.
Per ingressar a I'Escola s'havien de presentar el8 documents següents:
1. Certificat d'aprenentatge.
2. Certificat de vita et moribus.
3. Acreditació de I'anomenada "limpieza de sangre".
4. Cap antecedent en la familia d'haver exercit oficis vlls i
5. Cornpromís d'un familiar que es feia carrec de les despeses que I'alumne pogués
contreure.
Més endavant, precisarem, rnés aquests punts. L'obtenció d'aquests documents era,
en ocasions. summarnent laboriosa i Ilarga. Tant Virgili corn Francesc Puig. que
actuava de secretari, no tenien mentalitat burocratica i. a fi de no perjudicar I'alumne al qual li faltava algun paper, I'adrnetien a classe i es rnatriculava, 6s a dir, s'inscrivia i pagava el8 drets al cap d'un any o de dos.
Aixb va ser moneda corrent el8 prirners anys en que la gent anava una mica
desorientada. Suposem que tot es va endegar I'any 1764, quan en acabar-se I'edifici el secretari va poder tenir el seu arxiu, el director el seu despatx, etc.
Sembla provar-ho que el8 quinze darrers números de la llista anterior, el8 que
van del 57 (Rairnon Riera) al 85 (Francesc Monestirol), es van matricular I'any
1764, essent així que consta que havien cornencat a estudiar, quatre I'any 1760.
tres el 1761, cinc el 1762 i tres el 1763. Ultra aixo, l'acabament del nou edifici
va permetre I'existencia de cursos nombrosos. Ho prova que durant 1764 es
matriculessin 43 alumnes (10 llatins i 33 rornancistes), 6s a dir, un mes que en
tots el8 quatre anys anteriors.

Les variacions del Claustre de professors
El proposat quadre de professors va sofrir ben aviat una variacid perque Pere Maville,
un frances arribat a Espanya el 1708, vetera de la campanya d'ltalia de 1741 i que
I'any 1759 era cirurgia en cap dels hospital8 de carnpanya de Catalunya, es va jubilar justament I'any 1760 (26).
Va ser substituit per Diego Velasco, un graduat de Cadis que va tornar de París a
i'octubre de 1762, on havia estat enviat a ampliar estudis quatre anys abans (27). A I'octubre de 1761 va arribar a Barcelona una comanda de liibres i instrumental que
havia estat adquirida a Paris per Pere Virgili.

Als dos darrers catedratics (que eren els dos cirurgians majors de I'Hospital) se'ls encarrega de la Biblioteca (Pahissa) i de la Secretaria (Puig). Precisament el dia 9 de novembre de 1761 firmava Josep Pahissa haver rebut els llibres i els instruments, comprometent-se a guardar-los a casa seva I entregar-los quan s'inaugurbs el nou edifici.

Preliminars de I'edificació del nou edifici
Parlant del nou edifici, diguem que I'arquitecte Ventura Rodriguez va tenir enllestit
el projecte al julio1 de 1761 i el re¡ (Carles 111) va signar el 27 d'agost l'ordre que autoritzava la iniciació de les obres. Tan bon punt va rebre Virgili aquesta autorització
regia va convocar el 17 d'octubre un concurs d'adjudicació d'obres.
Les condicions exigides eren que I'edifici s'havia de construir "con la mayor seguridad y solidez" i per tant tots els artesans i obrers havien de ser "inteligentes. prdcticos y tener habilidad en su arte". La pedra picada havia d'estar "bien trabajada
sobre material blanco" i el marbre que adornaria la facana i el de les taules de dissecció, "blanco y de la mejor calidad que se halle en Genova".
La magnitud de l'obra i el curt termini per acabar-la que s'exigia va obligar a que
s'associessin uns quants industrials. Foren tres mestres de cases: Francesc Renart,
Onofre lsern i Josep Ribas, i tres fusters: Pere Armet, Pau Planas i Deodat Casanovas.
Dit d'una altra manera, els contractistes eren tres parelles. cada una formada per un
mestre de cases i un fuster Havien d'acabar I'obra en divuit mesos. acceptant una
penalització d'un "doblón de a cuatro" per cada dia de retard.
L'arquitecte Cesar Martinell ens explica com va anar aquella suhbasta3. Primerament
i durant set dies es va fer un preyó, després dels quals a casa de I'intendent yenetal i en presencia de Pere Virgili i altres personalitats van compareixer molts industrial~,perb ningú va subscriure cap oferta. En conseqüencia, la reunió va ser ajornada per a I'endemA i. amb dues sessions mes, el 31 d'octubre va tenir lloc la sessió
definitiva. Consistia a encendre una candela; mentre cremava s'admetien ofertes i
es consideraria com a definitiva la darrera feta abans d'apayar-se la candela, que va
ser la de la parella Renart i Armet, que posteriorment es van associar amb les altres
dues parelles que també havien pres part en les licitacions.
Les obres van comentar el 13 de novembre enderrocant la maieida aula de les
"Anathomies" i el 7 de yener (festivitat de Sant Ramon de Penyafort) el capitd gene3. César Martinell va publicar a la revista Destino un article titulat "El Real Colegio de Cirugia, actual
Academia de Medicina. segons testirnoni d'usandiiaga" (pag. 48 de la seva obra).

ral de Catalunya, Don Jaime Miguel de Guzmán, marques de La Mina, va posar la primera pedra. L'arquitecte que va dirigir I'obra va ser I'enginyer militar Pedro Cermeño,
director de les fortificacions de Catalunya i autor de la Seu Nova de Lleida, de l'esgl@sia de Sant Miquel de la Barceloneta i de la urbanització de la Rambla barcelonina.
De totes maneres, el tecnic que va estar al peu de I'obra i que, per tant va seguir
detall per detall la construcció va ser el capitd d'enginyers Carles Saliquet, secundat
per un gebmetre, Joan Cherta (28).
Segons ens informa Usandizaga, a I'arxiu de la ciutat de Barcelona hi ha un llibre
que permet seguir dia a dia la marxa de la construcció d'aquell edifici (28). Alliiiguren les despeses amb el pagament setmanal del8 fusters, dels paletes i dels manobres detallats pels seus noms.

El llibre comenca el 13 de novembre de 1761 i es tanca la setmana número 141 a
142, que anava del 15 al 27 de julio1 de 1764. A manera d'apendix s'hi afegeixen
uns quants pagaments. el darrer dels quals esta datat a 15 d'agost de 1767. El cost
total de I'obra va ser de 69.801 lliures catalanes.

tnauguracio del nou edifici
El nou edifici es va inaugurar el 29 de mar(- de 1764. Heus ací la notícia d'aquell
esdeveniment publicada a la Gaceta de Barcelona del 3 d'abril d'aquell any: "El Real
Colegio de Cirugía, erigido por S.M. en el Hospital General de esta Plaza. celebró el
acto de apertura de sus estudios. habiendo presidido y autorizado. el Excmo. Sr.
Marques de la Mina, nuestro Capitdn General, acompañado de los Generales,
Ministros, la Oficialidad y Nobleza del País; ejerciéndose esta función en el Anfiteatro
del Real Colegio, pieza verdaderamente digna de la universal aclamación, que ha
merecido a cuantos han llegado a verle. Luego de apearse S. Exc. en la puerta del
Hospital. le recibieron el Vice-Presidente, con los cinco Profesores, y le acompañaron
hasta el anfiteatro, donde tomó S. Exc., el lugar de presidencia, e inmediatamente
destinó los asientos a los Generales y distinguida nobleza, y empezó la función con
una oración gratulatoria al Rey nuestro Señor, que hizo con general aplauso D.
Diego Velasco, Primer Ayudante Consultor de los Reales Ejercitas y uno de los cinco
Profesores; concluido este acto. fue su Exc. con los Generales y Nobleza, a registrar
todas las piezas concernientes a la enseñanza, y gobierno del expresado Colegio, de
que manifestó singular complacencia, por ver que así el Director, como los empresarios parecen haber agotado sus talentos, para que esta importantísima fábrica
saliese con la más grande perfección; y plenamente complacido su S.Exc. publicó la
satisfacción que pudieran esperar estos ~fquitectos,y que será obra que inmoriali-

zará la memoria de nuestro benignisirno monarca; salió su Exc. acompañado del
Vice-Presidente y Profesores, hasta la puerta del Hospital y se dirigió a su Palacio.
Decir el numeroso lucido concurso que asistió a este acto, y expresar las aclamaciones con que celebraron esta grande obra, seria poder descifrar en breve suma, lo
que se lleva toda la adecuación del aplauso, y solo en lo rnds entendido, y Noble de
estas guarniciones, y Ciudad. que asistió a esta función Regia, cabe formar el debido concepto de esta suntuosa fábrica. Todo lo restante del día estuvo abierto el Real
Colegio para poder satisfacer la curiosidad del publico, y fue tanto el concurso de
ambos sexos. que parecia iban todos a buscar la salud, cuando no había rnds que el
primer ensayo de esta felicidad.
"No pudieron el Vice-Presidente y Profesores manifestar a su Exc. el agradecimiento a la honra que merecieron, más que poniendo en sus manos un corto diserio de
su utilísimo trabajo, y le presentaron una cabeza de cera que con distinción explicaba las intrincadas piezas que la componen, para que viese su Exc. que apelaban a
su Patrocinio, y memoria desde los lindes de su laboriosa tarea" (29).

Virgili marxa a Madrid
L'any 1764 va morir el cirurgia de cambra Juan Maria Aubery, el que amb la seva
arribada a Madrid al servei de la reina Maria Amalia de Saxbnia, havia despla~at
Virgili. A Virgili se li va fer justicia i li van retornar el carrec de cirurgia de cambra
efectiu. Pero aixb comDortava viure a Madrid.
Diriern que el desti de Pere Virgili va ser crear centres d'ensenyament, posar-los en
funcionament i. quan s'havia acabat el rodatge i la cosa semblava que marxava sola,
abandonar-los. tal com va passar amb el Col-legi de Cadis (de 1748 a 1758) i ara
passava amb Barcelona (1760-1764).
Pero aixo no era ben bé aixi. Virgili, en marxar de Cadis. va continuar essent-ne el
director i per correspondencia anava guiant aquella nau que no duia certament una
navegació placida. Amb el de Barcelona va passar el rnateix. Seguia essent el director
des de Madrid, encara que la direcció efectiva i immediata requeia reglamentariament en Liorenc Roland, el seu cunyat (Virgili es va casar amb una germana de Roland
-Joana- a Cadis el dia 28 d'octubre de 1734) i, després, gendre perque Roland es va
casar arnb la seva neboda Francesca Virgili i Roland el 17 de gener de 1753 (30).
Aixó obligava a una continua correspondencia creuada entre Barcelona i Madrid.
Roland era un bon anatomista i tambe un excel.lent cirurgia, pero essencialrnent era
un abúlic. Dirigir el Co1.legi de Barcelona no era una tasca facil. Havia de controlar

el professorat. de manera que les classes es fessin puntualment. s'havia de tenir a
ratlla els estudiants sempre disposats a organitzar gresques, s'havia d'enfrontar amb
la MIA de tant en tant ... Peró tota aquesta feinada no era res al costat dels problemes derivats de I'exercici dels cirurgians repartits per tot Catalunya, dels quals hem
fet un estudi orientatiu en la nostra obra "Francesc Puig i els cirurgians del seu
temps" (31). Tota I'activitat que havia de recaure sobre Roland, la va fer seva el
secretari del Col.legi, Francesc Puig. que era -a diferencia de Roland- un treballador
incansable i era també profundament ambiciós.
La correspondPncia que el Col-legi de Barcelona havia de sostenir amb el tandem
Perchet-Virg~liva constituir I'arma de Puig. Res no passava al Col.legi que Puig no ho
comuniqués a Madrid. Aquesta diligencia era perfectament valorada per Virgili, que
tambe era un treballador incansable, de manera que tenia al cap tots els problemes
barcelonins.
La primera mostra de I'activitat virgiliana va ser la promulgacib de les celebres
"Ordenanzas de 1764". Eren I'arma legal que tenia Roland per a exercir la seva
autoritat i que, a poca poc, es va fer seva Francesc Puig, encara que quan decidia
quelcom o manava una cosa recorria a la fórmula de "El Vicepresidente me indica"
o "es deseo del Sr Vicepresidente" ... Roland, per la seva banda. donava tota mena
de facilitats a Puig mentre li estalviés feina.
D'aquelles "Ordenanzas" se'n van fer dues lectures públiques. La primera el dia 24
de julio1 davant de tots els alumnes, els professors, els membres honoraris i tots els
cirurgians al servei de les forces de la guarnició de Barcelona. La segona deu dies
mes tard davant dels cirurgians del Gremi de Barcelona.
Com sigui que en aquelles ordenances, en els titols III, VI, Vil i VIII, la Direcció del
Real Colegio es concedia una gran quantitat d'atribucions, fins aleshores en mans
deis cirurgians establerts a Barcelona, al cap de poc temps Roland i Puig van haver
de combatre contra els elements gremials, que veien amenacada aquella llibertat
que adhuc el Decret de la Nova Planta els havia respectat.
A fi de fer-nos carrec del que passa convé que fem un petit recordatori sobre els gremis de cirurgians a Catalunya I'any 1764.

Els gremis medievals
Des del segle Xlll a Catalunya. igual que a tot Europa, els artesans d'una mateixa professió o de diverses de semblants si eren pocs en nombre. s'associaven for-

mant uns gremis posats sota I'advocació d'un sant: sant Lluc els artistes pintors.
sant Honorat el8 flequers, sant Cosme i sant Damia el8 cirurgians i metges i santa
Maria Magdalena el8 apotecaris. A part d'honorar el sant patró, tenien com a
missions especialissimes mantenir un nivel1 decoró8 de preus i una bona qualitat
de serveis.
Aquest doble objectiu l'aconseguien a base de limitar el nombre de "mestres" amb
obrador propi (evitaven així la guerra de preus) i sotmetien els candidats a ocupar
una vacant a uns determinats exercicis a fi de no deixar la professió en rnans inexoertes.
Aixb que teoricament era perfecte venia viciat pel fet de reservar les place8 limitades de mestre als parents dels agremiats. Qualsevol foraster, per més bona
preparació que demostrés. era preterit a favor d'un fill o d'un gendre o d'un
nebot.
Tot aixb que diem no sois valia per al8 cirurgians barcelonins. Era valid també per a
totes aquelles poblacions catalanes on hi havia un gremi de cirurgians com Girona,
Lleida, Tarragona, Tortosa. Cervera, Vic i Manresa.
En el Reglament de I'any 1760, Virgili va ignorar -8egurament d'una manera deliberada- aquesta prerrogativa d'examinar els candidats.

¿cs que els mestres de Vic o de Tortosa eren més savis que el8 professors que el1
havia triat? '$8 que no n'hi havia prou amb aprovar cada curs i superar uns examen8
de revalida seriosos al Reial Col-legi pera poder exercir sense necessitat de cap altre
control?
Peró com fos que els gremis de Girona, Cervera i Vic seguien examinant el8 nous
rnernbres després de prornulgat el Reglament de 1760, Virgili va obtenir del primer
ministre -el marques de Squillace- que dirigís la carta següent (que portava data de
27 de julio1 de 1761) al8 agremiats de Vic, i per extensió al8 altres gremis de
Catalunva.
"Enterada S.M. de que el Colegio de Cirujanos de Vich no obstante de que por esse
Intendente se le comunicó el Reglamento que se sirvió aprobar por el nuevo RI.
Colegio de Cirugía de esta Placa no se ha sujetado a darle el debido cumplimiento
y que a imitación suya han hecho lo mismo los maestros de los Colegios de esta
Placa, Gerona, Cervera y otros excediéndose a recibir y aprovar cirujanos contra la
privativa facultad que para esto se le concede al nuevo RI. Colegio ha resuelto S.M.
que sin réplica, dentro de un mes, todas las Comunidades remitan sus libros de
C

registros y se recojan sus titulos a los nuevos maestros a fin de que no puedan exercer la facultad" (32).
Els efectes d'aquesta carta no foren gaire espectaculars. Els collegis s'emparaven en
llurs privilegis antics no derogats pel Decret de Nova Planta i entaularen un plet contenciós contra aquesta pretensió d'arrabassar-los-hi el privilegi d'examinar els aspirants. El guanyaren. De manera que quan Virgili va redactar les Ordenances del 12
de juny de 1764 no va tenir mes remei que respectar aquesta facultat.

Les Reials Ordenances de 1764
Malgrat aquest reconeixement que figurava a f'article onze del titol VII. quan el8
antics col.legis de cirurgians de Catalunya llegiren les Ordenances de 1764 veieren
que llur causa estava perduda. En primer lloc quedava molt clara la seva dependencia dels dirigents de la nova escola de Barcelona. Carticle primer del títol lll deia que
"el Primer Cirujano de S.M. y el Director" (del Col.legi de Barcelona) "serán los
Gefes de la Cirugía de esta Provincia I...] teniendo la autoridad y dirección sobre
todas las Comunidades de Cirujanos de esta provincia, como también sobre todos
los Cirujanos no establecidos en cuerpos de Comunidad" (32).
L'article segon no era altra cosa que una insistencia de l'anterior, mentre el tercer
tractava de la presencia d'un lloctinent de protocirurgia que hauria de nomenar en
totes les capitals dels dotze corregiments en que el Decret de Nova Planta va dividir
Catalunya, amb la potestat de reunir i presidir el8 cirurgians del seu corregiment
(33).
Una altra cosa summament greu fou la intromissió de I'Escola en la contractació
d'aprenents. Carticle quart del titol Xlll era ben clar quan deia: "Ningún Maestro que
tenga tienda podrá admitir en ella Mancebo alguno sin presentarlo antes ai Maestro
Presidente del Real Colegio para que examine si concurren en 61 todas las calidades
que se requieren por las Ordenanzas" (33).
Carticle cinque limitava una mica la facultat d'acomiadament. perque no es podia
"despachar a algunos de los Mancebos [...] sin participar antes al Maestro Presidente
los motivos que tiene para ello". Finalment I'article sise disposava que el mestre
cirurgia venia obligat a acomiadar un fadri si el director de I'Escola decidia expulsarlo dels estudis (33).
Malgrat aix6 no tot en les Ordenances era negatiu. En primer Iloc, a les comunitats
se'ls respectaven llurs economies, de manera que tot professional que hi ingressava

havia de pagar la quota acostumada, També es preveia respectar el8 examens de
suficiencia o de tempteig. L'article onze del títol VI1 acabava aixi: "Declara S.M. que
por virtud de los-exámenes de que se trata, no quedan los cirujanos aprobados
exemptos de aquellos ejercicios literarios y requisitos que se contengan en las
Ordenanzas municipales de los Colegios antiguos; así de Barcelona, como de las
demás ciudades de Cataluña, porque las citadas Ordenanzas municipales quiere
S.M. se observen en quanto no se opongan a las Declaraciones especiales que contiene esta Ordenanza general" (33).
Una altra cosa positiva era que es deixava que les comunitats seguissin nomenant
per votació el seu cbnsol -un si tenia menys de dotze cirurgians o dos si eren mesamb bastantes facultats encara que, en el protocol. anaven darrere del8 lloctinents.
També se'ls conservava el carrec de dega -o sigui, el mernbre mes antic-. el qual en
unid amb el cbnsol o cbnsois, el lloctinent i un secretari també elegit per votacib
integraven la Junta directiva gremial (33).
Tot amb tot a partir d'aleshores la historia de totes les comunitats de cirurgians del
Principat és la d'una institució que va defensant com pot les antigues prerrogatives i
veu com de dia en dia les va perdent davant de la prepotencia d'una institució forana.
Abans de publicar les Ordenances. Virgili va procedir amb molta prudencia. Intenta fer
veure a les comunitats que la gent que es graduava al Col.legi de Cirurgia havia acreditat sobradament la seva preparació a traves de proves en que cada any s'examinava
la materia d'aquell curs i la dels passats, tot coronat finalment per un examen de revalida fet amb un estricte rigor. Per poder convencer aquestes comunitats, Virgili crea
dins dels cirurgians llatins tres categories: el8 de dos, de cinc i de nou examens. Només
aquests darrers podien demanar i'agregació a Barcelona. Havien de ser de cinc examens els qui volguessin anar a Lleida i a les altres comunitats catalanes.
Per si aixb no fos prou garantia, Virgili atorga al8 col.legisantics la potestat de nomenar un dels seus membres padrí dels examens d'aquells alumnes que manifestessin
la intenció d'agregar-se a un del8 col.legis una vegada graduats. La mesura, perb,
no va satisfer la gent perque no era practica. Traslladar-se de Lleida a Barcelona,
carregar-se les despeses que aixb comportava únicament per formar pari d'un tribunal de revalida, en que s'estava en minoria i en el qual, per tant. ni la veu ni el vot
significaven res, no engrescava a ningú. La cosa s'acaba arnb un menyspreu cortes:
el mes arnablement que podien indicaven al director del Col.legi que el1 mateix es
prengués la molPstia de nomenar un padrí.

El Col.legi, des del punt de vista de la matriculació, va ser un exit, com veurem mes
endavant en parlar dels alumnes. Certament eren sempre mes abundants els romancistes que els llatins, perb la diferencia no era gaire gran.

Les tasques dels catedratics. Corganització de les classes
El Catedratic d'Anatornia comencava a explicar el dia 7 de gener -quan el fred ja
s'havia consolidat- i acabava a rnitjan mar< -abans de cornencar la primavera-.
Com totes les classes del mati, les d'Anatomia eren de dos quarts d'onze fin8 a les
dotze del rnigdia. Al costat d'aquestes demostracions hi havia les classes de tipus
practic (el que ara en diem tecnica anatbmica) i que s'impartien a rnitjan novembre
fin8 a mitjan rnarc.
Un altre catedratic explicava les rnalalties osteoarticulars. El seu curs cornenCava el 5
d'octubre exposant I'osteologia i acabava ver8 rnitjan de novembre; la part dedicada a rnalalties i operacions sobre els ossos tenia lloc entre el primer dia de julio1 i el
14 d'agost.

El catedratic encarregat de l'assignatura d"'0peraciones" impartia classes sobre la
tecnica de practicar-les i les indicacions de cada una. Comencava el seu curs el primer de desembre i acabava a mitjan marc. Aquesta classe era de dos quarts de tres
a les quatre de la tarda. La catedra "Principios de Cirugía" era explicada des de mitjan mar< fins als darrers dies de juny Era matutina: des de dos quarts d'onze a les
dotze del migdia. La classe de Terapeutica era de les tres a dos quarts de cinc de la
tarda des de mitjan mar< fin8 mitjan juliol.
Hem traslladat tota aquesta descripció d'una manera grafica en aquest quadre, on
les classes del mati venen representades per una recta simple. les practiques per una
recta trencada i les Ili(ons de la tarda per una linia doble.
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Es facil veure corn rnai coincidien dues classes en un rnateix dia i. quan ho feien, una
era al mati i una altra a la tarda. Aixo explica perfectament dues coses. I'una la disposició arquitectbnica de I'escola i I'altra les possibilitats de tots el8 estudiants per
assistir a classes que no eren del seu curs, ja sigui perque havien estat fluixos en els
examen8 o simplement perque volien repassar-les.

Dit d'una altra manera, I'estudiant de darrer curs tenia la possibilitat d'anar I'últirn
any a totes les classes de la carrera i el queja havia acabat i preparava la revalida
podia anar a les classes en qué se sentia rnenys documentat.
Quant a la disposici6 arquitectbnica, alumnes i estudiants entraven per la porta principal -la que ara s'utilitza- i a la dreta es trobaven amb I'arnfiteatre que sewia per a
les demostracions d'anatornia i per a les reunions de professors i estudiants, per
atorgar graus o rebre un personatge o llegir un docurnent d'importancia corn les
"Ordenanzas" de 1764.
A ma esquerra una gran sala era la de dissecci6, arnb unes quantes taules i un pou
q u e encara es conserva- per a mantenir neta la sala i rentar-s'hi les rnans, Pujant
I'escala hi havia -com ara hi ha- una sala destinada a Biblioteca i una altra era I'aula que funcionava tots els rnatins i -des del primer de desembre fins al 15 de julioltotes les tardes.
fensenyament procurava ser eminentrnent prdctic. la hem vist com I'Osteologia
s'impartia des del 5 d'octubre al 15 de novernbre. Llavors, quan comencava a fresquejar, s'iniciaven les labors de disseccib, i del 7 de gener fins al 1S de mar<esmercava la classe del rnati o en dernostracions a I'arnfiteatre o arnb treballs a la sala de disseccid. Pero tarnbe la classe d'operacions era practica, perqué d'una banda es feia
sobre caddver i de l'altra els alurnnes assistien a les inte~encionsquirúrgiques de
I'Hosoital de la Santa Creu.

La historia del Col.1egi a través dels seus professors
La inauguració del nou i definitiu edifici va marcar la plena marxa d'aquella institucio que tan decisiva seria en la historia de la medicina catalana.

El primer Claustre de professors
Ha estat dit que Virgili va portar a Barcelona gent formada a Cadis. Aixb nornés 6s
exacte per a Llorenc Roland. La resta eren gent mes o rnenys instal.lada a
Catalunya.
En primer lloc hi havia els dos cirurgians rnajors de I'Hospital de la Santa Creu: Josep
Pahissa i Francesc Puig.
Puig havia nascut a Barcelona vers I'any 1720 i era fill del cirurgia Pau Puig que

va exercir a Barcelona igualment com el seu avi rnatern, Pere Palias. Va cursar
cirurgia a la Universitat de Cervera entre 1737 i 1740, on es va graduar de cirurgia Ilatí.

El 10 d'agost de 1748 va ingressar a I'exercit com a primer ajudant de cirurgia de
Las Guardias Españolas. Sewint aquest carrec va passar una temporada a Madrid, on
va prendre part rnoit activa en les demostracions anatbmiques que es feien a
I'Hospital General d'aquella capital.
El 18 d'agost de 1752 va abandonar I'exercit en guanyar per oposicib una de les
dues places de cirurgia major de I'Hospital de la Santa Creu.
Virgili el va nomenar quart rnestre i li va encornanar la Secretaria del Col-legi
L'altre cirurgia rnajor de la Santa Creu -Josep Pahissa- havia obtingut aquesta
placa al febrer de 1759. Havia estat un dels setze fundadors d'una conferPncia fisico-matematica de Barcelona precursora de I'Academia de Ciencies i
Arts.
Els altres dos eren francesas
Joan Rance es va graduar de cirurgia a Montpeller. Rancé, a diferencia de Pere
Maville que sempre va formar part de I'Exercit de Terra, va estar adscrit a la Marina
de Guerra, com sernbla provar-ho que un seu fill, que tarnbe es deia Joan. va neixer
a Cartagena. la base naval del Mediterrani.
Caltre frances era Pere Maville (o Mabille). un cirurgia militar que havia arribat a
Espanya I'any 1708. Des d'aleshores va intemenir en la Guerra de Successió com a
primer ajudant de cirurgia i i'any 1745 va ser nomenat cirurgia major de I'Exercit de
Catalunya. Sembla que I'any 1765 encara vivia. Quan Virgili el va fer professor del
Real Colegio dirigia els hospitals militars de Catalunya. Aquel1 professor va durar
poc. ja que es va jubilar el rnateix any 1760. Com ja ha estat dit, pera ocupar el iloc
que va deixar Maville va ser designat Diego Velasco, un dels millors deixebles del
Coi4egi de Cadis, que en aquel1 moment era a París, on eil i Francisco Villaverde
havien estat enviats I'any 1758 a ampliar estudis. Velasco va retornar 1'1 d'octubre
de 1761 i deseguida va anar a Barcelona.
Parlem, finalment, de Lloren< Roland. Al voltant d'aquest personatge s'ha fet
mes llegenda que historia. ja que rnentre que la majoria d'autors asseguraven
que era francPs no faltava qui defensava la seva naturalesa catalana (Riera, per
exernple).

Ha estat Albiol que ha aclarit els orígens de Roland. Els pares de Llorenc Roland eren
Nicolau Roland i Magdalena Cathelin, natural8 de Martegue o Martigues, una petita població situada al delta del Roine i formada per unes quantes petites illes. Allí -a
Franca- els va néixer la primera filla.
Després van emigrar a Cadis i allí va neixer el segon dels fills. una noia que es deia
Joana, i més tard -el 27 d'abril de 1723- I'únic noi: Lloren<.
La germana de Llorenc;. Joana Roland. es va casar el 28 d'octubre de 1734 amb Pere
Virgili. Lloren< Roland i Pere Virgili, eren, doncs. cunyats.
El primer Claustre directiu i professoral, doncs, va ser el següent.
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Carrec al
Col4egi

Nom

Presiden?

Pedro Perchet

ter cir de carnbra

Director

Pere Virgili

2on cir de carnbra

24.000

Vicepres. ler mestre

Lorenzo Roland

Cir major dels exercits

24.000

2on mestre

Juan Rancé

ler ajud. de consultor

12.000

3er rnestre

Pedro Maville

Ajud. de consultor

9.000

4rt rnestre

Francesc Puig

Cir major Hospital

6.000

Se mestre

losep Pahissa

Cic rnajor Hospital

6.000

Salari en rals
per any
24.000

Aquesta llista necesita una breu explicació, a propósit del carrec de president del
Col4egi a favor de Pere Perchet. Perchet era en aquel1 moment -en virtut de ser
el primer cirurgia de "C6mara" del Rei- el cap suprem de tot el que es relacionava amb la cirurgia. El seu nomenament era el que en deien una sinecura, 6s a dir,
un carrec pel qual es cobrava més que ningú i que no comportava altra feina que
decidir de tant en tant alguna qüestió que Virgili o el claustre de professors li
poguessin plantejar,
Pere Virgili va tenir una sola filla -Francesca-. la qual el 17 de gener de 1753 va contreure matrimoni amb el seu oncle Lloren(: Roland.
Quan Virgili I'any 1748 va crear el Reial Col-legi de Cirurgia de Cadis va nomenar
demostrador d'Anatomia el seu cunyat Liorenc; Roland -aleshores cirurgia primer de
I'Armada- i va aconseguir-li un permis per anar a París a perfeccionar estudis.

Quan I'any 1760 va crear el Col.legi de Barcelona, es va ernportar i o r n 6s molt natural- la seva filla i el seu gendre. que es va veure als seus 37 anys encirnbeliat als carrecs
de primer rnestre del Reial Col.legi de Barcelona i de cirurgia major dels exercits.
Aquest va ser el quadre de professors que va impartir les classes als disset alurnnes
que hi havia al Col.legi durant el curs 1761-1762.

Gimbernat. mestre su~ernumerari
L'any 1763 -preveient la feina que se'ls giraria bon punt el nou edifici s'acabbs- van
decidir nomenar un mestre supernurnerari, encarregat sobretot d'ajudar Lloren<
Roland, que era el mestre encarregat de I'Anatomia. Virgili va designar el mes briilant dels alurnnes que havien passat per Cadis: Antoni Gimbernat.
Per tant, en Inaugurar el nou edifici el Claustre era el següent

Taula 3

I

Carrec fora

Salari en
ralslany

Carrec al
Col4egi

Nom
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Pere Perchet

ler cir de cambra

24.000

Olrector

Pere Virgft

2on cir de cambra

24.000 !

Llorenc Roland

CM major del8 ex6rcits

24.000

20n mestre
3er mestre
4art mestre

loan Rancé
Diego Velasco
Francesc Puig

1er ajudant de consultor
ler ajudant de consultor
Cir major Hospital

12.000
9.000
6.000

Se mestre

losep Pahissa

Clr major Hospital

Superrturnerarr

Antoni Gimbernat

Vrcepres

del Col4egi

1

ter mestre

!
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6.000

Durant el curs 1764-1765 es van produir dues novetats: el trarllat a Madrid de Pere
Virgili i la rnort del 5P mestre. Josep Pahissa.
Corn ha estat explicat. Pere Virgili havia perdut categoria perque Carles III en arribar
a Espanya va portar de Napols dos cirurgians de la seva confian~a,Pere Perchet i
Joan M. Aubery.
Aquest cfarrer va morir I'any 1764 i Virgili va ser cridat a Madrid a ocupar el seu lloc
de "2" Protocirujano"

E l Col.legi va quedar en rnans de Lloren< Roland, per bé que Virgili -com ho havia
fet amb el de Cadis- el seguia governant per correspondencia.
Llorenc Roland -ja ho hern dit- era bastant abúlic. Sortosarnent al Col4egi feia de
secretar¡ Francesc Puig, home rnolt treballador que cuidava de tenir al corrent de tot
el que passava als seus dos superiors jerhrquics: Pere Perchet, (un president que deixava fer, i Pere Virgili, un director que dirigia realrnent perque no perdia detall de tot
el que passava.
L'altra novetat va ser la defunció el 25 de maig de 1765 de Josep Pahissa. Puig es va
cuidar d'organitzar un funeral, arnb I'esplendor que esqueia a un mestre del Real
Colegio de Cirugía de Barcelona.
Precisarnent la substitució de Pahissa va originar la primera topada del Co1.legi arnb
la Molt Il-lustreAdrninistració (MIA) de I'Hospital de la Santa Creu.

Conflicte arnb la MIA
L'Hospital General o de la Santa Creu era una instituci6 governada per un8 representants de I'Ajuntament i per uns canonges delegats de I'Església. Aquesta Molt
1I.lustre Adrninistració (MIA) era poderosa i rnolt zelosa dels seus privilegis. Quan
Virgili va fundar I'Escola de Cadis no va tenir cap problema arnb I'hospital perque les
dues institucions depenien de la Marina de Guerra. El director de I'Escola era tarnbé
el cirurgih rnajor de I'Arrnada. i feia i desfeia buscant tansols el bé dels hospitalitzats
i I'ensenyarnent dels alurnnes.
Peró a Barcelona es veié obligat a servir-se d'un hospital que des de feia tres
segles i mig vivia de la caritat, sobretot en forma de deixes testarnentaries. En
aquest hospital barceloni la MIA nornenava els rnetges i els cirurgians d'acord
amb uns sistemes d'oposició propis. Tarnbé la resta de personal era nornenat
d'una manera autbnorna. La instauració de I'Escola de Cirurgia va alterar la seva
rutina secular. En primer lloc el8 dos cirurgians rnajors van passar a ser rnestres de
I'Escola. Al comencarnent aixb no va tenir cap importancia perque els nomenats.
Pahissa i Puig, ja eren de la casa. Pero de seguida es produí la transforrnació del
practicant. Abans de I'arribada de Pere Virgili hi havia un8 fadrins aspirants a
rnestre. que ajudaven el8 cirurgians de I'hospital. Servien a I'hospitai i es formaven per exercir el dia de dernh. A aquests "practicants" se'ls va donar l'opció de
convertir-se en alurnnes del Reial Col.legi. També s'havia previst que en el futur
serien nornenats interns els rnillors trenta alurnnes del Col.legi. Es a dir, rnenjarien i dormirien a l'hospital i al rnateix ternps farien la feina dels antics "practi-

cants". La MIA, a canvi del menjar i dormir rebria de I'Escola quatre rals diaris per
capita. Aparentment no va canviar res. Pero abans aquests practicants eren designats per la MIA i despres ho serien pel Col.legi. Aixi la MIA es va trobar que tot
el personal assistencial tecnic: cirurgians, professors i practicants-alumnes, els hi
eren imposats per un ens fora. Les friccions van ser continues. Els alumnes-practicants n'eren un deis principals motius. Els de la MIA deien que el seu sosteniment era onerós. mentre que la Direcció de I'Escola opinava que estaven mal
allotjats. Pero el conflicte de debo va venir quan la MIA nomena successor de
Pahissa un cirurgia que es deia Capdevila. mentre que el Col-legi va voler imposar Antoni Gimbernat. El plet va arribar a la capital i si be, en realitat, I'Administració central de Madrid va donar la ra6 a la MIA, es va acordar que "per
una vegada" acceptaria Antoni Gimbernat.
El Claustre del curs 1765-1766 va ser el següent
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President

Pedro Perchet

ler cir cambra

24.000

Director

Pere Virgili

2on cir cambra

24.000

Vicepres. i ler mestre

Llorenc Roland

Cir major exerc.

24.000

2on mestre

Joan Rancé

Ajudant consult. CIC major

12.000

3er mestre
4art mestre
56 mestre

Diego Velasco
idem
Francesc Puig
CE
I majar Hosp.
Antoni Gimbernat Idem

9.000
6.000
6.000

Aquesta composició es va alterar amb el nomenament de professor supernumerari
-4s a dir, el successor de Gimbernat- a favor de Carles Grassot.
Carles Grassot i Bellsolell era un cirurgia nascut a Barcelona que sembla que va estar
servint I'Armada i que, en jubilar-se. va aconseguir passar a Barcelona i entrar de
professor al Col.legi amb caracter de supernumerari amb data 22 d'octubre de
1765.
El Col.legi va anar marxant placidament dirigit des de Madrid per correspondencia
fins a I'any 1770, en quP Virgili, afectat per un greu reumatisme, es va veure obligat a retornar a Barcelona.
Vegem, entretant. les novetats registrades entre 1766 i 1770

Abolició dels ensenyaments de Cirurgia
i d'Anatomia a Cervera
L'any 1768 va representar per a la Universitat de Cervera un gran trasbals. Havien
hagut d'empassar-se la prohibició de graduar cirurgians a partir de 1760 i havien vist
com els títols de cirurgia atorgats pel Col-legide Barcelona quedaven fora de I'abast
del Protomedicat.
Efectivament el dia 20 de desembre de 1768 es van suprimir a Cervera la catedra
d'Anatornia i la de Cirurgia i es va ordenar que tots aquells que d'aleshores en endavant es graduessin de batxillers en Medicina vindrien obligats concórrer a un curs
simultani de Cirurgia i d'Anatomia al Col.legi de Barcelona.
En conseqüencia Cervera atorgaria el titol de batxiller en Medicina als seus alumnes
sense cursar ni Cirurgia ni Anatornia, assignatures que estudiarien a Barcelona -jun.
tament arnb els alumnes de Cirurgia- durant I'espai de temps que anava des del 15
de novembre al 30 de juny.
Aquella disposició va caure molt rnalament als claustrals de Cervera. que no van trigar a protestar.
A partir d'aleshores els batxillers en Medicina de Cewera retornaven a la "seva"
Universitat amb un certificat que deia: "Don Lorenzo Roland, Cirujano Mayor de los
Ejércitos de S.M. y Vice-Presidente del Real Colegio de Cirugía de Barcelona.
Certifico que el Bachiller en Medicina Don N.N., natural de X, obispado de Y, en consecuencia de la R.O. de 20 de diciembre de 1768 ha concurrido a las demostraciones de Cirugía y Anatomía. haciendo uso del curso completo.
"Y para que conste firmo de mi mano"

El retorn i mort de Pere Virgili
Virglli. afectat per un greu reumatisme, decidí abandonar Madrid i retornar a
Barcelona esperant que els banys de Caldes de Montbui per una banda i els aires de
la patria per una altra el millorarien.
Pero tot fou endebades. Va anar empitjorant i, al final, va morir el 6 de setembre
de 1776. A Madrid van tenir la delicadesa de mantenir-li els carrecs de director
dels col.legis de Cadls i de Barcelona, malgrat que a poc a poc va anar deixant
d'actuar.

En el rnoment de morir Virgili, el Claustre havia variat extraordinariament. Perque
abans que el1 rnoris havia rnort Diego Velasco a Barcelona. També havia variat el
Protomedicat en morir Pere Perchet a Madrid.
El president era -des de 1774- Juan Fernández, un madrileny que havia fet estudis
a París i que s'ernbutxacava la bonica quantitat mensual de 24.000 rals per llegir i
contestar algunes cartes que li anava enviant Francesc Puig.

El nou director del Col.legi va ser Lloren$ Roland i al carrec de Vicepresident ascendi el catedratic que el seguia en antiguitat. que era Joan Rancé.
La mort de Diego Velasco s'havia produ~tel 20 de novernbre de 1773. El seu lloc de
"3er maestro" va ser ocupat pel que el seguia en I'escalafó -Francesc Puig-, nornenat el 13 de febrer de I'any següent.
D'altra banda. Antoni Gimbernat va rnarxar amb una beca a ampliar estudis a I'estranger el 4 d'abril de 1774 i va deixar en el seu lloc -d'una manera provisional- el
seu arnic Josep Torner, un jove que prornetia molt i que era ajudant primer de cirurgia del Cos d'Ar'illeria. Finalrnent, el 4 de juny de 1775 Carles Grassot, que era supernumerari va ser elevat a la categoria de cinque mestre i cirurgia major de I'Hospital.
En aquesta ocasió es va tornar a repetlr la pugna MIA versus Col.legi a propbsit de
Gimbernat. El que va passar va ser que les coses van anar d'una altra manera.
Aquesta vegada la placa de cirurgia-major de I'hospital i cinque rnestre del Col-legi
va sortir a oposició.
Despres de verificats els exercicis corresponents es va enviar a Madrid una terna en
la qual anava en primer lioc Josep Antoni de Capdevila. un jove cirurgid del Cos
d'Ar'illeria, i en segon lloc Carles Grassot.
A Madrid van preferir aquest darrer, que fou nornenat cinque rnestre i cirurgia rnajor
de I'Hospital de la Santa Creu el dia 4 de juny de 1775.
A tot aquest ernbolic d'altes i baixes s'hi va afegir la mort sobtada i inesperada del
Protocirurgid-i per tant president del Col.legi- José Fernández el 23 de maig de 1775.

El va succeir en aquest carrec un nebot seu, Pedro Custodio Gutiérrez, que havia estat
a Parísestudiant Cirurgia, Ben aviat es va convertir en el politic rnanaire i despbtic i va
aprendre la dificil técnica. abtolutarnent necessaria en els que es mouen en les altes
esferes, de la política de nedar i guardar la roba.

E l curs 1776-1777 va cornencar, doncs, amb aquest elenc (50):
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Pedro Custodio Gutibrrez
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Durant aquest curs, va morir Carles Grassot. La seva vacant va ser provejda per oposicid, que va guanyar Josep Anton de Capdevila (51). Capdevila havia cursat la carrera a Barcelona des del 4 d'octubre de 1766 al 10 de juliol de 1771 (52). Havia estat
un bon estudiant que s'havia guanyat I'estima dels seus mestres, especialment de
Francesc Puig. de tal manera que quan Diego Velasco va morir i Puig va ocupar la
seva placa, va intentar que Capdevila fos nomenat catedratic.
Ja hem vist com en aquella ocasió la placa se la va emportar Carles Grassot. Entretant Capdevila va ingresar al Reial Cos d'Artilleria ir en faltar Carles Grassot, va
guanyar el 28 de juliol de 1777 -aquesta vegada definitivament- la cinquena catedra per oposició i el carrec de cirurgia major de I'Hospital (53).
Unes aitres novetats van ser les produides durant el curs 1778-1779. Al juliol de 1779
van tenir lloc dos esdeveniments que afectarien seriosament el quadre de professors.
En primer lloc al juliol de 1779, Roland fou enviat al Carnp de Gibraltar on se li encomanatota I'assistencia quirúrgica del gran exercit que assetjava La Roca.
Quedava, doncs, com a director efectiu el que el seguia en ordre, el segon mestre Joan
B. Rance, queja a I'octubre de 1776 havia estat elevat a la categoria de Vicepresident
del Col-legii al 13 de gener de 1779, en quedar de director efectiu, I'havien nomenat
cirurgia major de I'exercit a títol honorari, perque de fet ho era Roland. encara que no
podia exercir el carrec perque la guerra del setge de Gibraltar li ho impedia.
Perb al cap de molts pocs mesos morí Rancé (54) i per ascens jerarquic Puig es troba
segon mestre i Vicepresident del Col.legi. En aquel! moment Francesc Puig era ja un

home madur (tenia 59 anys) i portava dintre seu una llarga experiencia de professor
i de cirurgid militar, ja que havia dirigit personalment tots els serveis de Cirurgia de
la desastrosa campanya d'Alger (1775) i la relativament afortunada expedició a Rio
Grande en I'actual frontera de I'Uruguai i del Brasil, al cap de dos anys.
A la vegada, en aquel1 curs 1778-1779 van entrar al Col-legidos nous professors: un
que nomes s'encarregava de la Biblioteca, que era Domenec Vidai i Abad, i un altre
supernurnerari, que es deia Raimon Sarrais. Heus aci la composició del professorat (50).
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Curs 1778-1779
President
Pedro Custodio Gutierrez
Director i ler mestre
Lloren~Roland (absent)
Vicepresident i2on mestre Joan Rance (des del 13.17779'
(Cic rnajor de I'exercit -honorar;-).
Francesc Puig (alud. consultor)
3er mestre
4rt mestre
Antoni Gimbernat (absent)
5@ mestre
Jo5ep A. de Capdevila
Bibliotecari
Domenec Vidal
Supernumerar~s
Josep Jorner iRaimon Sarrais
Per tant, la composició dels mestres del curs 1779-1780 va ser (54).
President
Pedro Custodio Gutiérrez
Director
Llorenc Roland (absent, al setge de Gibraltar)
ficepresident
Francesc Pu@(ajud. consultoc ci%majar 12.000r )
3er mestre
losep A. de Capdevila (alud. consultoc cirmajor 9.000 r )
4art mestre
Antoni Gimbernar (absent, ampliant estudis)
Cic rnajor de /'Hospital
56 mestre
Vacan@
Bibliotecari
~ornenecVidal
Supernumeraris
iosep Torner iRairnon Sarrais

Francesc Puig, director efectiu del Col.legi
Al 1780 Puig, que era el vicepresident i de facto havia d'actuar com a director, va
aconseguir el carrec annex de "Cirujano Mayor de los Ejércitos", encara que a titol
honorari perqub aquesta categoria jerdrquica la ocupava Roland, per bé que no
podia exercir-la.
1. Va morir abans del julio1 de 1779.

2 . Va ocupar aquesta vacant, per oposicid. Raimon Sarrais que era Cir del 2on Regiment de les
Guardi~sespanyoles.

En aquells -aproxirnadament- quatre anys que va durar el "regnat" de Francesc
Puig es van produir pocs canvis. Un d'ells va consistir, corn queda refleait en el quadre de professors anterior, que Josep Antoni de Capdevila saltés jerarquicarnent
darnunt de Gimbernat. que estava absent.
Una altra novetat va ser el nomenament de Sarrais corn a cinqué rnestre i cirurgih
rnajor de la Santa Creu. en virtut d'unes oposicions. en les quals -segons semblaFrancesc Puig féu tot el possible a favor de Sarrais. D'altra banda, davant el fracas del
setge de Gibraltar, Espanya va signar la pau arnb la Gran Bretanya el 3 de setembre
de 1783.
Corn és natural, en desfer-se aquel1 exercit, Lloren~Roland va tornar a Barcelona i
novarnent va ocupar el seu lloc de director del Col.legi i "Cirujano Mayor de los
Ejércitos". A Puig se li va acabar I'epoca de gloria i tarnb6 de rnaldecaps de tota
rnena. Pero, com detallarern quan farern un estudi dels trets generals dels professors, durant els anys que Puig va dirigir el Col.legi es va crear -al costat d'algun
arnic- una legió d'enemics, I'obssessió dels quals era treure-se'l de darnunt.
De totes rnaneres, Francesc Puig -que aleshores tenia 65 anys- va resistir en el seu
lloc de segon mestre i Vicedirector practicament tot el curs 1783-1784, perquP la
jubilació que el1 no havia demanat i que li va ser irnposada pel clan dels successors
i parents de Virgili, els caps visibles del qual eren Francesc Canivell a Cadis. Roland
a Barcelona i Gimbernat a Madrid3, no li va arribar fins el 19 de julio1 de 1784 (55).

Jubilació de Francesc Puiq
El lloc de segon mestre va ser ocupat per Josep Antoni de Capdevila. El clan
Roland, Canivell i Girnbernat va aconseguir irnposar una altra arbitrarietat, que va
consistir a col.locar -sense exercicis d'oposició ni exer'cir abans corn a supernumerari- Francesc Borras, un cirurgia el rnillor merit del qual era estar casat arnb Maria
Montaner, una neboda de Pere Virgili a la qual el1 professava una gran estima.

Les altres novetats van consistir a situar Josep Torner (el qual substitu~aGimbernat) a
la ciutadella de Barcelona, on hi havia una infermeria de la qual escuidava un dels pro3. Gimbernat, jdntament amb Maria Rivas, en tornar d'Anglaterra van rebre I'ordre de presentar3e
a Madrid, on arribaren el 19 de mar< de 1779 i s'incorporaren a I'Hospital General. a fi d'anar preparant la creacid del tercer Col.legi de Cirurgia &Espanya. Alli van passar quatre anys -fms el
1783-, moment en que van tornar a mamar a I'estranger. amb I'única i exclusiva finalitat de planificar el nou Col-legi de Cirurgia, fundat el 1797.

fessors del Col.legi, i en el nomenament d'un nou supernumerari en la persona de
Vicen~Pozo, un cirurgia procedent de la base naval de Canagena. Per tant, el govern
i ensenyament van recaure durant el curs 1784-1785 en els noms següents (56).
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Taula 7
President

i Oirector i7er mestre
2on mestre
3er mestre
4rt mestre
5e mestre
Bibliotecari
Supernumeraris

Pedro Custodio Gutierrez
Llorew Roland
Josep A. de Capdevila
Francesc Borras
Antoni GimbernafJ
Raimon Sarra~s
Domenec Vidal
losep Torner (cir de la Ciutadella) i Vicens Pozo

Al 1786, el bibliotecarise'l nomend sise mestre, amb que va passar a ocupar la placa
d'en Gimbernat. Al 1787 una reial ordre del 2 d'abril va traslladar definitivament
Gimbernat i Sarrais a San Carlos de Madrid. En conseqüencia les dues places de
cirurgians majors de I'Hospital (4quart i cinque mestre) van quedar vacants i, el 22
d'agost de 1788, les van guanyar Agusti Ginesta i Francesc Junoy.

Al 1789 s'hi afegí un altre professor supernumerari: Esteve Marturid. El quadre de
professors queda aixi (57).
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Taula 8
Pres~dent
D~rector
2on mestre

Pedro Custodio Guti4rrez
37.000
Llorenc Roland
24.000
Josep A. de Capdevila
12.000
Ajudants
3er mestre
Francesc Borras
consulto^
9.000
4 n rnestre 1Blbi~otecar~ Dornenec Vidal
5e mestre
Agustí Ginesta
Cir majors de /'Hospital 6.000
6e mestre
Francesc Junoy
6.000
Supernumeran
Josep Torner
(ch Ciutadella)
6.000
Supernumerar~s
Vicenc Pozo
iEsteve Marturid

1

1

~

1

l a hem parlat del clan format pels "descendents" de Pere Virgili que dominaven els
tres col.tegis de Cirurgia. El clan es va desfer de Francesc Puig, perb quedava un ene4. Antonf Gimbernat, que residia a Madrid preparant el nou Col.legi de San Carlos. era considerat
des del punt de vista administratiu com a catedratic de Barcelona absent per raons de s e ~ e i .

rnic poderós. del que tansols la mort ens el Iliura. Era el "Primer Cirujano de
Cdmara", Pedro Custodio Gutibrrez del queja hem parlat.
Des de setembre de 1780 el seu segon en el "Protocirujanato" era Antoni de
Gimbernat; Custodio que tenia un bon nas polític veia en Girnbernat el rival més
poderós. El Col.legi dirigit per I'abúlic Roland sense I'activitat d'un Francesc Puig va
comentar a anar malament i Custodio va aprofitar aquella ocasib i unes denúncies
del Capita general de Catalunya promogudes per Francesc Puig per a destituir
Roland (Ilavors tenia 67 anys).

Francisco Martínez, director ímposat
En cornptes de nomenar I'immediat seguidor -que era josep Antoni de Capdevilatrencant totes les norrnes arnb les quals havia estat governat el Col,legi de
Barcelona, Custodio va nomenar amb data 5 de rnaig de 1790 un nou Director que
era un Catedratic de Cadis: Francisco Martinez (58).La resta del Claustre no va experimentar cap modificacid.
El nomenament de Francisco Martinez Liedo va desagradar profundament els
rnestres del Col,legi. Les raons eren clares: en primer lloc aquella designació a dit.
trencava totes les normes; en segon lloc era una tremenda bufetada a Roland
que li haurien pogut estalviar. perque haurien pogut esperar la seva mort que es
va produír al cap de sis mesos (13 de setembre de 1790). En tercer lloc perque
-com ho deia molt clar Pedro Custodio en el text del nornenament de Martinezera enviat a Barcelona amb la missió de "corregir los abusos de la citada
Escuela".

Ningu no va protestar perque eren ternps de despotisme -que encara que batejat
de "ilustrado"- era despotisme de totes totes. Pero Martinez va ser victima d'una
guerra sorda i implacable per part dels seus companys de Claustre que el coneixien
pel renom de "castellano y sevillano ctuei"
Francisco Martinez tenia un eievat sentit del deure i va anar a Barcelona a contracor perque ja s'irnaginava la duresa de la tasca que li esperava. Va intentar posar
ordre; va fer varíes obres de rnillora a I'Hospital, va idear un carro protegit per una
vela per transportar malalts i va caure rnalalt víctima d'una afecció psico-sorndticas,
5

"
expuesto a vertigos frecuentes de los que algunos son tan fuertes que le dejan privado de los
sent~dosv cae en tierra, como le sucedió meses atrds en mi presencia en la Iqlesia parroquia1del
Pino; qué ha padecido estupores en el brazo izquierdo..."

com ho prova el fet que es va curar al cap d'uns dies de retornar a Cadis com per
art d'encanteri quan el 26 d'abril de 1793 va aconseguir, dejxar aquells incbmodes
carrecs.
Al cap de 6 dies -el 2 de maig de 1793- Capdevila fou designat per ocupar aquella
doble vacant de Director i de Cirurgia major dels Exercits (59). A la vegada, Agusti
Ginesta guanya per oposició una Catedra al Col.legi de San Carlos de Madrid (60).
Aquestes dues vacants determinaren un ascens autombtic en un o fins dos llocs dels
mestres I I'entrada de dos nous professors de número que foren: Vicen~Pozo i
Esteve Marturia.
Altres novetats foren la creació -el 22 d'agost de 1793- d'una Catedra de Botanica.
que ocupa Antoni Bas i Ferran i d'una 8a Catedra, que portava anexa I'assistencia
quirúrgica de la guarnicid de la Ciutadella, del cdrrec de Dissector anatbmic i la provisió d'una Catedra creada al 1790 de Medicina Tebrico-Practica.
De manera que el Claustre va quedar així (61).
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Taufa 9

I

i President
!i ViceDirector i
ler mestre
2on mestre
3er mestre
1 4art mestre
54 mestre
6e mestre

/

Pedro Custodio Gutiérrez
Josep A. Capdevila
Cir major deis Ex.
Francesc Borras
Domenec Vidal
Josep Jorner
FrancescJunoy
vicenc POZO

76 mestre

Esteve Marturia

Bibliotecari
8e mestre
Med. Tmrico-Practica
8otanica
Dissector anatdmic

Rafael Costa
Benet Pujo1
Antoni Bas
Pau Capdevila

1

i

Ajud consultor del Cir. major
!
Ajud consultor del Cir: major
Cic majon
8.000 rr
de /'Hospital
Cir major de I'Estat
Major de la Placa
6.000 "
8.000 "
Cir de la Ciutadella

6.000 "
8.000 "
8.000 "
4.000 "

Aquest va ser el Claustre encarregat d'acomplir la reforma dels estudis propugnada
per Gimbernat I'any 1795.
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II Els alumnes del segle XVlll (1760-1795)
Aquest capítol va ser guardonat amb ei I Premi Oieguer Miró i Borras de la Comarca
del Bages, Manresa, el 17 d'octubre de 1997

Hi havia a Catalunya, I'any 1760. un grapat de cirurgians eixits de la Universitat. que
havien aprovat un batxillerat de Llatinitat, Lbgica i Filosofia i que havien cursat uns
anys d'Anatomia i de Cirurgia. Perb la immensa ma~oriadels cirurgians eren simples
empirics formats al costat d'un mestre. que -prPvies unes practiques a I'hospitalaprovaven un examen davant del delegat del Protomedicat.
A I'hora de la veritat -6s a dir, en la practica corrent- no existia cap diferencia entre
un cirurgid que sabia llati i filosofia i un que tan sois dominava la cirurgia. Perb el
prestigi social del primer era immensament més gran que el del segon. Virgili va procurar prestigiar els cirurgians. Era evident que l'ideal era que tots fossin Ilatins, perb
eren molts els joves -8obretot els que vivien en pobles petits- que no tenien mitjans
pera estudiar un batxillerat literari. D'altra banda, la gent s'acontentava amb els serveis de cirurgians romancistes -4s a dir, que no tenien el batxillerat de Llatinitatigualment bons tecnicament i més econbmics.
També Virgili es va trobar amb una realitat. L'existencia a Catalunya d'uns gremis'
de cirurgians a Barcelona, Lleida, Tarragona. Tortosa, Girona, Cewera. Manresa i Vic
que exigien un examen d'ingrés. També de petites poblacions -totes les de menys
de 300 habitants- que difíciiment podien pagar els seweis d'un cirurgid altament
qualificat.

Les graduacions
AixO el va portar a oferir als estudiants e! següent ventall d'opcions. Cirurgians !!a-

tins amb el títol de batxiller en Llatinitat o amb un certificat d'haver cursat els estudi8 corresponents. En aquest darrer cas el mateix Col.legi s'encarregaria d'examinarlo i atorgar-li el titol.

1 . En realitat no eren grernis sm6 col.legis. E l que passa 6s que la denominaci6 de col-legi pot induir
a error arnb ¡'Escola de Cirurgia. D'altra banda aquells col.legis de cirurgians es raptenien exactarnent corn un grerni.

Cirurgians romancistes sense títol de Llatinitat. Dins d'aquestes dues categories va
establir les següents subcategories. Els llatins podrien ser de dos examens, de tres
e~arnens.~
de cinc examens i de nou examens.
A part del major merit academic com mes examens s'havien aprovat, sols els de nou
examens podien establir-se a Barcelona capital i a la resta de I'Espanya, tant la peninsular com la d'ultramar. Els de cinc podien exercir a les poblacions on hi havia gremi
de cirurgians i el8 de dos a totes les altres poblacions de Catalunya.
Els cirurgians romancistes es dividien en cirurgians de dos examens (podien practicar tota mena d'intervencions i establir-se a tota classe de pobles) i cirurgians
d'un sol examen, tambe coneguts per sagnadors, que a part de sagnar, practicaven petites intervencions i sols es podien establir en pobles de menys de 300 habitants.

Tots practicaven la barberia. La diferencia consistia en el fet que els llatins no es
"rebaixaven" a afaitar i tallar els cabells. Aixb ho feien els oficiais romancistes o els
estudiants necessitats com veurem en el seu moment. De semblant manera, a I'exercit el8 romancistes no passaven de segon ajudant de cirurgia amb un sou de practicant. Els que ascendien i cobraven rnés eren els Ilatins.

El nombre de matriculats
El Reial Col.legi de Cirurgia de Barcelona va néixer amb prestigi; el prestigi que li era
donat pels magnífics resultats obtinguts amb el Col.legi de Cadis.
La conseqüencia d'aquest fet va ser doble. Encara que el primer any nomes es matricularen dotze alumnes i cinc el segon, ben aviat comenGaren a arribar estudiants de
Barcelona, de tot Catalunya -Adhuc del Rossellb i de la Cerdanya francesa- i en
menor proporció de la resta d'Espanya.

Evolució del nombre d'alumnes a través dels anys
Val la pena que tinguem una idea sobre el nombre d'alumnes i de graduats i corn
es repartien les graduacions (taula 10).

2 . Els cirurgians de tres examens van ser suprimits abans de 1779 per una disposició del President
del Col.legi, basant-se en el fet que en tants anys nomes s'havien emes dos d'aquests tltois (2).
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Taula 10
Anys
1760
1761
1 762
1763
1764
i 1765
1766
1767
; 1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779

1
1

Matric.
12
5
17
8
58
64
49
35
58
70
123
15
70
138
139
62
65
46
36
39

Grad.

5
15
32
33
24
22
39
26
29
25
45
38
51
38
41
37

Anys
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1 788
1789
1790
1791
1 792
1793
1794

Matric.
30
34
37
45
53
38
36
37
45
52
5
55
53
38
76

Grad.
30
39
28
19
27
29
28
18
21
31
31
26
32
22
18

;

1
1

1
¡
l

I

:

Corn veiem en aquesta taula. el primer curs va cornencar amb dotze alumnes, la
rnajor part dels quals eren minyons que feien, a I'Hospital de la Santa Creu, les practiques preceptives per a obtenir la IIicPncia del Protornedicat.
Al segon any tan sols van acudir a estudiar cinc rninyons. Aquesta escassa concurrencia s'explica per dos fets. D'una banda. I'existencia del Col-legi era relativament poc coneguda i de I'altra. tant Virgili com la resta de professors no tenien gran
interes que concorreguesssin rnolts estudiants perque el local de que disposaven era
clararnent insuficient.
Ja hem exposat abans com I'afluencia es va rnantenir discreta fins al 1764, en que
acabades les obres van poder impartir ensenyarnent a tothom que volgues cursar
alguna de les tres titulacions que el Col4egi oferia.
Un altre detall 6s que hi ha una diferencia rnolt gran entre el nombre de matriculats
en els anys que van de 1770 a 1779 i la resta. La diferencia és rnolt gran -el dobleentre els que es matriculaven i els que es graduaven. Aquest darrer fenomen I'analitzarern a part.

D'on venien els alumnes
Hem estudiat el més acuradament possible la procedencia dels alurnnes, tasca en la
qual va col.laborar arnb rneticulositat i laboriositat la Dra. Merce Cerda i Plubins, l'esf o r ~de la qual volem agrair des d'aquestes pdgines.
Sobre un total de 1509 alumnes I'origen dels quals constava a I'expedient, ha resultat la distribució següent.
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!

: Poblacions de Catalunya
Ciutat de Barcelona
Cerdanya i Rosselló
Espanya sense Catalunya
Estranger

No
1.264
83
65
81
16

%

83,76
5,50
4.31
136

Aquests 1264 alumnes
catalans de fora de Barcelona procedien de

tot arreu. Poblets de
les Guilleries que semblen trets d'un pessebre, pobles de I'AIta
Ribagor~aentre prats
1.509
99,99
Totab
cercats per barreres de
pollancres i d'esbarzers. llogarets del Priorat voltats de vinyes, nuclis de cases blanques de pescadors arrenglerades ai davant de la sorra de la platja arnb les barques
rnig ajagudes,.., tot Catalunya hi estava representada. Hi ha en la nostra llista pobles
tan petits que no es troben ni a la Gran Enciclopedia Catalana ni a I'Espasa, perque
ara han estat agregats a un altre rnunicipi o qui sap si han desaparegut enduts per
I'huracd de la industrialització que s'emporta la gent jove.
Com és natural, el nombre d'alurnnes guarda relació arnb el volurn demogrbfic de la
població. Perb hi ha llocs que es distingeixen per la relativa abundancia arnb que ilurs
fills acudien al Reial Collegi a la cacera d'un titol. Criden I'atenció la Seu d'Urgell
-1'any 1787 arnb un rnigrat cens de 1.596 habitants-, que durant el segle XVlll va
enviar catorze joves, xifra que sortia a un estudiant per 114 habitants. O ~orroellade
Montgri, que arnb 2.500 veins en va enviar disset (146 habitants per alumne).
No és infre- ,
Taula 12
qüent trobar
pobles peHabitants Alumnes
tits amb una ;
elevada pro- , Aiguafreda
224
4
porcid. veBorrassa
479
II
4
194
Avinyonet de Puigventós
gem-ne uns
AIP
427
8
exe mp e
Anglesola
632
10
(taula 12).

1

HabJ
alumne
26
44
48
55
63
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El rnés corrent eren proporcions de 146 hab./alumne (Torroella de Montgri) o de 216
hab./alumne (les Borges Blanques).

Els estudiants de la Catalunya francesa
Seixanta alumnes en quaranta anys són bastants si ens atenern a la relativa petitesa deis
corntats del Rosselló i de rnitja Cerdanya i que ultra aixo haviende cursar i escoltar les
lli~onsi respondre a l'hora deis examens en castella. idioma que no havien cultivat de
petits. perque a i'escola no podien emprar rnés que el francPs i a casa parlaven catala.
Pero hi havia dos fets que expliquen aquesta atracció. D'una banda la facilitat d'instal.lar-se a casa de parents rnés o menys llunyans o de families que mantenien unes
relacions moltes vegades més afectives que les derivades d'un parentiu rnés o menys
discutible o remot.
De I'altra. la catalanitat d'aquella gent. Quan I'any 1793 les tropes espanyoles van
ocupar el Rosselló, aquells invasor8 foren rebuts amb els bracos oberts arnb la sola
excepció d'alguns pobles on la imrnensa majoria combregava arnb els ideals republicans. PerquP I'esperanca que la Catalunya francesa tornaria a constituir una unitat amb I'espanyola era una cosa sentida per les dues bandes. Cal dir també que
aquells alumnes de la Catalunya de rnés enlla de les Alberes trobaven tota mena de
facilitats. ja que els eren convalidats el8 estudis cursats a Montpeller i a Perpinya.
Molts, en acabar la carrera, es quedaven a Catalunya o bé entraven a I'exi?rcit.
Aquest corrent rnigratori deis cerdans i deis rossellonesos s'inicia quan I'Escola va
comencar a funcionar I'any 1760. Hi hagué un periode en blanc fins al 1769 en qué
cada any un o fins dos minyons del Nord es matriculaven. amb valor8 "aberrants"
els anys 1774 (nou inscripcions), 1776 i 1791 (cinc alumnes). 1779. 1789, 1796 i
1797. El record el va batre l'any.1785, en que foren deu els alumnes inscrits.

Estudiants de la resta &Espanva
Més tardana va ser la seva afluencia. En registrem un l'any 1764 i hem d'esperar al
1772 per a trobar-ne tres. Des d'aleshores s'obsetva una bastant regular matriculació de rninyons que segueixen aquella llei general per la qual la llur abundancia és
inversarnent proporcional al quadrat de la distancia.
Abunden, per tant, els aragonesos i valencians, pero no ht manca gent d'altres
regions. Convinguem tarnbé que un total de 81 persones (un 5.36%) no és gran

.
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En general, el8 alumnes del Reial Col.legi procedien del que en podríem dir classe
mitja, tenint en compte que propiament aquesta classe no existia durant la segona
meitat del segle XVIII. Perb era una realitat un equivalent seu. Em refereixo a tots els
artesans o petits empresaris. als comerciants, als navegants propietaris de la llur petita embarcació i als pagesos que vivien de les seves terres, gent modesta pero que
no feien de jornalers. Entre tota aquesta gent hi hem d'incloure el8 cirurgians i apotecaris, gent modesta perb que sabien llegir i escriure i que, en el cas de Catalunya.
havien passat per una escola especial i tenien un titol que era registrat a I'ajuntarnent. Deis nois que venien dels poblets petits molts eren fills de pagesos; el8 pobres
es matriculaven de romancistes perque no havien tingut altre accés a la cultura que
el rnestre de minyons que I'ajuntament ajudava a malviure o la cura d'algun capella
que ensenyava grarnatica i les quatre regles. Quan la casa de pages era forta i es
tractava que el cabaler no desdigues del relatiu Ilustre de la familia, el no¡ era enviat
a Solsona o a Tortosa o a Barcelona i al serninari el preparaven en Llatí, Filosofia,
Lbgica. Retorica i Poetica i MatemAtiques, cosa que li garantia I'entrada al Col.legi
com a cirurgia Ilatí.

Com s'entrava al Reial Col.legi:
La matriculació
Centrada s'acreditava mitjan~antla matricula. Tot rninyd que volgu&s cursar estudis
havia de presentar els documents següents.
1. Partida de Baptisme. Aquest docurnent -a part de suposar la identificació de I'in-

dividu- servia per acreditar I'edat. No eren admesos el8 rnenors de 17 anys.
2. Certificat de vira et moribus. Eren dos documents, un signat pel rector i un altre
per I'alcalde del poble de residencia, acreditant que aquel1 estudiant era persona de
vida arreglada i de bons costums.
3. Limpieza de sangre. L'estudiant havia de provar que ni els seus pares ni els seus

quatre avis eren o havien estat ni moros, ni jueus, ni penitenciats per la Inquisició, i
que ni pares ni germans exercien cap professió considerada indigna o vil. com ho
eren la de botxi -cosa que mig s'explica- o la de carnisser -el que no te explicacid
de car, mena-.
La manera de provar tot aixb consistia a aportar les fes de baptisrne de pare i rnare
i del8 quatre avis i un atestat on dues o mes persones honorables asseguraven con&

xer la familia i declarar-la exempta de qualsevol dels impediments que acabem d'esmentar.
En la segona meitat del segle XVlll aquest document era prdcticament obsolet perque de jueus i moros feia 250 anys que no n'hi havia a Espanya i la Inquisició
actuava poquissim. Restava. pero, el problema dels oficis vils. El que donava feina
era el de carnisser. Un alumne que anys a venir va arribar a ocupar un lloc a la
Junta Superior Gubernativa de Sanidad (4). Antoni Lavedan, va passar-se dos anys
(1766-1768) sense poder concorrer al ColLlegi per mor d'haver estat acusat que
tenia un parent molt proxim a Barbastre propietari d'una carnisseria, detall que el1
havia silenciat en la declaració presentada. Va ser necessari moure influencies a
Madrid, a fi que Lavedan pogués graduar-se de cirurgi2 llati de dos examens.
Molt semblant va ser el cas de Joan Simó i Ferrater, que havia estudiat a Cadis pero
es va examinar a Barcelona. Quan exercia al seu poble -la Selva del Carnp- el van
denunciar i Puig el va defensar dient: "El hijo de Lorenzo Simó no debe justificar
mas que los abuelos de manera que el borrón del bisabuelo no significa nada.
[...1"(5).
Abdó Saló i Santamaria, de Sant Pere Pescador, es va matricular amb retard (10 de
novembre de 1791) "por haver presentado sus papeles en primeros de octubre y
haverles faltado la circunstancia de no haver exercido (su familia) un oficio vil" (6).
4. Aval economic. Era un document estes pel pare o el germa gran -si aquel1 era
mort- o pel tutor, en que es comprometia a satisfer les despeses de I'alumne.

Aixi a la matricula de Josep Tremols i Ballesta (5 d'octubre de 1763) llegim: "Ha presentado la obligación de su hermano"(7) En la de Joan Vilaseca i Minuart (24 d'octubre de 1763): "Ha presentado la obligación de su padre" (8). Mes explícit 6s el
que figura a I'expedient de Pere Vallés i Feliu de Tortosa (14 de novembre de 1763):
"Ha presentado la obligación de calzar y vestir" (9).
5f Certificat d'haver passat dos anys d'aprenentatge al costat d'un cirurgid establert.
N'estaven exempts els fills de cirurgia en exercici. A l'expedient de Joan Cunill i
Cabafier de Vic Ilegim: "No ha presentado certificado de practica por ser hijo de
cirujano" (10).

Aquests cinc docurnents eren comuns a tots els estudiants, pero el8 que aspiraven
al titol de "latino" havien de presentar el titol de batxiller en "Filosofía y Latinidad"
o bé acreditacions d'haver cursat aqueils estudis. En tal cas. el Col-legi mateix els
examinava i els donava o no el títol corresponent.
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Es compren facilment com reunir tots aquests papers era feina laboriosa i era freqüent el cas dels forasters que compareixien a estudiar i trobaven que els faltava un
o un8 quants dels documents exigits.

Tambe s'ha de tenir en compte que molts d'aquests papers eren facilment falsificables.
Per aquesta raó el Col-legiexigia les garanties següents. Les partides baptismals havien
d'estar autoritzades per tres notaris o per la cúria eclesiastica del bisbat. Catestat de
"limpieza de sangre", autentificat "por el Juez Fiscal y tres escrivanos". El certificat de
i cas de no exispractica i el de vita et rnoribus, pel secretari del gremi de ~irurgians.~
tir en aquella població aquest organisme per I'Ajuntament corresponent.
Sembla que en aquest tema el Col-legiacceptava en principi un document no legalitzat, peró solament en principi. perque tard o d'hora ho exigia.
iacint Deulofeu Llenas, de Ventalló, es va matricular el 5 d'octubre de 1779. Li faltava legalitzar la "limpieza de sangre" i el 5 d'octubre de 1785 (al cap de si8 anys!)
el Col-legi va perdre la paciencia i li va donar un termini de deu dies, i "presentóla
bien despachada el 15 de octubre de 1785" (1 1).
Aixl va ser com la matricula de Jaurne Pons i Vallberdú es va retardar perque un dels
"baptismes" no estava legalitzat (13). O la d'Esteve Toll i Euras que no tenia legalitzades la fe de practica i la de vita et rnoribus (14).
Un altre motiu de retard en la matricula era la impossibilitat d'obtenir els papers a
causa de la guerra, iaume Serra i Dalmau es va matricular el primer d'octubre de
1794 amb una nota que deia: "Faltan los papeles por haver incendiado los Franceses
su Pueblo y vecindario" (15). L'any 1796 -la signada la Pau de Basilea- el secretari
del Col-legi anotava: "Están sus papeles corrientes."
En aquest expedient no se'ns diu quin era el poble ocupat. En canvi en el cas de Pere
Serrat i Rusca faltaven el8 papers (24 de setembre de 1794) "por haver los Franceses
quemado su Pueblo", que era Bolquera (Alta Cerdanya). Segurament aixb era cert
perque no va ser fins I'any 1799 que "presentó sus papeles"
Tambe el8 francesos van incendiar en aquella guerra el poble de Bolvir (Baixa
Cerdanya), fet que va retardar la matricula de Miquel Siwent I Artizó (16). i van tenir
ocupat I'any 1794 la població de Baga (expedient de Josep Baroy i Pujol) (1 7).
3. Valenti Desurnbila va topar arnb dificultats -i'any 1782- a I'hora de matricular-seperque Nicolau
Llobera, representant o delegat del Reial Col-legial Grerni de Manresa, no li va voler avalar el certificat de bona conducta "por inobediente y resistente al yugo de las Reales Ordenanzas" (12).

En aquests casos, la conducta del Col.legi no era la del burdcrata-repatani que en
faltar un paper retornava l'expedient i tancava la finestreta. La Secretaria es captenia d'una manera h ~ r n a n aS'indicava
.~
a I'alumne el que havia de portar i entretant
se li perrnetia assistir a classe de manera que no perdés ni temps ni diners.
Així s'explica que trobem en els llibres de registre matricules rnolt posteriors a I'inici
dels estudis. Consta a I'expedient de Manuel Vilar Garcia: "Matriculado en 1764,
pero empezó a cursar en 1762" (18).
Tambe el de Vicente Urós Echeverri, de Pamplona, que sembla que es va presentar
al seternbre de 1772 i "faltándole en dicho tiempo la limpieza de sangre no se puso
en lista. Hizo constar haver asistido a clase de Osteología", es va examinar "y se le
abona este año de 1773". Consta que va formalitzar la matrícula al setembre de
1773 quan -ja ho hem dit- tenia el primer any aprovat.
Molt semblant va ser el cas de Joan Bonafós i Blanch, de Sant Llorenc de la Muga
que. "de orden del Director se matriculó el 20 de octubre de 1788 haviendo presentado los papeles en junio de 1789", és a dir, en el moment d'examinar-se de primer curs.
Totes aquestes formalitats s'havien d'acomplir totalment. El fet que la Direcció de
I'Escola es comportés d'una manera rnés humana que burocratica no era obstacle
pera exigir fins al darrer p a ~ e r . ~
Un altre elogi a favor dels professors era que no obligaven a inútils repeticions quan
tenien constancia d'una cosa determinada. Per exemple. quan es tractava de dos
gerrnans s'acontentaven arnb la "limpieza de sangre" del primer matriculat. En el
del segon gema es Ilegia: "están los papeles con los de su hermano Antonio" (20)
(expedient de Francesc Riba i Ros del 29 d'octubre de 1770).
Aquest estalvi de papers el practicaven amb els fills d'un antic alurnne, perquP era
evident queja tenien la fe de baptisme del pare i dels avis paterns. Encara més d'al4.Tan sois hem trobat un cas conflictiu. De Boi Lladd i Noguera es diu: "No pudo matricularse en su
día porque los papeles tenían que ser arreglados por el escribano de Besalú [perqub el1 era de
Crespial. Cuando el dia 8 de octubre los tuvo, no le quisieron aceptar. Pide que le resuelvan el problema." No sabem com. pero va ser matriculat set dies despres (19).
5. En dos casos sabem exactament el8 dies que I'alumne va trigar a tenir el paper que li faltava. Joan
Vazquez i Baudina, de Tremp. es va matricular el 10 de novembre de 1789 "por haverle faltado
un Bautismo en 23 de octubre, dia en que se havia presentado para matricularse". Francesc
Bosomba i Sacasa. de Puigcerda, en matricular-se el 26 de setembre de 1777 li va faltar la fe de
vita et moribus i la va portar el 9 d'octubre (21).
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guns estudiants sabem que eren cosins perque s'estalviaven les partides baptisrnals
de I'avi i avia que tots els cosins tenen en comú.
Josep Bordó i Vergés era nebot del col.legial Manuel Vergés, corn consta en el seu
expedient de 3 0 d'octubre de 1777 (22). lgualrnent de losep Novellas i Boquet es
diu: "Los dos Bautismos que faltan estan con los papeles de Rafael Boquet" (23).
La matricula era única per a tota la carrera i en el moment de la inscripció l'alumne
havia de declarar la rnodalitat que volia cursar. Concretant. si triava ser cirurgia llati
havia de ser batxiller en Llatinitat o presentar certificats d'estudis cursats i exarninarse al Col-legi i aprovar aquel1 examen.

Si aspirava a ser rornancista havia de dir si ho volia ser de dos exarnens, perque aleshores cursaria I'Osteologia. I'Anatornia i les altres rnateries conjuntarnent arnb el8
cirurgians Ilatins. Si s'acontentava a sortir del Coi.legi corn a sagnador rebria unes
classes a
O sigui que als rornancistes no se'ls dernanava cap coneixernent previ. Va passar,
pero, que rnolts d'aquells rninyons tenien uns coneixernents de I'idioma castell.3
-única llengua en que s'irnpartia I'ensenyament- que Francesc Puig va arribar a qualificar de "analfabéticos". Encara més, era de I'opinió que s'havien de suprimir les
carreres dels rornancistes. Tothom havia de tenir el batxillerat en Llatinitat.

Aquestes idees de Francesc Puig no van prosperar perque I'existencia dels rornancistes tenia una rnotivació econornica. La imrnensa rnajoria de pobles petits no
tenien rnitjans pera rnantenir decorosament un cirurgia llati.

Ensenyarnent practic i rigor en els examens
L'ensenyarnent era modelic, sobretot durant una serie d'anys en que els alurnnes no
eren gaires i els mestres podien dedicar-los atencions. L'estudi de les diverses matPries estava dividit de la manera següent.

El primer any els alurnnes estudiaven durant els prirners dos rnesos Osteologia per
passar a la dissecció sobre cadavers quan el fred els ho perrnetia. L'altra assignatura
del primer curs era la de "Vendages". Era considerada una materia de segona categoria, corn ho sernbla demostrar el fet que, rnentre un "reprobado" en Anatornia

6. Corn veutem aquestes classes van desapareixer vers I'any 1770

obligava a repetir el curs. un "reprobado" en "Vendages" permetia passar a la segona classe. pero amb I'obligació de tornar-se a examinar.

El segon any estudiaven Fisiologia, Higiene i "Cirugía forense". El tercer curs. Ferides
per arma de foc, malalties dels ossos i veneries. El quart, "Operaciones" (el que ara
en diem Tecnica quirúrgica), Cirurgia practica i Obstetricia. I el cinque, TerapPutica.
Materia medica (semblant a l'actual Farmacologia clínica) i Malalties dels ulls.
Les llicons duraven dues hores i mitja distribuides en dues al mati i una a la tarda.
Les assignatures s'impartien seguides i duraven -segons llur importancia- entre un i
tres mesos. A mes. els diumenges al matí hi havia una mena de conferencies. El curs
comencava el8 primers dies d'octubre i acabava el 30 de juny, data en que comencaven els examens "oarticulars"
Aquests examen8 anuals no es quaiificaven per assignatures com ara es fa, sino pel
conjunt de les materies cursades. Les notes eren "Sobresaliente, Bueno. Mediano y
Reprobado". L'alumne s'examinava no tan sols de les assignatures que havia cursat
aquel1 any, sin6 també del8 cursos passats. 6s per aixb que, mentre que el que s'examinava de primer nomes obtenia una nota, el de segon n'obtenia dues i aixi successivament.
Una altra característica diferent de I'epoca actual era I'existencia de diverses classes
de "reprobados". En primer lloc aquesta nota anava acompanyada de la causa. Així
hi havia "reprobados" per haver faltat a les classes o per no haver-se presentat a
examen o "por corto". o sigui. perque els examinador8 havien jutjat insuficients el8
coneixements de I'alumne. En segon Iloc. si l'examen era molt dolent s'acomiadava
I'alumne fins al setembre i si al contrari demostrava bastants coneixements li assenyalaven un termini de quinze dies o un mes per a tornar-se a presentar. Un nou
"Reprobado" al setembre o el degut a faltes d'assistencia suposava repetir el curs;
en deien "quedar en la misma clase"
Altres vegades, obligaven I'alumne a repassar una materia que consideraven que
tenia fluixa sense que figures a I'expedient el "reprobado"

Els examens de revalida se celebraven al llarg de tot I'any Alumnes i mestres es posaven d'acord a fixar una data que depenia de dos factors. D'una banda, del temps
que el deixeble necessitava pera preparar-se i, de I'altra, -entre el8 que residien lluny
de Barcelona-, d'organitzar un grup amb tots els que procedien de pobles veYns
d'una comarca a fi de retornar a casa aplegats contractant el viatge amb traginers,
perque la seguretat dels camins en aquel18 temps no era precisarnent bptima.
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A continuació figura una relació de les dates de les diferents revalides des de 1764
(I'Escola es va obrir I'any 1760) i fins el 1794.
Salta a la vista la practica absencia d'examens els mesos d'agost i seternbre per raons
óbvies. Despres es repartien arnb més o rnenys uniforrnitat depenent de circurnstancies exteriors al Col.legi com I'existencia d'una campanya. En general. un
mes fort era el desembre i un mes fluix solia ser I'abril. En canvi el juny, rnalgrat coincidir amb els exarnens de cada curs, no presentava xifres especials.
Vegern-ne algunes.

Examens de revalida
I
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Taula 13
1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 Total

Gener
Febrer
Marc
Abril
Maig
Juny
Jubol
Agosr
Seternbre
Octubre
Novernbre
Desernbre

2
2
1

1

Total

5

16

2
4
2
2
2
1
1

Mitjana per mes: 2,23
Mitjana per any: 24.55

3
4
4
4
3
4
4
1

1
8
4
2
4
2
5

3
2

1
3
2

32

32

1

1

5
2

2
2

1
4
7

7
2

24

26

39

20

29=221

3
1

3
2
5

2
2
2
2
3

3

6 = 1 9
1 = 20
= 23
= 13
1 = 22
6 = 3 0
7 = 30
= 5
= 1
2 x 1 5
1 = 25
5 = 1 8

4
3
5

4
3
4

9

1

1
5

5
2
1

~
Gener
Febrer
Mar<
Abril
Maig
Juny
JlIli0l
Agost
Seternbre
Octubre
Novembre
Desembre

Total

Taula 13 (continuació)
1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 Total
2
3
3
2
1
1
1
2
4 = 1 9

25

45

48

51

43

41

37

30

39

l

=359

Mitjana mensual: 3.32
Mitjana anual: 39.88

!

~

1

Taula 13 (continuació)

!

Gener
Febrer
! Mar<
Abril
Maig
iuny
luliol
Agost
Setembre
Octubre
Novernbre
Desembre

Total

1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 Total
3
1
6
3
4
4 = 2 1 i
4
1
2
1
1
4
3
5
5 = 2 6 1
4
3
4
4
4
5
4
2
9 = 3 9 ~
3
1
3
5
2
2
3
3 = 2 2 ;
6
3
5
4
5
6
3 = 3 2
5
6
3
3
3
4
3
3 = 3 0 ,
3
2
2
3
1
2
3
= 16
= o
1
= 1
2
2
1
1
1
= 7
2
2
3
1
4
2
= 14
4
6
4
6
1
3
2
4 = 3 0
28

25

Mitjana per mes: 2,42
Mitjana per any: 26,44
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29

28

18

21

31

31~238
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Taula 13 (continuació)

Bener
Febrer
Marq
Abrd

1791
3

1793
4
3
4
3

1794
3

4
1

1792
3
3
6
3

26

32

22

18

4
1

Total
13
10
15
7

¡
j

1'
1
N

Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Total

98

Mitjana per mes: 2,33
Mitjana per any: 24-50

La labor del Coi-legi. Les graduacions i llurs classes
En aquesta taula hem sintetitzat les graduacions (24) que el Real Colegio va anar
atorgant des de I'any 1764 al 1794.

1

Taula 14
1764

Llati de 9 examen8
Llati de 5 examen8
Llati de 2 exarnens
Romanc. 2 examen8
Sagnadors
Dentistes
Oculictes
Llevadores
Desconeguts
Total

3

1765
3
2
5
2
3

1766 1767
6
8
1
5
5
7
5
13
15

1
1
5

15

32

33

1768 1769 1770 Total I
5
5
6 = 3 3 :
2
1 = 6 ;
8
5
5 = 3 3
1
6 = 2 4
9
13
1 9 = 72
2 = 2
= 1
2
= 3
= O
24

26

39 =174

Taula 14 (continuaci0)
LI 9

Ll 5
LI 2
R o 2~
sag
Den
Des

1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 Total
1
8
2
15
6
13* 10
9
2 = 66
2
3
2
2
=
9
5
2
5
5
3
4
4
3 = 31
8
18
16
13
9
15= 79
4
22
17
11
13
17
17=101
1
1
=
2
8
6
14
13
11
= 52

Total
26
(*) 5 de Cad~s

I

l

Li 9
LI. 5

1780
5

Li2
Rom.2
Sag
Den.

11
14
1

Total

31

29

25

45

51

48

38

41

37=340

1
Jaula 14 (continuació)
1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 Total
6
3
5
6
1
1
4
4
1 = 3 6 '
1
1
= 2
1
1
1
1
1
= , 5
13
12
3
9
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12
9
10
17=111
20
12
10
9
12
13
4
7
12 = 113
1
1= 3
39

28

19

27

29

28

18

21

31~271

1I

Jaula 14 (continuació)

1

LI 9

Ll 5
LI 2

Rom 2
sag
Den

1790 1791 1792 1793 1794 Total 1
3
4
2
8
1
1
8
2
1
1
4

o

14
14

13
7

5
8

16
1

3

1*

Lllr

Total

20
8

31

26

32

68
8
O
1

22

18

129

(*) Llicenc~aten Cirurgia.

Total: 9 14
Llatins de 9 examens: 153
Liatins de 5 examens: + 2 1
Llatins de 2 examens: + 69 = 232 + 1 = 233 (27.8%)
Romancistes de 2 examens: 282
Romancistes d'l ex. + 324 (72,2%)

Suma sense comptar Ilevadores, dentistes, oculistes i desconeguts (74) = 839. Com es
pot veure el nombre de romancistes gairebé triplica els
de Ilatins.
Dediquem. ara, unes pagines
a com funcionava aquest Collegi.
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Cexamen de Llatinitat
La regla era que el8 estudiants que entraven sense el titol de batxiller en Filosofia
I'obtinguessin de part del Col.legi sense gaire dificultat. Sembla que el8 professors
no eren excessivarnent exigents perque rararnent consta en els expedients un "suspenso" corn el de Francesc Xirau Ballester de Cardedeu, matriculat I'any 1794 "por
haber sido reprovado en 23 de noviembre de 1793 de Latinidad. L6gica y Fisica".
Tot fa pensar que el curs 1793-1794 el va esmercar estudiant la materia que tenia
rnés fluixa i va cursar normalrnent el primer any el prbxirn curs 1794-1795 i va aprovar conjuntarnent el batxillerat de Llatinitat i el primer curs al juny de 1795 (25).
L'estudiant més corrent que acudia a matricular-se era, doncs, el jove d'edat cornpresa entre 17 i 20 anys que havia fet dos anys d'aprenentatge en una botiga mixta
de cirurgia-barberia. Pero no sernpre era aixi. Repassern breurnent els altres estudiants, el8 quals podríern qualificar d'atípics.
Hi havia una petita minoria de rnetges. Uns eren llicenciats en Medicina. com Joan
Vives Rubio d'Albi, rnatriculat el 23 d'octubre de 1794 (26). rnentre que altres eren
doctor8 corn Gaspar Arrnengol. que estava interessat a eQtrara I'exercit,' i per aixb
es va graduar de Llati de dos examens el 7 d'agost de 1766 (27). O com Francesc
Boix i Berenguer, que estava interessat a treballar a Tortosa i que es va graduar de
Llati de cinc examen8 el 17 de marc de 1784 (28).

Convalidació d'estudis
Tarnbe hi havia alumnes que procedien d'altres centres d'estudis. Per norma general,
amb excepcions
nornés eren reconeguts el8 cursos guanyats a Cadis i a M~ntpeller,~
com la de Josep Borrat i Fons, de Prats de Moll6, que es va matricular el 6 de novembre de 1775 i es va examinar vuit rnesos després de Romancista de dos examen8 (o
sigui, va cursar en vuit rnesos una carrera de cinc anys perque "hizo constar haver
estudiado en la Universidad de Perpiñán desde 1766 hasta 1770 inclusive") (29).
També reconeixien certificats d'universitats angleses. Antoni Cibat Arnautó va marxar a Londres el 28 de seternbre de 1791 i arnb un certificat de quatre anys cursats

7. Tant la Marina com I'Exercit de Terra sois tenien cirurgians. Els pocs rnetges eren els deis hospitals.
8. A Josep Bordó i Verges li foren convalidats els cursos fets a Montpeller (32). De semblant manera Josep
Sobrequet q u e era d'Arles- es va examinar de revalida de Rornancistad'un examen, tres dies després
de matricular-se (6de desernbre de 1776) acreditant haver estudiat a Montpeller (33). Podrlern afegir
rnolts norns mes, com el de Josep Conchs i Pag&. doctor en Medicina per Montpeller (1772) (34).

a Barcelona "se presentó a los exámenes de 1792 y por haver asistido a la 5" clase
del presente año (30) y llevar certificado de haver hecho un curso de Materia Medica
en Inglaterra se le nombró [...] de 9 exdmenes" (31) el 19 de desembre de 1792.
Mes endavant, quan I'any 1787 es va posar en marxa el Col.legi de San Carlos de
Madrid, i uns quants anys més tard eis de Burgos i Santiago. es van convalidar cursos fets en algun d'aquelis coi.legis.
Fou el cas de Pau Verdier i Russiñol, d'Arles, rnatriculat el 3 de novembre de 1785.
Va estar "ausente con licencia" i el 26 de novembre de 1791 "fue examinado de 4"
por haver presentado certificado de haver asistido a las clases del Real Colegio de
Cirugía de San Carlos de Madrid".
Com acabem de veure, el Col.legi tenia un criteri ampli a I'hora de reconPixer escolaritats en altres centres academics. Hi havia, perb, una Universitat de la qual no es
reconeixia res. La Universitat era la de Cemera i aquesta pagava amb la mateixa
moneda. Un alumne -F@lixFont i Camallo-(35) I'any 1798 es va presentar a Cervera
amb el diploma de batxiller en Llatinitat estes pel RCC de Barcelona ino I'hi van voler
reconPixer.
A I'expedientdel doctor en Medicina Francesc Malla i Barnich, de I'Arbbs. hi figura:

"Falta de asistencia a sus clases. por haver estado estudiando en Cervera. No debe
abondrsele dicho tiempo" (36).

Buscant una solució al problema rural catala
Un altre tipus d'estudiant era el que, sense assistir a classe, s'examinava per obtenir
un títol. Aquesta mena d'estudiants era variadissirna. Els examens més abundants
eren el que en podriem dir examens politics. Ens explicarem.
Abans que Virgili fundés el "seu" Reial Col.legi, els cirurgians obtenien la llicencia
aprovant un examen oral davant del lloctinent del Protomedicat amb uns anys previs de practiques al costat d'un Testre i en un hospital. Una vegada aprovades I'any
1764 "Las Ordenanzas" es respectaven els titols del Protomedicat, perb d'aleshores
en endavant s'havien d'aprovar de 3 a 6 anys d'escolaritat, segons quina fos la titulació, i superar la corresponent revalida.
Pero a Catalunya eren molts els que exercien la cirurgia i que, per deixadesa i perquP treballaven emparats pel pare, el sogre o un oncle. no es van decidir a obtenir
el Privilegi de cirurgih. Prohibir-los exercir i obligar-los a passar un minim de tres anys
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a Barcelona era dernanar un irnpossible. Perqué, qui rnantindria dona i fills? Encara
que aixo fos possible. no seria una crueltat subrnergir hornes de 40 o 50 anys en un
arnbient de joves de 18 a 22 anys?
La soluci6 "política" era fer venir aquella gent a Barcelona i fer-los passar un examen practic oferint als que ho volguessin un reciclatge de deu o de quinze dies.
D'aquesta manera se salvava el Reglament.
Foren bastants els cirurgians de poblets que s'exarninaren. En el llibre de registre
s'especifica clararnent (37): "sin estudios en el Colegio". En podríern citar rnolts.
Limitern-nos a tal1 d'exernple a recordar el cas de Rarnon Llaurador, que, sense títol
de cap mena, exercia a Cabra del Carnp, de manera que denunciat per un cornpany,
el corregidor de Montblanc el va expulsar del poble. Llaurador va aprovar un examen practic el 20 de novernbre de 1766 i es va establir a les Borges Blanques (38).

Exarnens de llevadores. oculistes i dentistes
Una altra varietat eren un8 quants títols que es prodigaven rnolt poc. Eren tres: llevadores. oculistes i dentistes.
A les dones que volien ser llevadores se'ls exigia estar casades, presentar un certifi-

cat de vira et rnoribus del rector de la parroquia i acreditar haver practicat al costat
d'una altra llevadora. Se'ls oferia tarnbé un curset. De llevadores registrades (3%
trobern lgnasia Font, autoritzada el dia 11 de rnaig de 1768.
De les malalties dels ulls i de les de les dents se'n cuidaven els cirurgians graduats."
Quan el Col.legi de Cadis i rnenys el de Barcelona enviaven estudiants a I'estranger,
rnolts treballaven una temporada al costat d'un oculista farnós.
Pero no faltaven cirurgians que no feien res mes que Oftalmologia. Eren experts en
protesis -1s ulls de vidre- i operaven les cataractes (a Castella en deien "batidores de
la catarata") i receptaven ulleres. Tarnbé hi havia cirurgians que limitaven la ílur activitat a arrencar queixals (els queixalers) i a confeccionar arnb fragrnents d'os o d'ivori
peces dentaries no gaire útils funcionalrnent pero que acornplien una funció estetica.
Gairebé tots eren estrangers: Benet Descroix Niset. amb tito1 de dentista el dia 11 de
gener de 1772 (40) i d'oculista el 13 d'octubre de 1777 (41); a Joan Domenec
9. El Col-legi de Barcelona va adquirir a Franca una col-leccid d'ulls de porcellana que reproduien les
afeccions oculars mes freqüents.

Bonacorsi, examinat el 19 de desernbre de 1770, li fou lliurat títol de dentista el 10 de
gener de 1771 (42). Perb tarnpoc hi falten els catalans: un del nord de la Cerdanya
(Sant Lloren~de Cerdans) que es deia Lloren~Garcia Baus (43), que s'havia matriculat
el 28 de setembre de 1772 i va obtenir el diploma de dentista el 4 de febrer de 1795
(M).i Pau Maurici Danes (45). examinat de dentista el 10 de desembre de 1775.

Els examens "por comisión"
Eren bastants els cirurgians -la major part graduats a Cadis- que volien lluir el titol
de "Cirujano latino" del Reial Col.legi de Barcelona. El sistema era molt senzill. El
candidat pagava els drets -1.500 rals- i el Claustre de Barcelona encarregava una
persona o persones de la seva confian~aa fi que "en cornisi6n" examinessin aquell
sublecte. En el cas de Cadis no hi havia problema, perque els mestres d'alli tenien
prou solvencia. Perb en dues ocasions hern trobat que els candidats residien a
Madrid.
En tal ocasi6 foren Perchet (primer cirurgid de cambra i, per tant, president del Reial
Col.legi) i Virgili (que era ei director) amb data 28 de maig de 1766 van aprovar
Josep Baradat i Govin deis dos examens de Cirurgid romancista (46).
En el segon cas es tractava de Santiago Conde, a qui per raons de saiut no convenia desplacar-se a Barcelona, Sembla que tant Roland -aleshores vicepresident del
Collegi- com Puig -que n'era el secretar¡- tenien rnolt interes a complaure el senyor Conde (47). Puig es va sewir de tres antics alumnes, tots pertanyents a I'exercit. que en aquell rnoment es trobaven a Madrid (eren Capdevila, Gracia i Palacian)
i els va encarregar examinar-lo. Com és natural, se li va atorgar el titol de Llati de
9 examens.
Aquests examens en comissid arribaven fins a Mexic. José Portillo, natural del Puerto
de Santa María, va obtenir el titol de Cirurgia llatí de 9 exdmens al desembre de
1770 en aquell llunyd "reino" (48).
Diguem -incidentalment- que aquell sistema constituia una bona font d'ingressos
peral RCC de Barcelona.

Bons estudiants i mals estudiants
Els expedients s6n plens de nois que d'una manera regular anaven aprovant cada
cursi al cap d'un periode de temps més o rnenys llarg superaven també els examens
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de revalida. Pero també sovintegen els estudiants que abandonen I'Escola, als quals
dediquern un capltol a part. Pariem. doncs, dels que sortien graduats pero a ernpentes i rodolons,
Era freqüent I'estudiant que s'estavellava al primer curs. Amic de jugar a cartes o
d'ernpaitar noies, que a Barcelona donaven més facilitats que ai poblet on havien
viscut, enlluernats per ia vida ciutadana arnb balls iarnb representacions teatrais freqüents, arribava el rnornent de I'examen i ni es presentaven.
D'aquests, alguns ja no tornaven més. D'altres, pero, al segon any insistien a repetir ei primer curs i I'aprovaven o no. Tornaven de bell nou, alternant aprovats amb
"reprovados" que els obligaven a repetir el curs, de manera que. una carrera que
havia de durar tres anys en el cas dels sagnadors o cinc en el caz dels romancistes
de dos exarnens, s'allargassava a sis o set anys.
En altres ocasions ocorria que els cursos s'aprovaven arnb una certa regularitat -fora
d'alguna repetició de tant en tant-. pero el que es demorava era la presentació als
exercicis de revalida.
Posem ara uns exernples viscuts.
Cornencern per casos que es poden considerar "normals". Joan B. Forns i
Sagarra, de Bellpuig, es va matricular el 3 d'agost de 1771. Va cursar els estudis
norrnalment i va aprovar sense entrebancs els examens de juny de 1772. 1773 i
1774. i el 12 de juliol de 1775 es va graduar de Cirurgia romancista d'un examen
(49).
Dins de la normalitat podem considerar aquells romancistes d'un examen que cursdveli eis 3 anys pero trigaven més a revalidar-se. Esteve Vila i Camps va aprovar els
tres exarnens de juny de 1767, 1768 i 1769. L'únic examen de revalida el va fer al
cap de dos anys: el 15 de juny de 1771 (50).
De 1770 en endavant ens trobem arnb el fet de la supressió dcls cursos de tres anys
per graduar-se de sagnadors, Tots els romancistes havien de fer els cinc anys reglamentarir. El que passava era que ais exercicis de revalida els donaven el tito1 d'un o
de dos examens segons la rnajor o menor brillantor de I'expedient o de la bondat
dels exercicis de revalida.
Antoni Felip i Bosch, de Bellpuig. es va matricular el 18 de gener de 1792. Arnb dos
entrebancs. el trobern que I'any 1797 passa a la classe de cinquena i surt amb la graduaci6 de rornancista d'un examen el 2 de juliol de 1798 (51).

En canvi, Josep Castañeda i Boil. d'Alcanar, va cursar els cinc cursos entre 1780 (any
de la matricula) i 1785. Es va graduar de Rornancista de 2 exarnens el 24 de mar<
de 1787 (52).
Un exemple de bon estudiant llati és el de Lleonard Galli i Bover, de Tarragona, que
amb el temps arribaria als cims de la carrera (catedrdtic a San Carlos, cirurgia dels
membres de la familia reial i de ia junta Superior Gubernativa).
Va comencar a cursar el 4 d'octubre de 1771 (53). Va formalitzar la matricula el 4
de gener de 1772, va anar guanyant els cinc cursos i va superar els nou exarnens el
23 de rnaig de 1777 (54). Un mes abans de la seva graduació el director del Col.legi
efectiu i cirurgid rnajor de I'exércit el va proposar per cirurgia d'un batalló.
Un exernple de cirurgia Ilati a empentes i rodolons el tenirn arnb Albert Planas i
Ribot. Era fill d'un cirurgia establert a Manresa. A fi de continuar I'establiment del
seu pare havia de graduar-se de Cirurgia llati de 5 exarnens. Ho va aconseguir, perb
vegem corn.
Matriculat el 7 d'octubre de 1782, va aprovar els exarnens de juny de 1783 (ler) i
1784 (2on). El 1785 el varen suspendre "por corto", va repetir el 3er curs i el va aprovar I'any 1786. Pero el 1787 va tornar a caure "por corto". El 4rt curs el va aprovar
I'any 1788. Cany 1789 no va compareixer a examen. El 1790 aprova "la clase". Al
cap de nou mesos -al rnarc de 1791- aprova el batxillerat de Llatinitat i Filosofia i en
uwaltre dia els cinc exdrnens preceptius (55). Havia esrnercat un total de 9 anys.
Comprovada I'existencia de mals estudiants, ens cal preguntar-nos quina era la proporció de fracassos escolars. Examinem, en primer Iloc. el nombre de "reprobados"
i llurs causes. Cornencem pels "reprobados por corto"
¿Es que hi havia una assignatura dificil on naufragaven gairebe tots? i É s que hi va
haver uns anys en que les exigencies d'un professor reduien els aprovats a xifres inferiors a les norrnals?

Exarninern, primer, el nombre de "reprobados por corto" d'una rnostra de cent
alurnnes escollits a I'atzar i classificats per anys i per cursos suspesos. Entre aquests
cent alumnes trobern 128 "reprobados". perque n'hi ha dotze que van tenir mes
d'un "reprobado". Destaquem-ne tres.
Joan Comas i Rechulí en va tenir tres (1775. 1776 i 1777) (56). Tornas Camps i
Martoreil en va tenir cinc (1790. 1791, 1792, 1797 i 1798) (57) i,finalment, Pere
Joan Gibanell i Alterachs (1780) no va tenir tan sols un "reprobado por corto", sinó
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per "cortísimo" (58). l'única qualificació d'aquesta mena que hem trobat en tota la
historia del Real Colegio.
Pel que toca a l'epoca. d'acord amb la llista adjunta el nivel1 es manté amb una
certa uniformitat fins a i'any 1783 i assoleix entre 1787 i 1791 unes xifres realment
elevades.

1774- 1
1775- 1
1776 - 2
1777-4
1778-5
1779-3
1780-5

Taula 15
1781 - 2
1782-0
1783-6
1784-3
1785-8
1786-3
1787 - 7

i

1788- 8
1789-1 1
1790 -29
17" -lo
1792- 3
1793- 2
1794- 1

L'explicació d'aquestes oscil.lacions s6n clares. Després de la
jubilació de Francesc Puig
(1784) al Col.legi hi va regnar
una mica de desordre a causa
de I'abúlia de Lloren< Roland. A
fi de rectificar aquella situació,

Roland fou destituit el 5 de
maig de 1790 i substituit per
Total: 114
Francisco Martínez, enviat des
de Cadis a posar ordre. Aquell
any el8 exarnens de juny deurien ser duríssims per tal de fer un escarment, rigor que
es va mantenir el 1791 oer normalitzar la situació.
Una altra manera d'obtenir un "reprobado" era no presentar-se a I'examen. Aquest
fet era bastant abundant i el sistema més corrent era presentar-se a I'Escola quan ja
s'havien acabat els examens pretextant una malaltia o uns entrebancs familiars, etc.
El resultat -acad$micarnent parlant- era el mateix. repetir el curs. Alguns portaven
certificats de malaltia i ja sabem la fiabilitat que aquests documents tenen entre els
orofessionals de la salut.

Els expedients abunden en no-admissionsals examen8 per falta d'assistencia. Alguns
anys, el nombre de refusats va arribar a ser tan gran que. per salvar la cara, el
Claustre es va haver d'inventar una amnistia.
Llegim de Josep Castañeda i Boix, d'Alcanar: "El ario 1782 quedó en la 2" por faltas
de asistencia. pero haviendo justificado que dichas faltas no eran culpables, se le admitió a examen y pasó a la 3"" (59). Pero tambe abunden el8 casos en que simplement
repeteixen el curs "por no haver asistido en todo el año" (Tomas Malart i Bosch. 1777)
(60) o perquP "quedó en la 3" por haver faltado, como lo confesb, a las clases" (Josep
Casajuana i Rafols, 1778). Aquesta absencia era particularment greu al primer curs.
Si estudiem els "reprobados por corto" per cursos, veurem que bat el record el quart
curs i, particularment, "la clase de operaciones"

,
' '

Heus ací els resultats (taula 16)

Taula 16

Quedi clar, doncs, que els esculls es trobaven al prtrner curs
(als 29 "reprovados" cal afegtr-hi els no presentats) t al quart

Classe
la
2a
3a
4a
5a

29
24
32
40
3

-

Cespai de temps entre el darrer curs
i fa revalida

128

suma

Aprovar I'examen o els exarnens de revalida era absolutarnent necessari pera poder
exercir Sernblaria, doncs, ldgic que la immensa rnajoria de la gent s'apressés a obtenir el títol. I no era aixi.
La primera rnotivacid era que I'alurnne no es considerava preparat i passava un
ternps rnés o menys llarg repassant aquelles assignatures que tenia rnés fluixes. Aixb
era bastant freqüent, de manera que trobem "espais Iliures" molt variables entre I'acabament de la "clase
i la revalida.
-

Taula 17
1

Rarnon Cendros I Gaya

Últim curs

1779

Graduació
1779

luan de Azevedo y Zaravia

1776

1777

1

Josep Vila iCamps

1777

1778'

1

Rafael Forns iJulia

1780

1781

1

Nicolau Falqués iSala

1769

1771

2

Salvador Magret iPlanasoges

1782

1786

4

loan López iSabater

1784

1789

5

Dornenec Darns iSuñol

1770

1786

16

1
N

Anys
O

~

Quan els espais eren llargs el rnotiu solia ser, purament i simplernent, econdrnic. La
titulació costava una suma important (1 000 rals per als sagnadors).
loan Mir i Casas va passar a la cinquena classe I'any 1779 (61). L'home no tenia
diners pera pagar els 1.000 rals i er va enrolar com a practicant a i'ex6rcit que assetjava Gibraltar i mes endavant (27 de gener de 1782) va rnarxar cap a Mad (62).
Llicenciat de l'exércit es va establir a Pira, on feia de mestre de rninyons i se li tolerava que treballés de cirurgia. Aixo va durar dotze anys i per fi 1'1 1 de juny de 1798
va aorovar la revalida de romancista d'un examen.
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Els que no arribaven a graduar-se al Col.legi
Si comparem el nombre de rnatriculats amb els de graduats de cada curs i sobretot
si seguim les anotacions als llibres de matricula, trobarern que hc havia un mes que
discret grau de fracas escolar No tothom que entrava al Col.legi en sortia amb un
titol a la butxaca.
Es fa rnolt dificil quantificar aquest fenornen. a causa dels molts motius I circumstancies per les quals un alumne plegava, per I'existencia dels aprovats "politics" o els titols de Cadis (que no es matriculaven). De totes maneres és il.lustrativa
la taula 10. on es comparen el nombre de matriculats i el nombre de graduats de
cada any.
S'hi pot veure com de 1.852 rnatriculats sols en sortiren 939 graduats, o sigui un
50,7%.De molts desconeixern el8 motius que el8 induiren a deixar el Col.legi sense
acabar els estudis. Bastants no van anar a cap classe, de manera que en el seu expedient no figura altra dada que l'acte de la matriculació i I'afegitó de "no compareció por la Escuela".
En són exemples Lloren$ Garcias i Baus (63). de Sant Lloren$ de Cerdans (Catalunya
Nord), rnatriculat el 28 de setembre de 1772; Cristofor Gavalda i Jordi (64). de Marsa.
inscrit el 30 de setembre de 1793; Nicolau Gaya i Salesas (65), matriculat el 20 d'octubre de 1775; Dornenec Girles i Cugat (66) de Marsa, el 13 d'octubre de 1774; Joan
Segura i Sirvent. de Guissona. 5 d'octubre de 1784; Ramon Sendil i Prat. 30 d'octubre de 1794 i Antoni Guilló i Ragues (67), de Puigcerda. 1 d'octubre de 1776.
Altres, en fi, perdien bous iesquelles en fracassar a I'examen de batxiller en Llatinitat
%as d'Esteve Granadell i Riera (68). de Granollers, 28 de seternbre de 1795-. En un
cas, no tot es va perdre, perque Manuel Font i Pi va desapareixer pero el8 seus
papers de "limpieza de sangre" van servir per a un gerrna -Jaurne-, que va sortir
sagnador el 2 de juny de 1770 (69).
Altres abandonaren el Col.legi per continuar la carrera fora de Barcelona. En aquest
cas dernanaven un certificat del8 estudis aorovats.
Francesc Finet i Bataller era un bon alumne que va cornencar I'any 1762 i al cap d'un
any -1 5 d'octubre de 1763- guanyava una placa d'intern (70). Un any i rnig mes
tard -10 de mar$ de 1764- "partió para el Colegio de Cádiz con su licencia y papeles". Va acabar el8 estudis l'any 1780 i va ser un de tants que va voler tenir el titol
de "Latino de nueve exbmenes" de Barcelona (24 d'octubre de 1780). Va seguir
tenint molt bones relacions arnb Francesc Puig, que li va donar una carta de reco-

manació I'any 1781 per a un dels cirurgians de Cambra -iorge Cavallero-, que I'atengué molt bé fin8 al punt de portar-lo al8 jardins del Retiro i presentar-lo al re¡ i a
la reina.
De la immensa rnajoria del8 que se n'anaven amb un certificat d'estudis desconeixem el que van fer. Tal era Honorat Vila Olivet, que "retiró el certificado de sus tres
años de estudio en 13 de noviembre de 1782" (71). O Andrés Villaverde Ferndndez,
que el 13 de febrer de 1776 se'n va anar amb la certificació de dos anys aprovats
(72). O el de ioaquim Gali i Bruñó, matriculat el 3 d'octubre de 1785 i que amb data
20 de julio1 de I'any següent se'n va anar amb un document acreditatiu de la matriculació i del primer curs aprovat (73). O, finalment, Joan Miquel Tolas i Perona de
Valencia, que després d'aprovar els quatre primer8 cursos demana certificació el 5
de novembre de 1780 (74).
N'hi havia d'altres que decidien estudiar Medicina, com fou el cas de Francesc
Bosomba Sacasa, de Puigcerda, que després de graduar-se de Llatí de 2 examens el
17 de juny de 1782 va marxar cap a Osca. on va rebre la graduació de batxiller en
Medicina (75).
De totes maneres, la causa més abundant de deixar el Col-legiera el fracds escolar, 6s
a dir, un "reprobado" al primer o segon any Albert Galter i Bernada va plegar en suspendre el primer curs "por corto" I'any 1793 (76). El mateix va passar amb Lloren<
Garau i Bellmas. de Cotlliure (1792) (77); Antoni Ribot i Rius va suspendre el primer curs
(1783-1784) "por corto" (78). Cany següent el va aprovar "pero no compareció a los
exámenes de 1786". De manera semblant es va comportar Joan Serradell i Surroca, de
Perafita. I'any 1790 (79) (matriculat el 1786 i suspes per tercera vegada i'any 1790).
En el cas de Jaume Sentis i Mestre. d'Ulldemolins va ser la malaltia la determcnant
de I'abandó, perque "asistió devidamente a la clase de Anatomía de 1790. No se
presentó a examen por enfermo" (80).
Més rarament l'alurnne desapareixia despres d'aprovat el primer curs. Josep Tapiol i
Matosas, d'lgualada. va aprovar el primer curs (1765) i desprPs "no asiste a la
Escuela" (81). El rnateix podem dir de Genis Traver i Santacreu, de Balsareny, que va
superar el primer curs I'any 1778 i no se'n va saber mai més res (82).
En canvi Manuel Comellas i Casanovas, en "ser reprobado en las conclusiones de
Filosofia", va dirigir un memorial al director demanant ser esborrat de les llistes d'alurnnes "perque jo no pujaré a examinar-me ni continuaré rnés en esta carrera" (83).
Una varietat dels que desapareixien sense ni prendre's la molestia de demanar un
certificat d'estudis eren els anomenats "fugitivos". Eren estudiants que a mitja carre-
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ra fugien del Col.legi per anar a establir-se en un poblet, i alla practicaven un intrusisrne del tot il.legal, per bé que llurs serveis solien ser irnrnensarnent rnillors que els
dels ernpirics, amb titol aconseguit per via del Protornedicat.
Abans de fundar-se el Reial Col-legi, mil circumstancies obligaven més d'un estudiant a saltar-se la legalitat. Potser un casarnent urgent perque van fer Pasqua abans
de Rarns, potser la proposició d'un ve11 cirurgia sense descendencia que arnb aquel1
ajudant de qualitat s'assegurava contra la dispersid de la seva clientela.
És típic el cas de Joan Barnola I Clusa, rnatriculat el 30 de desembre de 1765. que
al cap de catorze anys d'anar surnant fracassos i absencies acaderniques es trobava
a Llívia exercint il.legalrnent (84).

Una manera de deixar el Col-legi era I'expulsió, a la qual s'arribava per les causes
rnés diverses. Repassern-les.
Tres "reprobados" seguits en un rnateix curs eren rnotiu autorndtic de perdre tots els
drets. En fou un exernple Jeroni Villegas Barbarroja. Es va matricular el 3 d'octubre
de 1785. Va aprovar el primer curs el 1786. Fou suspes el 1787 de segon. No es va
presentar el 1788. El 1789 "quedó en Za clase por corto y en 1790 fue reprobado
y, por consiguiente expulso con arreglo a la Real Ordenanza" (85). Una altra causa
d'expulsió era la "mala conducta". Als expedients no es diu res rnés, de la qual cosa
es pot pensar que les rnalifetes eren de tota mena (86).
Amb aquesta anotació foren expuisats Joan Faura i Trillas. de Prats de Molló, el 18
de marc de 1793 (87); Atanasi Farreras i Claris, de Ribes. l'any 1768, i Od6 Brunet i
Mitjana. de la Seu d'urgell, aquest "por su infame conducta" el 13 de mar< de 1777
(88). En aquest cas I'expulsió va tenir lloc públicament (89) (*9). El rnateix va passar,
aproximadarnent a la rnateixa epoca. arnb Josep Cañadells, "expulso públicamente
en el arnphiteatro" (90).
En altres expedients hi consta el rnotiu. Per exernple. Francesc Señant i Tandol de
Gimon (Franca) va ser expulsat "por falta de asistencia a la Anatomía" i -cosa que
era rnés greu- "por poco respeto al catedrdtico de esta signatura" (1796) (91), i
Miquel Torrent i Mdrquez (1763) "por ser sujeto de malas costumbres" (92).
En una ocasió el delicte va traspasar el llindar del recinte escolar i va anar a parar a
rnans dels jutges. Va ser et de Joan Puig (93). fill d'un cirurgia de Rupid que juntarnent arnb Francesc Grassot i Cortada. de Palafrugell. van robar uns objectes "desarrejando una arca". Se'ls expulsa I'any 1766, pero I'assumpte es va revisar i tant Puig
corn Grassot foren readrnesos I'any 1769 i tots dos es van graduar.

Aixd ens porta a parlar sobre la relativitat de la paraula expulsió, perque com acabem de veure o en altres ocasions entraven en joc súpliques i influencies i al cap d'un
o dos o tres anys la cosa es perdonava.
Dediquem unes linies finals als que se n'anaven per una d'aquestes dues raons. O
es feien rnilitars o entraven en un orde religiós. Van sentar placa de soldats: Josep
Malart i Bosch. de Camprodon, que cursant primer any "no se presentó a examen
de 1791 por haver tomado plaza de soldado" (94). i Liorenc Nogues i Pedrol, que
va deixar el Col.leqi el 1789 "por haverse hecho fusilero" (95), i Maria Aizina i
Vaya. de Calella, el 1767. De Jacint Comerma i Vila sabem que I'any 1780 quan
cursava segon any "entró en la Religión de los Capuchinos" (96). De Ramon Rey
i Soler, de Pont de Suert llegim que I'any 1783 quan ja era a la 4"lasse "tomó'el
habito de mercenario"; volia dir que es va fer frare de la Merce (97). De Pau
Oliveras i Pujol, de Peralada. només sabem que I'any 1784 "entró en una orden
religiosa" (98).

Les defuncions
Diguem, finalment. que un bon nombre d'alumnes van morir mentre estudiaven.
Adjutori Vinyes i Castellar el 14 de desembre de 1763. pocs dies despres de matricular-se (99). Dues defuncions en circumstancies semblants van ser les de Gaspar
Masdevall Morla. de Sant Cristdfor de les Planes. al cap de sis mesos de matricularse el 19 d'octubre de 1784 (100). i de Martin Larrás y Campo, d'Arbe de Pomar
(Aragó) matriculat el 3 d'octubre de 1786 i mort nou mesos despres (101).
O el deces de Nicolau Corominas i Casademunt I'any de la seva entrada al Col.legi
(102) i tambe el d'Eudald Capdevila. de Reus, matriculat el 15 de marc de 1763 i
mort el 7 d'abril de I'any següent, per be que deuria haver cursat alguns anys. perque a I'expedient es diu que "murió estando de Practicante en el hospital" ...
(103).
Salvador Ribes i Marcet, que va aprovar el primer curs (1780-1781) es devia sentir
malalt, perque "retiró certificado de su matrícula y estudios el 19 de julio de 1781
y murió ausente de la Escuela" (104). També Josep Manca i P6rez. de la Bisbal de
I'Emporda. va morir quan cursava segon (105). Mes avancats academicament foren
Joan Andreu i Aldevert de Pontons. matriculat el 3 de novembre de 1784 i mort el
1785 quan cursava segon (106). Els seqüents van morir mentre cursaven tercer any.
Foren: Joan Gallach i Fabregas ingressat I'any 1783 i mort I'any 1786 (107); Josep
Bonafós i Surroca, de Sant Llorenc de la Muga, mort el 1786 (108); Jaume Musach
i Pla, rnort el 9 de novembre de 1798.
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Finalment. un dels alumnes va morir ja graduat (sagnador 1'1 de julio1 de 1775)
(109). El que va passar, perb, va ser que la defunci6 de Josep Givanell i Alterachs es
va produir sobtadament abans que pogués retirar el títol, que es troba a la Caixa
31 1 (núm. 2017) de I'Arxiu de la Universitat de Cewera.

Els que anaven a més i els que anaven a menys
Actualment hi ha diplomats en lnfermeria que veuen que amb un esfort; supiementari assoliran un doctorat en Medicina i, viceversa, hi ha estudiants de Medicina que
despres d'uns quants fracassos s'acontenten amb un diploma d'lnfermeria.
Fa 250 anys aquestes coses també passaven i en la documentaci6 del Reial Co1.legi
hi trobem una nodrida casuistica. La diferencia entre un Romancista de 2 examen8
i un cirurgia llatí consistia essencialment en el fet que el segon possela el títol de batxiller en Llatinitat. Eren molts els estudiants romancistes o els romancistes ja graduats que es veien amb cor de millorar ilur estatus social.
Perque solament el8 llatins de 9 examen8 podien establir-se Iliurement, no solament a
Barcelona sin6 a qualsevol ciutat de la resta d'Espanya i d'ultramar. Si entraven a i'exercit. els romancistes no passaven mai de practicants amb el mbdic sou de 300 rals mensuals. Per arribar a consultor o cirurgia major d'un exercit calia ser cirurgia Ilati.
Aixb explica que Josep Jaumandreu que va soriir del Col.legi com a Romancista de
2 examens el 2 de desembre de 1786. va veure clarament que la seva carrera militar no tiraria endavant i al cap de dos anys va aprovar el batxillerat de Llatinitat, va
anar a classe de Materia medica i va obtenir que li valguessin el8 dos examens de
romancista a fi que sumats als set que va superar, obtingués del Col.legi el titol de
Llati de 9 examens. Amb el temps va fer un gran paper a la milicia i a la seva mori
-1 de juny de 1840- era el cap de la cirurgia militar del Principat de Catalunya (1 10).
Un altre que va millorar la graduacib per raons miiitars va ser Francesc Sagas i
Sanroma, que s'havia graduat de Romancista de 2 examen8 el 31 d'octubre de 1774
(1 11). Des de 1788 (1 12) fin8 a 1792 el trobem a I'hospital militar de Girona despres d'haver-se graduat de Cirurgia llatí a Montpeller ( 1 13).
Un altre motiu de superar-se era I'exercki professional civil. Antoni Barandias i
Francesch va sortir sagnador el 9 de febrer de 1774 i es va establir a Altafulla. Perb
I'any 1780 li volien fer tancar la botiga perque aquel1 poble passava de 300 habitants. Aixb el va decidir a fer els estudis complementaris i el 8 de febrer de 1782
aprovava la revalida de Cirurgia llati de 2 examens (1 14). Per identics motius Antoni

Casabosca i Creuet, graduat de Romancista d'un examen el 7 de julio1 de 1781, es
va revalidar de Romancista de 2 examens el 18 de maig de 1782 (115).
Dels que baixaven de categoria n'hauríem d'establir dues classes. Els que eren batxillers en Llatinitat i feien cinc cursos, pero a l'hora de la veritat no es veien amb cor
de superar la revalida i demanaven la graduació de Romancista de 2 examens.
Aquest va ser el cas de Gabriel Bergadd i Font. matriculat el 14 d'octubre de 1783
presentant "Fe de Filosofia". Va anar superant els examens "particulars" de 1784 a
1787, any que va passar a la darrera classe que juntament cursaven romancistes de
2 examens i llatins, i el 19 de gener de 1789 va aprovar la revalida de Cirurgia
romancista de 2 exdmens (1 16).
Una altra classe seria la deis que en comptes de cursar tres anys i aprovar el sol examen
practic que els feia sagnadors volien ser cirurgians romancistes de 2 examens i cursaven
cinc anys, pero a I'hora de revalidar-se havien d'acontentar-se amb el títol de romancista d'un examen. En són exemples: Gabriel Badosa i Serrat, d'Argelaguer, que matriculata I'octubre de 1784 va aprovar els quatre cursos que anaven de 1785 a 1788, en
que passa a la cinquena classe (117). El 7 de febrer de 1789 el varen suspendre del primer examen de revalida "y haviendoleconcedido hacer examen para romancista quedó
aprobado en 6 de abril de 1789". O sigui que va sortir sagnador (118).
Amb Joan Trellas i Busquets va passar exactament el mateix i en la mateixa epoca
(1 19). O com amb Tornas Bernat i Lapedra entre 1792 (data de la matricula) i 1798,
data de la graduació de Romancista d'un sol examen (120).
Vegem-ne, ara, les causes
En ocasions la sortida facil de sagnador era una manera de solucionar un problema
urgent. Tal, segurament. el cas de Jaume Espinós i Magriña, que en plena cinquena
classe, el 13 de desembre de 1784, va aprovar la revalida de sagnador, cosa que li
permeté marxar cap a America amb un títol a la butxaca (121).
Menys abundants són els casos de joves amb titol de batxiller en Llatinitat -o almenys
amb els estudis cursats i per tant solament pendents de I'examen al Col.legi- que
acabaven en sagnadors. Un exemple del que diem 6s el cas de Francesc Col1 i PagPs:
I'iny 1787 cursa la cinquena classe, pendent de presentar el títol de batxiller (Ilegim:
"le falta la Fe de Filosofía"). deixa el Col.legi i es presenta al cap de tres anys -14 de
gener de 1790- pera revalidar-se de Romancista d'un examen (122).
En una ocasió van ser els professors del Col.legi els que van decidir la "degradació"
Francesc Girona i Armengol va fer els sis cursos de Cirurgia llatí (1770-1776). El 5 de
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marc de 1781 -cinc anys més tard- "habiendo sido reprobado dos veces en el examen de medicamentos se le despach6 título de romancista de dos examenes" (123).
Els que no aspiraven mes que a sagnadors solien ser minyons que unien una pobra
preparació basica amb una extraordinaria modestia econbmica. Molts eren fills o
gendres o nebots d'un sagnador establert en un pobtet (de menys de 300 habitants)
destinats a heretar aquella botiga. Escollien la carrera més curta (3 anys) i mes facil,
perque rebien lli~onsa part d u n catedratic d'entrada, és a dir, el darrer ingressat, o
supernumerari que esperava entrar a la primera ocasió. De manera semblant, I'examen de revalida era senzill perque tenia caraaer practic.
En general, tots aquests sagnadors es matriculaven en el Col.legi com a tals i uns
amb tres cursos aprovats regularment i la revalida sortien romancistes d'un examen;
altres perdien cursos i la carrereta els durava més de tres anys. 1l.lustrarem aquesta
casuística amb uns exemples biografics.
De sagnadors "normals" tenim el cas de Francesc Montanera i Prats, de Pont de
Suert, que es va matricular el 10 de julio1 de 1768 i es va examinar al juny de 1769.
1770 i 1771 i va aprovar la revalida el 17 de juny de 1772 (124).
En canvi s6n bastant nombrosos els estudiants que havent cursat els cinc anys de
Cirurgia romancista de 2 examens, s'examinaven de sagnador. Tal era Jaume Sageta
i Corominas, natural de I'Esquirol, matriculat el 26 de setembre de 1772 i que va
anar aprovant sense cap contratemps quatre cursos -de 1773 a 1776-. E l 16 d'octubre de 1776 s'examinava de I'únic exercici de sagnador (125).

Classes d'alumnes
Examinem, ara. una serie de circurnstancies, causa d'una gran varietat en I'alumnat.

Els afumnes interns
La tecnica ideal per a formar joves en una disciplina que tant té de practica com la
cirurgia és I'internat. Virgili ho tenia molt ciar i tots els alumnes de Cadis eren
interns. Perb a Barcelona Virgili no disposava d'un hospital com a Cadis, on feia el
que volia, perque depenia de la Secretaria de Marina. L'Hospital de la Santa Creu,
en canvi, era propietat del municipi barceloni i de I'Església, i estava dirigit per una
Junta -la MIA o Molt Il,lustre Administrac.¡& rnoit zelosa dels seus privilegis i que,
en principi, tendia a posar bastons a les rodes de totes les iniciatives emanades del
Reial Col.legi.
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Ordinariament es tractava d'estudiants de cursos avancats que voluntdriament anaven a la guerra. on actuaven amb el títol de "Practicantes". és a dir, feien de cirurgia sota les ordres d'un cirurgia militar professional.
Aquesta situació, que solia durar un i més rarament dos anys, més que voluntaria
era sol.licitada per I'alumnat. de manera que quan I'exercit demanava al Co1.legi un
determinat nombre de "Practicantes", la feina del director era dir que no, perque el
nombre de peticions superava el de demandes. Vegem, per exemple, el que va passar quan I'exercit, que acabava d'ocupar I'illa de Menorca i sol8 li faltava expugnar
la fortalesa de Sant Felip a Maó, on resistien les forces britaniques, va demanar al
Reial Col.legi el 21 de gener de 1782 13 practicants.

El dia 27 d'aquell mes van embarcar al xabec-correu que anava a Maó els següents
alumnes: Estanislao Blaha, Antoni Draper, Francesc Ferrer, Francesc Manca. Francesc
Maurell. Joan Mir, Francesc Mir6, Gaieta Muns, Mateu Pou, Baltasar Pou, Joan Prats,
José Rodríguez i Magi Serda. A cinc el8 digueren que no. Eren Josep Guinovart,
Lorenzo Lizón, Francesc Oller, Vicenc Perramon i Josep Tusquellas (130).
Els motius d'aquesta acceptabilitat eren clars. El temps que romanien mobilitzats els
era computat a efectes d'escolaritat, el8 examen8 solien ser benignes. guanyaven un
sou de 300 rals al mes (el doble d'un jornaler agrícola), tenien ocasió de coneixer
gent i pa'isos diferents, s'entrenaven en la cirurgia militar i establien relacions d'amistat que els facilitaven entrar a I'exercit tan bon punt es graduaven.
El nombre d'aquests "ausentes" depenia de I'activitat militar del moment. A tal1 d'exemple, aportem les xifres següents.

l
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Taula 18
Nurn d'alumnes

Absents
%

1770
154
12
7.79

1771
7 70
8
4,57

1772
192
7
3,64

1773
207
5
2.41

1774
233
11
4.72

1

Com acabem de dir la causa d'aquestes absencies era I'estada en un batalló. També
la Marina demanava, de tant en tant, practicants. En aquest cas no eren el8 vaixells
de guerra prbpiament dits ("navíos. fragatas", etc.), sin6 la petita i eficacissima
esquadra de xabecs que manava el general Antoni Barceló, encarregada de la protecci6 de la costa mediterrania de la pirateria turcoargelinamarroquina. Mes endavant citem Francesc Ribas. que va navegar I'any 1781 en una d'aquestes petites i
raoides embarcacions.

En una acció va ser una nau mercant, que va ser armada en cors a Sant Feliu de
Guixols, la que va demanar un estudiant al qual oferia (12 d'octubre de 1779) 18
iliures al mes i una ració i mitja cada dia (131).
En una altra ocasió va ser la Real Compañía de Barcelona la que va dernanar un practicant al Col.legi. Hi va anar Antoni Bertran i Ario (o Arís) que va comencar a cursar
I'any 1762, i que ja va ser "ausente con licencia" durant la carnpanya de Portugal
(132). Poc després del seu retorn a Barcelona el S de mar< de 1767 contractat per
aquella Compañia va fer un viatge a America i "a la buelta se graduó" de Llatí de 9
examens el 9 de mar< de 1768.
Com veiem va acomplir els sis anys d'escolaritat, pero almenys tres els va passar
navegant i, per tant, fora del Col.legi. No obstant aixó, en ocasions, eren problemes
farniliars com la malaltia del pare, cirurgia d'un poblet, al qual substituia el seu fill.
Altres vegades, era el mateix estudiant el que havia marxat de Barcelona malalt, cercant la salut en "los aires de su patria".
Heus ací uns exernples.
Josep Rabassa Sable va comentar a cursar els tres anys de sagnador I'any 1762. Hi
ha una nota en el seu expedient que diu: "No asiste a la Escuela. En 25 de marzo
de 1764 se volvió a presentar y tiene licencia para asistir a su Padre", que exercia la
cirurgia a la Seu d'urgell; Josep Rabassa es va graduar de Cirurgia d'un examen el
25 d'abril de 1770 (133).
A l'expedient de Josep Malla i Rodon llegim: "[ ...] tiene permiso del Vice-Presidente
para que en el poco tiempo que le falta para completar sus estudios pueda asistir al
pueblo de Sant Fructubs de Bages" (134). Aixb passava a I'abril i Malla es va revalidar al desembre d'aquell any.
Com a exemple d'alumne amb Ilicencia per rnalalt citarem el cas del Dr. en Medicina
Francesc Boix i Berenguer, que va cursar entre 1774 i 1779 els estudis de Cirurgia.
Aquell any, quan tan sols li faltava examinar-se de Materia medica i de revalida. va
caure malalt. No va ser fins el 17 de mar< de 1784 -quatre anys Ilargs- que no es
va poder graduar (135,136).
També tenim un cas mixt. Francesc Ribas de Mataró va passar I'any 1781 amb els
xabecs del general Antoni Barceló i i'any 1782 malalt a casa seva (137).

Els dirigents del Reial Col-legi eren bastant sensibles a aquestes peticions d'ajuda
familiar. Antoni Ginesta exercia a Vilafranca del Penedes i el 12 d'abril de 1766 es
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va dirigir al secretar¡ del Col.legi dient que estava malalt i necessitava el seu fill; concretament volia saber la data de la seva revalida. Francesc Puig li contesta que encara no s'havia pogut fixar pero que tan bon punt ho sabessin la hi faria saber (138).
A l'expedient de Josep Bastida i Capdevila llegim que quan cursava 3er "estuvo con
licencia a asistir a su Padre en los años 1773 y 1775". El 9 de marr, de 1776 es va
graduar de Romancista d'un examen (139).
En una ocasió la permissivitat, o millor encara, el sentit d'humanitat va fer que s'admetés la matriculació de Pere Sitjas fora de termini (el 27 de novembre de 1800) per
una greu malaltia de la seva mare.
Afegim en aquest capítol un bon nombre d'alumnes que podríem quaiificar d'absents sense permis. Eren estudiants que es matriculaven i amb un o dos o cap
examen aprovat despareixien del Col.legi i al cap d'uns anys hi tornaven. La
norma era que entressin "como nuevos", 4s a dir, tornaven a pagar la matricula
i cursaven com si no hagués passat res. De tant en tant se'ls reconeixia algun curs
guanyat.
Pere Sangermes i Ezpuñes. de Vilanova de Me¡& es va matricular el 27 de seternbre
de 1765 després d'haver assistit tot el curs 1764-1765 a la primera classe i... va
desapareixer.Va tornar el curs 1772-1773 (set anys!). El va aprovar. Va tornar a aprovar I'any següent i el 24 de juiiol de 1775 es graduava de Sagnador (140).
Narcís Ribot i Aloy es va matricular el 2 de novembre de 1772 i "se presentó como
nuevo" I'any 1780 (141).

Els estudiants pobres
El Col.legi de Cadis era una institució docent on el8 alumnes vivien en regim d'internat. La Marina de Guerra els donava un Ilit. el8 posava un plata taula i rebien un
ral diari. D'altra banda, tots havien de ser batxillers en Filosofia i Llatinitat. Aixo volia
dir que llurs families eren rn4s aviat benestants. No hi havia. doncs. problemes
economics.

El Col.legi de Barcelona estava planificat d'una altra manera. Era una institució oberta i tan sol8 tenia en regim d'internat un petit nombre d'estudiants del8 darrers cursos. que dormien i menjaven a I'Hospital de ia Santa Creu. La majoria d'estudiants,
doncs, si eren de fora de Barcelona s'havien de buscar una dispesa i pagar-la. Molts
estudiants eren d'extradició modestissima. Calia ajudar-los.
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losep Portusach. (160) Miquel Marsal, Joan Carles i Dornenec Viola.
losep Prenafeta. (161) Francesc Bartra. Joan Punti, Josep Bertran, Pau Rey, Josep
Escuder, Joaquirn Faura i Joaquirn Mestres, Dels set. Punti plegara i Mestres substitueix Faura, que esta rnalalt.
Maria Puget (162) Narcís Ferrer, Jaurne Verdaguer i Josep Saló.
Geroni Querol (163) (era el dega del Grerni de Cirurgians). Miquel Gussó. Joan
Dorca, Francesc Saló i Joan Taja. que "be ajudar lo".
losep Ridecós. (164) Josep Sirnon, Manuel Anglada, Antoni Dornenech i Bonaventura Macia.
losep Salvany (165) Francesc Cahis, Francesc Travé, Manuel Benlovi i Tornas
Ravascall. que sera substituf per Felix Pedrós.
Antoni de San German. (166) Francesc Piñol, Joan Dencas, Pere Soler i Tornas Alabau.
iaume Serrat. (167) Miquel Savall, que succeia Francesc Costa.
Teresa Sola iMilans. Vda. (168) Pau Vila substituint "Arrneregildo" Canals.
Raimon Vidal i Carbonell. (169) Josep Sancho, Andreu Calafi i Josep Guimet.
Caries Vilapudúa. (170) Josep Trulló, Pere Oliva, Jaurne Genoll, Josep Olivé. Joan
Trull6 i Joan Darné.
Pau Vilaró. (171) Pere Oliver, Thomas Sunyer i Francesc Siguan.
O sigui que I'any 1782 hi havia a Barcelona trenta botigues de cirurgia-barberia arnb
un total de 101 oficials o aprenents. És possible que alguns dels 101 norns no fossin estudiants. per6 tot fa pensar que aquests no arribarien al 10%. És licit. doncs,
suposar que noranta estudiants s'ajudaven per poder estudiar. Jaque el nombre d'alurnnes de I'any 1782 era al voltant d'un centenar, la proporci6 dels que s'ajudaven
a pagar el8 estudis era del 90%.

Per acabar aquest capítol parlern una mica de les condicions en qué treballaven
aquelis rninyons. La irnrnensa rnajoria vivien -4s a dir, dorrnien i menjaven- a la casa
del rnestre. Sabern tarnbe que alguns cobraven "el quart". o sigui que es quedaven
per a ells la quarta part del que pagava el client per l'afaitada. tallada de cabells o,
més rararnent, per una intervenci6 quirúrgica o cures o visites fetes pel cirurgia arnb
I'ajut de I'aprenent o fadri.
Aquesta obligada convivencia donava lloc a friccions que de vegades acabaven en
I'acorniadarnent. Pels papers que hern pogut consultar podern dir que hi havia rninyons que entraven a treballar en una botiga i hi restaven fidels de tal manera que
plegaven quan es graduaven o bé obtenien una placa d'intern a I'hospital.
Vegern-ne un exemple de cada. Francesc Rigola (172) va graduar-se I'any 1781 de
Llati de 9 examen8 a la botiga d'Alexandre Desurnbila i la va abandonar per anar a
establir-se a Girona. Antoni Huguet. quan el 17 d'abril de 1781 donava la llista del8

seus fadrins. escrivia: "[ ...1 i Josep Franquesa que parti de ma casa lo dia 14 d'abril
que viu en los Pital per a practican [...]" (173).
De tant en tant, algú s'hi quedava per sempre més perque es casava amb la pubiiia
d'aquell operatori. com Rafel Oliver, casat amb la filla del seu patró Thomas Oller, i
que en morir aquest regentava la botiga I'any 1782 (158).
Pero el mes freqüent era un continuat moviment de fadrins acomiadats per I'amo o
que plantaven el patró per anar a treballar en un altre establiment. Josep Saló
Gatuellas, de Girona, es va matricular el 8 d'octubre de 1781 i al cap de vuit dies va
entrar a treballar a la botiga de Josep Arenas. Aquest I'acomiada el 8 d'agost de
I'any següent. Al cap d'un mes -1'1 1 de setembre de 1782- treballava a I'obrador
de Maria Puget (174).
Un altre cas -aquest pitjor- va ser el de Francesc Viñas Peixagut. Tenia un germa
gran -Jaume- que I'any 1781 es va revalidar de Llati de 9 examens (175). A I'octubre d'aquell any el germa gran el va col~locara la botiga de Josep Fortich i en va sortir al cap de cinc mesos (11 de mar< de 1782) (176) per anar a la d'Alexandre
Desumbila, d'on va ser expulsat" (177) al cap de tres rnesos curts (5 de juny). Sabem
que a I'octubre de 1782 era a l'operatori de Gabriel Marsal (156).
En8 hem quedat amb ganes de saber els greuges que Desurnbila havia rebut d'en
Vinyas. En canvi sabem que Josep Franquesa -que va guanyar una placa d'intern un
any abans- el 16 d'octubre de 1780 va ser foragitat de l'obrador de Josep Arenas
"por haver procedido indignamente [desprks del haver ofrecido mi mesa un mes.
[...] va [...]solicitando mis Parroquianos [ . . . 1 , " 1 2
En una altra ocasió la causa de l'acorniadament va ser que Pere Pons i Sambola es
va negar "a poner los dineros en \a caja destinada a este fin". una manera clara que
I'arno -Josep Ridecós- li liquidés la quarta part del que s'havia recaptat. Pau Ferrer i
Ferrer fou acomiadat de la botiga de Francesc Bramon el 16 de mar$ de 1781 "per
inútil" (178).

11. En carta d'aquella data (5 de juny de 1782) Alexandre Desumbila evriu al vicepresident del
Collegi -Francesc Puig-: "Francisco Rigola le explicar2 el mal modo que me tubo Francisco
Vinyas" (177).
12. No sabem si passava sovint que el8 fadrins oferissin serveis a domicili a baix preu o es trebaliaven
els clients per ernportar-se'ls quan canviaven de botiga. El que si sabem es que a Madrid els "mancebos" es treballaven la cl~entelaI la derwaven al nou establlment an anaven o oosaven botiaa
< ,oel
seu compte, fet que va donar lloc que no es poguessin plantar per compte propi ni llogar-se a casa
de cap rnestre a menys de cent cases de distancia. Alguns burlaven aquesta prohibicid i afaitaven
en un portal on hi havia a prop una font amb la qual, alrnenys, asseguraven I'aigua corrent.
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Desconeixem també el nombre d'hores de treball, encara que un fet permanent en
la historia universal és que dificilment les persones regalen res. Que el que servia en
una barberia podia estudiar menys ens ho testimonia Odó Girona i Armengoi. Va
cursar com a Romancista de 1775 a 1781 i va perdre el curs 1778-1779. El 15 de
gener de 1781 va deixar voluntariament la botiga de Josep Arenas -de la qual era
fadrí- a fi de "quedar en su casa para poder estudiar y graduarse con honor" (179).
També tenim constancia que en ocasions es produlen problemes de tipus econbmic.
Aquest sembla que va ser el cas de Josep Altés, "mancebo, promete pagar a su examo Francisco Maneja, medio duro al contado; a útimos de marzo, 8 pesetas y 4
pesetas todos los meses hasta concluir. Queda corresponsable su amo Francisco
Girb" (181). Aquest reconeixement de deute no indica la quantitat total a retornar
ni la data, encara que podem asegurar que treballava amb Francesc Giró el 27 d'octubre de 1781
Altés era de Falset i es va matricular el 9 d'octubre de 1777 (182). Fins a I'any 1782
va ser el paradigma del mal estudiant: va ser suspPs al primer any (1778). no va ser
admPs als examens I'any següent per haver faltat a classe. El van suspendre -encara de primer curs- I'any següent (1780) "por corto". Per fi I'any 1781 es va tornar
a matricular i des d'aleshores va anar aprovant els cursos (de 1782 a 1785) (183).
De totes maneres no es va revaiidar de Romancista de 2 examens fins el 16 de gener
de 1796, o sigui, al cap de dinou anys d'haver-se matriculat.
Afegirn per tancar aquest capítol dues observacions.
Primera. Una mala conducta amb el mestre podia comportar repercussions academiques. A Joaquin Hernández Simó "por quexas y manifestación de su conducta
(por parte de José Arenas), el Director le suspendió su asistencia ai Colegio" (15 d'abril de 1780) (180).
Segona. Estar de fadri en una barberia no era I'unic recurs dels estudiants que anaven curts de diners. lnvestigant on vivien en trobem bastants domiciliats a casa de
persones importants, prop de les quals devrien fer funcions d'ajuda de cambra.

Els estudiants orfes de pares cirurgians
Era corrent que el pare que possela un obrador de cirurgia-barberia volgués que un
dels seus fills el continués. En una societat sociaiment tancada com la del segle XVlll
eren molts els estudiants amb un pare cirurgia. Pero moltes vegades la mort arribava
massa aviat, quan el fill cursava al Col.legi o Adhuc quan encara no hi havia entrat.

La Llei per a protegir la vídua era que durant un any podia continuar arnb la botiga
posant-hi un mestre responsable, ésa dir, una persona titulada, pero si tenia un fill
aquesta situació s'allargava fin8 que el seu fill es gradués.
Economicarnent aixo era una solució rnolt aleatbria, perque moltes vegades tots el8
ingressos se n'anaven en despeses generals i jornals. Es facil comprendre amb quanta ansia esperaven aquelles pobres dones la revalida de llurs fills. El Collegi no es
limitava a I'any de la Llei. Tenia paciencia i esperava que aquel1 fill de pare cirurgia
acabés el8 seus estudis.
De vegades els nois eren aplicats i trigaven el temps just
Heus aci I'exernple d'un fill complidor. Salvador Sabala Vidal va quedar orfe de pare
quan I'any 1781 cursava primer any. Va anar aprovant els examen8 de 1781 a 1784
i el 2 de mars de 1785 es graduava de Cirurgia romancista d'un examen, que era el
que necessitava la seva mare per a la botiga de Riudecanyes (184).
Pero no sempre les coses sortien tan bé. Joaquim Faura i Sala, fill i nét de cirurgians
d'olot, va quedar orfe I'any 1782. A i'octubre d'aquell any va entrar de fadri a la botiga
de Josep Prenafeta, cirurgia de Barcelona. Pero I'hague de deixar per poca salut. va anar
aprovant el8 cursos fin8 a I'any 1787. en que es veié obligat a repetir la quarta classe. Va
aprovar els examen8 de 1788 i el 6 de juny de 1789 es graduava d'un examen (185).
Pitjor va ser el que va passar arnb la familia Oliver, de la Selva del Camp. Mort Oliver
pare. la vidua va demanar un temps perque tenia tres fills. els dos més grans dels
quals cursaven estudis de Bbatxillerat en Fiiosofia a Ce~era.L'any 1770 el fill gran
-Rafael- es va matricular al Col.legi perb al 1774 va interrompre el8 estudis per causes que no hem pogut aclarir.
El cas és que Rafael Oliver es va casar amb la filla del seu amo, Tomas Oller, en la
botiga del qual treballava com a fadri (186). Al cap de deu anys (187) (1784) Rafael
es va graduar de llati de 9 examens, que el facultava per a actuar com propietari de
la botiga de Barcelona, irnrnensarnent mes rendible que la de la Selva del Camp que
la seva mare defensava heroicament des de 1767 (disset anys), perque els altres dos
fills li van sortir a I'inreves. El calvari d'aquella dona va durar fin8 al desembre de
1779, perquP el seu segon fill -Josep- va anar perdent cursos fins que el 4 de
desernbre de 1779 -al cap de set anys- va sortir graduat de Romancista d'un examen i es va fer carrec de la botiga paterna (188).

En una ocasió de la demora en va tenir la culpa el fet que el fill que havia de prendre el relleu del pare rnort -el cirurgia Pannon de Palafrugell- era a I'exércit i no fou
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llicenciat fin8 a I'any 1771 (al cap de si8 anys de la rnort del pare). Matriculat el 2 de
seternbre de 1771 va sortir graduat el 7 d'agost de 1775 (189).

Els batxillers en Medicina de Cervera
Des del 4 de rnarc de I'any 1769 els que estudiaven Medicina a Cervera venien obligats a cursar una hora diaria d'Anatomia, Fisiologia i Cirurgia durant vuit mesos al
Reial Col-legi de Barcelona (190). Aixo va humiliar I'orgull de classe de la gent de
Cervera (tant de catedratics com, d'estudiants), de manera que. en ocasions, el8
"rnetges" de Cervera exterioritzaven llur disgust.
És conegut I'escandol que uns quants "cerverins" van protagonitzar a I'amfiteatre
d'Anatomia esbroncant el professor (que era G~rnbernat)i que va obligar la guardia
militar de I'edifici a intewenir (191).
Tarnbk han estat documentats incidents amb motiu de voler-se matricular fora del
termini marcat o en exigir el certificat d'escolaritat (192). De totes rnaneres, estem
convencuts que. en general. les fornades de metges de Cervera es van beneficiar
d'aquells ensenyarnents i de l'ambient de pragrnatisrne que es respirava al Reial
Collegi de Cirurgia.

Bibliografia
La immensa majoria de dades prove de VArxiu de la Universitat de Cervera que es troba a la
Biblioteca de la Universitat de Barcelona.
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De la guerra contra la Convenció (17931795) a la de la Independencia (1808-1814)
Els plans d'estudis de Gimbernat

Introducció
Si volguéssirn sintetitzar la historia del RCC de Barcelona ho podríern fer així: 1. Uns
prirners 24 anys -fins a la jubilació de Francesc Puig- caracteritzats per la preocupació per la preparació dels graduats i per la bona assistencia quirúrgica de les poblacions d'arreu de Catalunya. 2. la en els darrers anys d'aquest període s'inicia, arnb
Pedro Custodio Gutiérrez des de Madrid, un progressiu procés de centralització. 3.
Un periode de lluita iniciat I'any 1795 -que acaba per triornfar- entre els defensors
d'una situació dominada pels rnetges (als quals havien d'estar subjectes cirurgians i
farrnacéutics) i els partidaris de la unificació dels estudis i de la carrera de rnetge
i cirurgia i de convertir I'apotecari en farrnaceutic.

L'acció d'Antoni Girnbernat sobre el RCC de Barcelona va ser doble. D'una banda
-arnb els successius plans d'ensenyarnent (1795, 1799, 1804k. va intentar impulsar
la tan Ibgica unificació de la medicina i la cirurgia i, d'una altra. va accentuar la política centralista iniciada pel seu enernic polític Pedro Custodio Gutiérrez.
Cornencern, analitzant el que va anar passant despres de 1795. Tot pla d'estudis -per
ben endegat que estigui- suposa un trauma per als estudiants que s'hi han d'adaptar.
Davant la gran estabilitat que va regnar al RCC en els seus prirners 35 anys tenirn
-en contraposició- els 32 anys següents, en que es van produir dues ordres d'unificació, una dels col.legis de Cadis i de Barcelona i una altra dels llibres de text i quatre plans d'estudis: el de 1795, el de 1799, el de 1804 i el que seria definitiu de
1827. i tot aixo arnanit arnb I'enrenou del regirn constitucional que va intentar posar
en rnarxa un altre pla. Exarninarern aquests canvis i les repercussions que totes
aquestes reformes van tenir sobre els estudiants i els graduats del Col.legi.

El pla d'estudis de 1795. De 1795 a 1799
El pla d'estudis de Pere Virgili va durar 35 anys. Va ser I'any 1795 quan, per inspiració de Girnbernat. es va promulgar un nou pla d'estudis.

Essencialrnent va consistir a substituir les diferents categories de cirurgians llatins en graduacions universitaries: batxiller, llicenciat i doctor en Cirurgia Medica. Els estudis d'aquells graduais duraven si8 anys organitzats de la manera següent (1): el curs cornencava el 2 d'octubre arnb una solemne sessió inaugural i el 3 arnb les classes següenis:

Primer any:
Anatomia: una hora cada dia durant els quatre rnesos que van de 1'1 de desernbre
al 3 1 de mar< (DornPnec Vidal).
Fisiologia ihigiene iHigiene privada: una hora diaria durant cinc rnesos. Catedratic:
Joan de Déu Ribot.
Fisica experimental iMatematiques: una hora diaria durant cinc rnesos. Catedratic:
Antoni Cibat (des del 14 de rnarc de 1796).

Segon any:
Anatomia: igual que el curs anterior.
Fisiologia ihigiene: igual que el primer any.
Patologia i terapeutica: una hora diaria durant cinc rnesos, a carrec de Francesc
Junoy.
Botanica: una hora diaria durant els dos rnesos de tardor (octubre i novernbre) i els
dos de primavera (rnaig i juny). Professor: Antoni Bas.

Tercer any:
Afectes quirúrgics ferides per arma de foc r malalties dels ulls, de i'oida iodontologia,
una hora diaria durant un mes de cada una (Esteve Martutia).
Pans. ginecoiogia imalalties dels infaná-: una hora diaria durant quatre rnesos (Josep
Torner).

Quart any:
Afectes quirúrgics imalalties dels ulls, de Volda iodontologia: classes d'una hora de
cada una durant un total de quatre mesos (Esteve Marturia).
Operacions: una hora durant cinc rnesos (Rafael Costa de Quintana).

Cinque any:
Repeticid d'operacions

Sise any:
Medicina teorico-practica amb ensenyament clinic i amb necropsies: una hora
durant cinc rnesos (Vicenc Pozo).
Salten a la vista tres noves assignatures: la Botanica (que abans era estudiada
arnb la Materia rnedica), la Fisica experimental i rnaternatiques i la Medicina inter-

na cursada el 66 any A continuació analitzarem aquestes novetats juntament
arnb la instauració del doctorat, la represa de la persecució de I'intrusisme, I'atorgament dels premis de final de carrera i la repercussió d'aquelles reformes sobre
I'alumnat.

La progressiva accentuació del centralisme
(la unificació dels tres col-legis de cirurgia)
El 25 de maig de 1796 es va decretar la "reunión" del RCC de Cadis arnb el RCC
de Barcelona i Madrid (2). Va ser una mesura centralitzadora més, que va acabar
amb la minsa autonomia que fins aleshores havia tingut cada col.legi.
Amb aquesta finalitat es va crear la Real Junta Superior Gubernativa de los Reales
Colegios del Reino, que, en aquell moment. era presidida per Pedro Custodio
Gutierrez i integrada (per ordre d'antiguitat) per Rafael Flores y Tundidor, Antoni de
Gimbernat, Lleonard Galli i Josep Queraltó.
Quedaven derogats els estatuts de t'ots els co1.legis a fi que "todas las Reales
Escuelas de Cirugia se gobiernen por unas mismas reglas solas y uniformes adoptando las que prescriben las nuevas Ordenanzas del Colegio de Barcelona" (3).
Aparentment, aixó era cosa privativa del Col.legi de Cadis, pero ben aviat veurem
de quina manera aquesta actitud va repercutir sobre el nostre RCC.

L'ascensió de Gimbernat al poder
Els canvis en les "altures"
Com ja hern exposat, I'any 1793 va ser nomenat vicepresident (o director efectiu del
RCC) Josep Antoni de Capdevila. Aquest carrec, que portava annex el de cirurgia
major dels ex6rcits. havia estat una solució de compromis entre Pedro Custodio
Gutiérrez (que hi volia posar Francesc Puig. que, en aquell moment, dirigia una escola de cirurgia fundada per el1 a Ciutat de Mallorca) i el clan Girnbernat que desitjava col.1ocar-hi un dels seus homes -Francesc Borras-, aleshores 2n rnestre del Reial
Col.legi de Barcelona.
La reforma dels estudis de 1795 va ser I'inici d'una progressiva centralització, amb
la consegüent pPrdua de la poca autonomia que els col-legis de Cadis. Barcelona i
Madrid tenien. i és que d'il.lustrats n'hi havia de rnoltes menes. Pero tots tenien un
tret comú: practicaven un centralisrne creixent que rnai no en tenia prou.

Gimbernat constitueix un paradigma exemplar del polític centralista. Abans que el1
arribes prop del poder la cirurgia era governada pel Tribunal del Protocirujanato. El
seu president. Pedro Custodio Gutiérrez, n'era l'amo. Gimbernat va desbancar
Gutiérrez substituint el Protocirujanato per una Junta Gubernativa. Teoricament era
una manera més democratica de governar.
Pero aquella Junta (que Pedro Custodio Gutiérrez presidia) estava en mans de
Gimbernat, per la senzilla raó que gairebé tots el8 altres membres devien el carrec a
.Gimbernat i Gutiérrez estava comoletament sol.

El següent pas va ser promulgar una reglamentació uniforme per a tots el8 col.legis
I'any 1796 (de la qual en8 ocuparem tot seguit). L'altre va consistir a suprimir el
carrec de director dels col.legis, que serien governats per la Junta Gubernativa.
Aquesta maniobra de suprimir el carrec de director cercava un doble objectiu. D'una
banda. la Junta acaparava tot el poder que sobre la Marina de Guerra tenia el director del Col.legi de Cadis i tota I'autoritat que el Director de Barcelona tenia sobre
I'Exercit i. d'una altra. quedava aniquilada I'escassa llibertat de decisio que cada
col.legi tenia.
Va ser així com van cridar Capdevila a Madrid i el van destituir dels carrecs de cirurgia major dels exercits, de director i de catedratic del Reial Col.legi de Barcelona, i
corn a cornpensació -i a la vegada per allunyar-lo del Col.legi-. el van nomenar
"Cirujano" del Reial Cos de Guardies de Corps el dia 3 de juny de 1799.
Amb aquesta destitució de Capdevila. el clan Gimbernat va acabar per dominar
d'una manera absoluta el Col.legi de Barcelona després d'haver eliminat Francesc
Puig (el seu enernic) i haver-se desfet de Capdevila. que si bé no podia dir-se que
fos un enemic declarat. tampoc era un amic incondicional com Sarrais o
Oueraltó.
L'obra es va completar nornenant vice-director del Col.legi i primer mestre Francesc
Borras, al qui -per afalagar-lo- nomenaren "Cirujano de Cámara de Su Majestad",
carrec que a Madrld era molt i a Barcelona no era res. fora de I'honor que comportava.
Examinem. ara, les repercussions que aquests canvis en I'alta direcció de la sanitat
van tenir sobre el RCC de Barcelona. Recordern que sernpre el RCC de Barcelona va
estar sotmes a I'autoritat del ter Cirurgia de Cambra, de tal manera que el catedratic més antic que dirigia el RCC tenia el títol de vicepresident.
Pero rnentre va viure Virgili. hi havia un cert grau d'autonomia. Quan Pedro

Custodio Gutiérrez va assolir el lloc de ler cirurgia del re¡ va cornetre arbitrarietats
amb Francesc Puig tals com fer-se assignar 6.000 rals en concepte de despeses de
correspondencia o reservar-se I'autoritat que el Col-legi tenia sobre el Gremi de
Cirurgians de Lleida (4).
Més endavant, va mortificar Roland intentant imposar -quan el curs ja havia comenGat- canvis substancials en els horaris de les classes i (S), finalment, el va destituir i va enviar a Barcelona a dirigir el RCC el catedrdtic de Cadis Francisco
Martínez (6).
Pero, a mesura que passava el ternps, Gimbernat anava adquirint prestigi i poder,
rnalgrat les travetes de tota mena que Custodio li anava posant. Per exemple el
nou pla d'estudis prornulgat el 1795 va estar retingut durant prop de dos anys
per Custodio, pretextant que s'havien de corregir defectes de construcci6 gramatical (7).
Fins que va arribar un rnoment en que Gimbernat va tenir rnajoria dins de la Junta
Superior Gubernativa de Cirugía. tan que li permeté intentar -amb exit, de
mornent- la unificació de la medicina i la cirurgia. Per arrodonir-ho tot, el 17 d'agost de 1801 Custodio va morir i el 25 de setembre següent el Claustre del RCC.
acordava felicitar Girnbernat per la seva ascensi6 al lloc de ler cirurgia de cambra (8).
Els catedratics de Barcelona estaven d'enhorabona. Regia els destins de la Cirurgia
un antic deixeble deCadis i exprofessor de Barcelona que venerava la memoria del
seu mestre Pere Virgili.

Hi havia al claustre de Barcelona dues persones íntirnament lligades a la historia
afectiva de Girnbernat. D'una banda, Francesc Borras. casat amb la neboda favorita
de Virgili, i de I'altra, Josep Torner, l'amic de la joventut que I'havia substitult quan
Girnbernat va anar a ampliar estudis a Anglaterra i que va aplicar amb exit el tractament de les hernies crurals estrangulades seccionant el lligarnent que porta el seu
norn. i al qui Custodio va intentar expulsar del RCC.

Les arbitrarietats de Gimbernat
Doncs be. Contra tota rnena de pronbstics Gimbernat va personificar la política mes
centralista i absorbent de la histbria. Va comencar triturant la petita autonornia que
el RCC de Cadis tenia des de les Ordenances de 1791, derogant-les i sornetent-lo al
mateix Reglarnent del RCC de Barcelona de 1795, corn ja ha estat dit.

Especificar tots els greuges que el claustre de professors de Barcelona va haver d'aguantar seria allargar excessivament aquesta obra, pero val la pena fer-ne una recensió.
En el seu moment parlarem de I'alcaldada amb motiu del nomenarnent de Cibat per
ocupar la catedra de Física experimental. Afegim que Gimbernat no tolerava la mes insignificant de les iniciatives per part dels catedratics, si no havia estat previament consultat.
Per exemple, el 23 d'agost de 1800 el practicant major de I'hospital va integrar-se
en un grup d'interns destinats a assistir unes tropes de reforc que es van enviar a
Mallorca. Davant d'aquella urgencia van nomenar per ocupar el seu lloc un intern
que es deia Alexandro de la Fuente (9). Al cap d'un mes -el 27 de setembre- es rebia
a Barcelona una bronca per haver fet aquell nomenament sense haver-ho consultat
a Madrid (10).
La part dedicada a la claudicació del RCC davant el poder polltic aporta una gran
quantitat de persones que van ser aprovades sense més requisit que una ordre imperiosa de Madrid.
.~~.. -

També van abundar les mesures disciplinaries adoptades pels catedratics de
Barcelona, que despres eren anul4ades per Madrid, amb la perdua de prestigi que
aixo comportava.
Un cas demostratiu d'aixb que,diem 6s el de Joaquim Gusta, descrit en el capitol de
les claudicacions. Un altre va ser el cas de Miquel Auguet i Girbau que va presentar
els papers de limpieza de sangre i el preceptiu certificat de vira et moribus.
Pero resultava que havia estat a presidi i engrillonat, i el8 mestres de Barcelona no el
volien admetre. Com que vivien amb la por permanent de ser esbroncats des de
Madrid, van consultar el cas el dia 21 de julio1 de 1803 (1 1). El 27 d'agost es va rebre
la resposta de Madrid: "que se pida informe al Sargento Mayor de la Ciudadela
acerca de las causas de su reclusión. de su conducta, etc." (12).
La informació fac~litadava ser tan dolenta que van acordar no acceptar aquell alumne en la sessió del 3 de setembre de 1803.
L'11 de setembre de 1805 Auguet va elevar un memorial destinat a contrarestar la
informació del sergent major de la Ciutadella. Els professors no van quedar convencuts i es van ratificar en el seu acord de 3 de setembre de 1803 (13).
Per fi Auguet va decidir presentar la seva petició d'examen al Col.legi de San Carlos
de Madrid. Aixo va arribar
a oida del Gremi de Cirurgians de Barcelona i els va fal-

tar ternps per dernanar als professors del RCC el 27 de rnarc; de 1806 que cornuniquessin als de Madrid el8 rnals antecedents de I'Auguet.

El claustre de Barcelona. tip d'aquest afer, el8 va contestar que ho fessin elis si 6s que
ho volien fer i que "el colegio es un Tribunal pero no un Espía" (14). Peró no es va
acabar aquí aquell enfadó8 assumpte. El 8 de rnaig d'aquell any 1806 arriba I'ordre
de Madrid que Auguet sigui exarninat de rornancista pel pla antic.
De Barcelona van acordar contestar que ells tenien la facultat de no adrnetre un individu que havia estat engrillonat i que -arnés- rnai havia exercit de cirurgia. El 22 de
rnaig Madrid va dernanar rnés inforrnació. El 12 de juny els va ser ordenat que examinessin de revalida Auguet (15).
Altres atacs a l'autonornia del Col.legi per par? de Girnbernat van ser d'índole
económica. Al Col.legi -mentre va viure Virgili- li sobraven diners. Entre el que
recaptava per matricules i títols en tenia prou per fer front a tota mena de despeses
i tancar arnb superavit.
En una reunió de claustre del 12 de desernbre de 1795 Madrid va dernanar explicacions sobre el que havia passat amb el8 80000 rals que hi havia al RCC en temps
de Puig i de Roland.

El 24 de febrer de 1796 -al cap de dos mesos i rnig d'aquella reclamaci6-, d'un estudi comptable es deduia que a la caixa del RCC hi havia en aquell rnornent 118.611
rals en diner efectiu i llibres valorats en 50.956 rals (16).
Que la rnarxa de I'econornia era bona es despren del fet que I'estat de caixa, al cap de
quatre anys i rnig, era encara rnillor: 241.760 rals en caixa i 13.801 en llibres de text.
La Junta de Madrid va cornencar a intervenir en les finances ordenant pagaments
injustos des de tots els punts de vista. Per exemple, el 5 d'agost de 1797 el secretari de la Junta Superior Gubernativa -Gutiérrez de Caviedes- va dernanar un "escribiente". Es va irnposar a cada Co1.legi un pagament anual de 100 pesos. Els tres
col.legis -Barcelona, Cadis i Madrid- no van tenir altra opció que pagar i callar (17).
PerO pitjor va ser quan a Barcelona van haver de pagar una serie de sous dels catedratics
dels nous col.legis de cirurgia fundats el 1799. La cosa va anar de la manera següent.
La irnrnensa rnajoria del8 nous catedratics eren de Barcelona i estaven a Barcelona.
Tots. qui mes qui rnenys, van necesitar un cert temps per aixecar la casa i traslladarse a Burgos -el8 rnés nornbrosos- i a Santiago altres. ~ ' ~ a d rvan
i d donar ordre de

pagar-los el sou. Aquesta arbitrarietat va arribar a Barcelona el 4 de novembre de
1799. Cordre era pagar 3.000 rals -el8 honoraris d'un trimestre- a cada un del8
següents nous catedratics: Manuel Abreu, Francesc Artigas. Pau Capdevila, Josep
Ridecós, Bruno Roig, Francesc Saleta, Narcis Solanich i Tornas Ventosa. Total 24.000
rals (18). Un altre que va ser nomenat catedratic va ser Carles Nogués. Per ordre de
Madrid se li abonaren 60.000 rals el 28 de desembre de 1799 (19).
Quan aquells catalans despla~atsa Burgos venien a passar un temps per raons de
salut o per afers particular8 es valien, els de Madrid, del Colblegi de Barcelona perque els fos pagat el seu sou. Aixb va passar arnb Joan Bassas, Director del RCC de
Burgos, que va anar a Tarragona a passar-hi una temporada (20). En la sessió de
claustre del 16 de juliol de 1801 llegirn I'ordre de Madrid que deia: "que se le
entreguen por cuenta de Burgos 3.000 reales". Al cap d'uns dies (5 d'agost de
1801) el8 ordenen enviar a Madrid -no sabem per quin concepte- 30.000 rals (21).
Quan la unificació va avortar i tot va tornar a I'estat anterior, bastants d'aquells
catedratics es van quedar sense placa pero no se'ls va poder privar del sou. Corn que
abandonaren llurs col.legis i van tornar a Barcelona, novament Gimbernat va manar
que el8 seguissin pagant la gent de Barcelona.
El primer problema el van plantejar Francesc Artigas i Pau Capdevila -el8 dos
catedratics del Col.legi de Burgos- el 7 de gener de 1802. Eren pagats de la caixa
del RCC. de Barcelona (22). De manera semblant en la sessió del claustre del ler de
juliol d'aquell any Ilegim:"Páguese a Juan Bahi el sueldo de Catedrático de Burgos
todo el tiempo que esté en Barcelona". Els reunits, a la vista de tot aixb van opinar:
"anuncian la bancarrota futura del Colegio" (23).
Aquest drenatge continuat dels fons del RCC cap a Madrid deuria ser objecte de
comentaris. D'altra manera no s'explica que al cap de tretze dies el Gremi de
Cirurgians, que guardava el8 seus cabals a l'arca del RCC el8 reclarn6s. El dia 13 de
juliol el8 catedratic8 es van dirigir a Madrid per preguntar-los si devien o no entregar
el8 diners (24). Bona mostra del terror sota el qual vivien aquells desgraciats pel fet que
els diners que el Gremi de Cirurgians de Barcelona eren del Gremi i no del Col.legi.
El 30 de juny de 1803 es va rebre I'ordre "que Pedralbes pueda cobrar su sueldo de
Catedrático en Barcelona presentando el cese del RCC de Santiago" (25).
Un altre que va cobrar dels fons del RCC de Barcelona va ser Carles Nogués. Arnb
data 9 de rnaig de 1805 va rebre del Col.legi 1.333 rals, que era la tercera part de
4.000 rals, "con lo que debe contribuir la Cirugia". Desconeixern quin8 van ser el8
altres paganos (26).
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Y11 de juliol d'aquell any, juntament amb la noticia d'haver estat nomenat
"Cirujano de Cámara" i vocal de la Junta Superior I'antic alurnne Antoni Lavedan,
se'ls mana que paguin en concepte de jubilació 2.000 rals cada any a Francesc
Ventosa, antic catedratic del RCC de Burgo8 (27).
Diguem, per acabar, que a les actes trobem continuament mostres de dependencia.
Res no fan els catedratics de Barcelona sense que els arribi el perrnis de Madrid. El
centralisme assoleix dimensions grotesques.
Vegem-ne, a tal1 d'exemple, uns quants casos. El 14 de juliol de 1796 comuniquen
a Madrid que "se han roto las cintas y algunas tablitas de las percianas" (28). El 5
de setembre demanen perrnís per comprar un cobretaula perque "el de paño verde
está muy deslucido y es desde la fundación" (29). O sigui que I'havien fet durar 36
anys. Un altre permis per a petites despeses el va concedir Madrid el 4 de rnaig de
1797 en autoritzar "mandar hacer los caxones en la Secretaria" (30). En una altra
ocasió -24 de setembre de 1802- es va rebre autorització "para que se limpien las
vidrieras del Anfiteatro" (31).
Peró en aquest món no tot dura sempre. Les arbitrarietats de la Junta van arribar a
ser tan grosses que la gent es va comencar a descarar. Dues persones de la Junta
Central van visitar el Col.legi durant aquells anys d'absurda submissió.

El primer va ser "Don Antonio de Gimbernat". que els va dirigir "una exhortación
amorosa" (32). No sabem si aquella "exhortacibn amorosa" correspon a una sornegueria per part d'uns professors víctimes d'un despotisme mai vist. El que sí que
sabem 6s que la visita de Girnbernat al RCC es va fer aprofitant el 3 de novembre
de 1802 I'estada dels reis a Barcelona, els quals com a ler cirurgia de cambra
Gimbernat acompanyava sempre (32). Caltre visitant va ser Josep Queraltb el 19 de
maig de 1796. Va ser a Barcelona amb motiu d'una dissertació acadPmica sobre una
fractura d'avantbra~que va acabar en pseudoartrosi (33).
De tant en tant, traspua un intent de rebel-lió d'aquella gent humiliada continuament pel despotisme centralista. La primera manifestació de mal humor documentada porta data de 21 d'octubre de 1802. Tot llibre científic, i molt mes si era una
obra de text. necessitava un informe favorable de dos p6rits.
Francesc Bahi va escriure un Parado de Botánica i la Junta Superior Gubernativa li
va atorgar el permis d'irnpressió. Lleonard Galli -en nom de la Junta- es va dirigir a
Barcelona per designar Antoni de San Germán i Domenec Bover censors de I'obra
de Bahí. Els dos van contestar que si la Junta de Madrid havia "dado el Imprimatur"
sobrava I'opinió de dos censors nomenats (34).

La segona rnanifestacid correspon al 13 de seternbre de 1804. Els professors de
Barcelona van demanar que la gent suspesa tornés a pagar la matricula: "han de
pagar su insulto al Tribunal, por su profunda ignorancia", peticid que els va ser
denegada a Madrid, i per aixb van protestar aquell dia (35j.' També aquell dia es van
queixar que a i'estiu, en temps de vacances, haguessin de demanar permis per
absentar-se de Barcelona (35).
El 30 de julio1 de 1807 es va produir un fet sense cap tracendencia, pero va ser la
gota que va fer vessar el got. Quan els estudiants s'examinaven de revalida. els
catedratics participaven d'unes petites quantitats; el que ara en diríern drets obvencionals. D'uns examen8 de batxillers en Filosofia, els catedratics es van repartir la
modica suma de 80 rals (36). Doncs bé, els va arribar un ofici del Ministeri de
"Gracia y Justicia" (sens dubte redactat a peticid de la Junta Superior Gubernativa)
en que se'ls rnanava que retornessin aquells 80 rals (36).
La reacció va ser violenta. Van justificar el repartirnent d'aquella quantitat en virtut
del que disposava una reial ordre i es lamentaven "que el Colegio que tan acreditada tiene su legalidad parece haya procedido con arbitraricia". i afegien que desde
feia rnolt ternps aguantaven "desayres de parte de la Junta y se hallan muy perjudicados en sus derechos [...] que la Facultad seva a ver perdida saliendo cada dia órdenes contradictorias" (36).
De manera sernblant el 14 de rnatg de 1807 van determinar desobetr I'ordre de
retornar els drets cobrats per examens de batxtllerat (37.38).
La facilitat amb que el Colblegi es descapitalitzava contrasta amb les dificultats que
tenia per cobrar. No ens referir als drets de matricula i de graduacio, perquP en aixo
no hi havia dificultat i. a rnés, exigien el pagarnent en moneda i rebutjaven vales de
I'Estat (39). El dificil era cobrar l'assignació que -en concepte de salaris- pagava la
Secretaria de Guerra.
Aquest organisme pagava d'una. manera molt irregular. A tal1 d'exernple serveixi el
cas següent. Chabilitat del Col,legi, és a dir, I'encarregat de cobrar de I'Exercit i de
pagar des del primer catedratic fins al porter era Antoni de San Germán. El 23 d'agost de 1807 feia set mesos que no cobrava ningú, cosa irritant per als qui veien
com del fons del Col.iegi en disposaven alegrement des de Madrid. El tresorer de
I'Exércit va enviar un oficia San Germán dient-li que tenia a la seva disposició "una
carta de pago de 27.846 reales a cobrar en el pueblo de la Escala" (40).
1 Ei pitjor del cas va ser que no solarnent la Junta va denegar aquella petici6, sin6 que els va obli-

gar a retornar eis diners que havien cobrat per aquell concepte ei 18 de desernbre de 1806.

O sigui que tot un catedratic havia de fer un viatge "de 25 leguas"(125 km.), cosa
que suposava perdre quatre dies o més amb la perspectiva que el creditor no disposés d'aquell diner. Aixb és una raó rnés que explica la mal continguda irritació arnb
que discorrien les relacions Barcelona-Madrid.
Una altra mostra que podria qualificar-se de falta de respecte -si 6s que dir la veritat és aix& va ser la contestació cursada a Madrid el 10 de desernbre de 1807, quan
des de la central se'ls recomanava que vigilessin "los papeles de limpieza de sangre
y certificados de estudios y que en caso de duda recurran a las Justicias de los
Pueblos de origen". La Junta de professors va contestar que sempre ho havia tingut
en compte i va recordar a Madrid elcas d'Auguet, I'expresidiari a qui la rnateixa
Junta Superior Gubernativa li va arreglar tot prescindint dels antecedents (41).

Els prolegomens de la Guerra de la Independencia
L'última ordre que arriba de Madrid. tot just després del primer episodi de la Guerra
de la Independencia, va ser del 6 de rnaig de 1808. La cornunicació deia aixi: "[ ...1
que los caudales sobrantes en el Arca, sean enviados a Madrid para socorrer algún
Colegio que lo necesite" (42).
La Junta de professors de Barcelona va respondre que no era "prudente en los
momentos presentes, desprenderse de mucho dinero. tanto más cuanto es cortísimo de un tiempo a esta parte la entrada de alumnos. Solo pueden enviar 4 6 5.000
durosr' (42).
Malauradament. la guerra va lnterrompre aquelles actes, cosa que ens priva de saber
corn va acabar aquella pet~ció
Per enesima vegadal'any 1804 vam entrar en guerra arnb Anglaterra quan tot just
feia dos anys que n'havíem acabat una altra arnb la pau d'Amiens (43). Aquesta
guerra va repercutir brutalrnent sobre I'economia industrial de Catalunya i d'una
manera especial sobre Barcelona. ja que li tallava en sec tot el rnoviment comercial
amb Arnerica.
Estudiants i professors del RCC degueren participar d'alguna manera d'aquella desagradable situació, repetició de la que es va registrar de 1799 a 1801 i que la noticia de
la desfeta de Trafalgar va agreujar considerablement. Aixi. arnb tota mena de dificultats
al carrer i arnb els problernes que ja hem exposat al RCC es va arribar al febrer de 1808.
La guerra arnb Anglaterra en8 obligava a atacar I'aliat tradicional de la Gran

Bretanya. Era un desig-ordre de Napoleó. Un exercit rnixt hispanofrances ocuparia
Portugal. perque aquesta operació forrnava part del bloqueig continental arnb el
qual I'ernperador dels francesos volia ofegar Anglaterra. Un poder68 exercit va
entrar sirnultaniarnent per Sant Sebastia. per Parnplona i per I'Ernporda.

El 13 de febrer de 1808, una divisió manada pel mariscal Duhesrne va entrar a
Barcelona i dues setrnanes mes tard (29 de febrer). dilluns de Carnestoltes, va ocupar rnig per enganys rnig per violencia la Ciutadella i Montjuic (43).
El capita general tenia instruccions rnolt concretes que es tractava de forces arnigues
i que calia evitar tota situació violenta. Davant la Llotja es forrnaren grups de protesta, que la f o r ~ apública s'escarrassa de convencer perque es dissolguessin sense
ernprar cap rnena de violencia (43).
Aixi, entre la rnalfian~ade rnolts anava augmentant el clima d'irritació contra el8
francesos, a mesura que arribaven noticies poc tranquil.1itzadores de Madrid (caiguda de Godoy, abdicació de Caries IV, marxa de la familia reial cap a Baiona) i... finalrnent el 23 de rnaig, quan, assabentat tothorn de la jornada del 2 de rnaig, es van
fixar un8 cartells que anunciaven la cessió del tron d'Espanya a Napoleb. que van ser
arrencats per la multitud enfuriada. E l 31 d'aquell mes es van registrar xocs entre el
paisanatge i les tropes franceses. D'arreu de Catalunya -i també d'Espanya- es
rebien noticies alarrnants (35). La guerra estava sewida.

El professorat de 1795 a 1799
Repassern. ara. les llistes de professors d'aquell periode.

Taula 19
Curs 1795-1796
President
Pedro Custodio Gutiérrez
Directors
Els rnernbres de la Junta Sup. de Cirurgia
\/ice-director i ler rnestre
losep Antoni de Capdevila
2on rnestre
Francesc Eorr.38 iCasas
3er rnestre
Dornenec Vidal
4rt rnestre
losep Torner
5e rnestre
Francesc Junoy
6e rnestre
Vicenc Pozo
7e rnestre
Esteve Marturia, bibliotecari
8e rnestre
Rafael Costa, cir de Ciutadella
Medicina teoricopractica
Benet Pujo1
Substitut
Antoni de San Gerrnán iFort
Dissector
Pau Capdevila

En aquest quadre es van registrar -aquel1 curs- les baixes següents. Josep Antoni de
Capdevila. que en ser nomenat vice-director va deixar d'impartir classes; d'aquests
ensenyaments se'n va encarregar -amb tito1 de catedratic substitut--Antoni de San
Germdn. L'altra baixa va ser la de Domenec Vidal i Abad, en arribar-li la noticia d'haver estat nomenat vicedirector del Reial Colblegi de Cirurgia de Cadis el 18 de juliol
de 1796 (44).

El 14 de mar< de 1796 s'incorpora al Claustre Antoni Cibat Arnautó (4% catedratic de Fisica experimental. En l'estudi de la catedra de Fisica experimental trobara el
lector precisions sobre el que va passar.
Una altra baixa va ser la de Rafael Costa de Quintana el 19 de gener de 1797 per
haver guanyat una catedra a San Carlos de Madrid (46). En conseqüencia es van
treure a oposició les catedres 7a i 8a. Els exercicis dels tres opositors que es van presentar van resultar molt fluixos (47). segons es va comentar a la reunió del Claustre
de professors el 7 de gener de 1797. De totes maneres. en la terna que es va confeccionar anava en primer lloc Domenec Bover (gendre de Capdevila); en segon,
Pere Antoni Canals, i en tercer, Josep Ridecós.
Amb data 17 de juliol de 1797 va ser nomenat 8e catedratic Bover (48). Tambe el 23 d'agost de 1797 va guanyar la catedra de "Afectos externos" Antoni de San Germán (49).

El curs 1799-1800 va ser el moment en que el RCC es va transformar en "Real
Colegio de la Facultad Reunida", on es van impartir tots els coneixements de medicina i cirurgia.

El quadre va ser el següent

Director
Vicedirector
Ter mestre
20n mestre
3er rnestre
4rt mestre
Se mestre
6e mestre
7e mestre
86 mestre
Botanica
Medicina teoricopractica
Dksector

La Junta Superior Gubernativa
losep Antoni de Capdevila
Francesc Borras
Josep Jorner iJotosaus
Francesc lunoy
Vicenc Pozo
Esteve Marturia
Antoni Cibat Arnautó
Antoni de San Germdn
Domenec Bover
Antoni Bas
Benet Pujo1
Pau Capdevila

A aquest quadre hi hern d'afegir els tres professors substituts: Magi Sola, número 1,
Rairnon Vida1 i Carbonell, número 2, i Josep Sola, número 3 (50). A mes, el 29 de
julio1 va ser nornenat catedratic de Quirnica i farmacia Joan Arneller, i ajudant seu,
Josep Savall (50).
Arnb aquest equip es va posar en rnarxa la segona reforma de Girnbernat: la unificació dels estudis de medicina i cirurgia i la incorporacid a la Universitat dels estudis
de farmacia.

El 27 de rnaig de 1800. arnb rnotiu de la definitiva destitució i trasllat a Madrid de
Capdevila -que corn ja hem dit va tenir lloc el 3 de juny de 1799-, hi hagué un altre
corrirnent de Ilocs.
En el claustre d'aquell dia es va establir I'ordre jerarquic seguent
11Francesc Borras (vicedirector). 2. Josep Torner, 3. Francesc Junoy, 4. Vicente Pozo.

5 . Esteve Marturia, 6. Antoni de San German, 7. Dornenec Bover, 8. Antoni Bas, 9.
Benet Pujol, 10. Antoni Cibal i 11. catedratic subst!tut: Josep Sola.
Haura notat el lector que falta en aquesta relació el dissector Pau Capdevila. El motiu
era que havia estat nornenat catedratic del RCC de Burgos. El seu lloc el va ocupar
a Barcelona Francesc Borras i Montaner, fili del vicedirector Francesc Borras, per bé
que es va insistir rnolt que no podia figurar corn a catedratic.

El catedratic substitut (situat al núm. 11 de la relació), Josep Sola, va morir a
Andalusia lluitant al costat de Josep Queraltó contra la febre groga i va ser nornenat en el seu lloc 1'1 1 de novernbre de 1800 el que tenia el rnateix carrec al recentment creat "R.C. de la Facultad Reunida de Santiago de Cornpostela", Pere
Castelló i Ginesta.
Per cert. Castelló va fer notar el 9 de gener de 1801 que arnb el trasllat havia perdut 3.000 rals a I'any, que era el plus que cobrava a Santiago, d'on. ultra la catedra,
es cuidava de la Biblioteca.
restada de Pere Castelló a Barcelona va durar poc. E l 15 de febrer de 1801 rnarxava cap a Madrid. on I'oncle Agustí Ginesta li havia aconseguit una placa de substitut a San Carlos.

El mes de mari d'aquell any 1801 es va desfer tota la labor unificadora d'Antoni
Gimbernat.

El dia 18 es restaurava el Protomedicat2i el 26 es van suspendre tots el8 examens en
curs.
E l i sis reials col.legis van tornar a formar solament cirurgians i tan sois podrien atorgar els títols de cirurgians Ilatins, cirurgians romancistes, sagnadors i llevadores.
Pel que toca al reial collegi de Barcelona, el 28 d'abril d'aquell any va ser nomenat
catedratic Francisco Cano.
Van seguir tres anys de calma sense novetats fins que va morir el vicedirector del
Col.legi Francesc Borras. El va succeir Josep Torner i Totosaus, que va prendre possessió del seu nou carrec el 17 d'abril de 1804.
Celenc directiu i docent del RCC va quedar de la manera següent.
~~~~

~
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President:
Vicedirector i
ler rnestre:
20n rnestre:
3er mestre:
4arr rnestre:
5e rnestre:
6e rnestre:

7e rnestre:
8e mestre:
Dissector:

Antoni Girnbernat
losep Torner (Parts imalalties de la dona, dek nens i veneries)
Francesc lunoy (Materia rnedica)
VIcente Pozo (Afectes interns)
Esteve Marturia (fisiolog~aiHigiene, patologia iterapPutIca)
Antoni de San Gerrndn (Afectes externs, operacions, malalties
dels ossos iflebotornia)
Dornenec Bover (Anatornia, cirurgia rnedicolegal iforense
iernbenaments)
Antoni Bas (Botanica)
Antoni Cibat (Física rnedica)
Francesc Borras

I
!

l

Com es pot veure, ha desaparegut el metge Benet Pujol (jubilat amb data 24 d'abril
de 1804) en virtut del nou pta. que venia a confirmar la dedicació exclusiva del reial
col.legi a I'ensenyament de la cirurgia amb exclusió dels coneixernents de medicina.
Hi havia. a mes, dos catedratic8 supernumeraris, que eren Rairnon Vidal (que es cuidava de la Biblioteca) i Francisco Cano, que tenia cura de la Secretaria.
Francesc Borras es cuidava també de I'assistencia dels malalts de la Ciutadella

2 En conseqüencia, tornava a ser director del Col.legi el "ler Cirujano de Cámara" ~i'inombustible
Pedro Custodio Gutierrez. Oe totes maneres, al cap de poc temps va morir i el va succeir el dia 12
de setembre de 1801. Antoni Gimbernat.

En la nova Ordenanca de 1804 va ser suprimida també la catedra de Fisica experimenta!. El titular -Ciba?- va dernanar el 30 de julio1 d'aquel! any que es fessin gestions a fi de vendre les maquines que. abandonades. es farien rnalbé.
Una aitra catedra suprimida va ser la de Botanica. Si bé la supressió va produlr-se I'any
1801. Antoni Bas, va continuar fins, I'any 1804, en que va ser jubiiat definitivarnent.
PerO elclaustre entenia que els alurnnes havien d'aprendre BotAnica. Es va encarregar d'ensenyar-la íjuntament amb la Materia medica i la Farmacia) Francesc Junoy.
Tenim una referencia del 25 de rnaig de 1806 sobre el8 horaris de les ciasses. El sistema ionsistia que cada curs tindria una classe al matí i una altra a la tarda "para
que haya tiempo para la reflexión y el repaso"
Heus aquí. doncs, els horaris del curs 1805-1806

!
N
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Materia medica (lunoy): de 9 a 10 del matí
"Afectos externos y operaciones" (San Germán):
Anatomia (Bover):
Ksiologia ipatologia (Marturiá):
Parts Vorner) (en aula separada):
Afectes interns (Pozo):

!

de 10 a 11
d ' l l a 12
de3a4
de 3 a 4
de4a5

El 20 d'abril de 1807, es va efectuar una permuta: el catedratic supernumerari
Francisco Cano va anar a Burgos i a Barcelona va venir lgnasi Arneller,
L'any 1807 es va acabar amb i'arribada a Barcelona de la noticia de "la exoneración
de Manuel Godoy" i l'abdicacio de Carles IV. Gosern dir que ningú -ni del8 alurnnes,
ni del professors- va pensar en la cua que portaria aquella noticia. resultat del celebre motín de Aranjuez.
Perque les classes s'anaven impartint pacificament i no es registra en els documents
de I'epoca res que fes pensar en els sis anys que vindrien i que tan decisius serien
pera la vida d'Espanya. Pensem. per un rnoment, que el segle xviti no va acabar i'any
1800, sinó que es va anar morint durant els anys de la Guerra del Frances.

Els alurnnes entre 1795 i 1799
Hern dedicat un ampli capitol a aquesta tematica dins el periode compres entre la
fundació del Col.iegi i la primera reforma de Gimbernat. Gran part de les coses que

alli figuren són valides per a I'alumnat d'aquests 33 anys. Vegern-ne, pero, les xifres
i algunes diferencies.

Els primers cinc anys: 1795-1799
Les primeres diferencies són les noves titulacions: batxiller, llicenciat i doctor en
Cirurgia medica. Comencem per estudiar les xifres de matriculats (51) i de graduats
de 1795 a 1799 (52).
I
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Any Matriculats
1795
1796
1797
1798
1 799

Totals

Graduats
58
30
57
35
33

11
24
17
53
37

213

142

Aixó vol dir que es van matricular una rnitjana de 42.6 alurnnes per curs i es van graduar 28.4 deixebles per any, i per tant es va registrar un 33,34% de "fracassos"
escolars, xifra sensiblernent inferior a la registrada en els primers 35 anys.
El nombre de graduats de cada any es va repartir entre els rnesos d'acord arnb la
taula següent.

1
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Mesos

Gener
Febrer
Marc
Abr~l
Mala
Agost
Setembre
Octubre
Novernbre
Desembre

1795

1796
2
2

1797

2
3

2

1

-

-

1

3

2

3
3

1
4
4

f

2

1
1

1
1798
4
6
4
3

1799

Totals
10
12
12
11
15

6

4
2
5
4
5

-

-

-

5
5
6

1

11

4
7

16
22

-

~

D'aquests quadres en podem treure les següents conclusions

1. L'any 1795 es va graduar poca gent perque rnolts alurnnes estaven rnobilitzats i
la Pau (de Basilea) no es va signar fins el 22 de juliol. El nombre de graduacions
es va norrnalitzar i al 1798 es va assolir una xifra record: 53 alurnnes.
2.Pel que toca a rnatriculacions les xifres record corresponen als anys 1795 i 1797
arnb 55 i 57 inscrits. respectivarnent.
Passern ara a les graduacions distribui'des per rnesos. Nul.la activitat a I'agost i al
seternbre i maxirnes als rnesos de juny, desernbre I novernbre.
Exarnitiern ara la distribució de les diverses rnenes de graduació. La cosa 6s cornplicada perque no tots els estudiants es van graduar arnb els nous titols. Van ser gairebe tots els que es van examinar "por la antigua Ordenanza"

Antigues titulacions
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1795

Llari de 9 exdrnens
Llati de 2 exarnens
Rornanc~stade 2 exdrnens
Sagnador
Dentista

1796

1797

1798

1799
1
6

1

1

3

2

-

3

-

7

6
2
1

20
-

9
5

29
14

-

-

-

21

9

-

Noves titulacions
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Lhcenciat en Cirurgia rned~ca

1795

1796

1797

1798

1799

1

-

-

1

-

'

Per explicar aquest curibs fenornen tinguern en cornpte que al darrer any (el 1799)
no hi havia ningú que hagues cornencat la carrera arnb el nou pla. Hern d'esperar
I'any 1800 per veure desapareixer les antigues titulacions.

Procedencia dels alumnes

L/.

Barcelona
Catalunya

Catalunya N
Espanya
Estranger

1795

1796

RO.

LI.

3

O

15 35

1
1

-

4

1797
Ro.

-

8 17

-

-

-

2

-

1

1

- -

4

1798

1799

Ll.

RO.

1

1035

4 822

Total
L/.

10
21

3
1 3

- -

1

1

- -

-

-

-

-

RO.

O

25+1= 26
162+110=172
7+3= 4
3+7=10
l= 1

Trarnits de matriculació
La reforma de 1795 no va suposar cap variació en els tramits de rnatriculació. Es van
seguir demanant els rnateixos docurnents descrits en referir-nos als atumnes del
segle XVIII. En són un exernple els casos de Jaurne Serra i Dalrnont (Sant Marti
Surroca) (53). el de Pere Serrat i Rusca (de Bolquera) (54). el de Miquel S i ~ e nArtizó
t
(de Bolvir) (SS), tots tres de la Catalunya francesa, i el de Josep Baroy i Pujol (de
Baga) (56). rnatriculats I'any 1794 sub conditione i que van entregar la documentació I'any 1799.

Examen previ dels rornancistes
Una innovació d'aquest pla d'estudis va ser examinar previarnent de grarnatica,
cal.ligrafia i aritmetica elemental els que es matriculaven de rornancista. Aquest
requisit, que venia a resoldre la miseria cultural d'alguns sagnadors que Francesc
Puig acusava d'analfabetisme, figura en bastants expedients posteriors a 1795, tals
com els d'Antoni Vila i Marti (57).el de Grau Dellunder i Roura (58) o el de Ramon
Canudes i Gasóliba (59), matrlcuiats I'any 1798.
Un altre detall respecte a examens a assenyalar dins d'aquell període 6s el nombre
de reprobados que va ser norrnalissim. Heus aci els resultats: 1795: 0; 1796: 5;
1797: 4; 1798: 4; 1799: 1

Benignitats en la concessió de graus
E l resultat aberrant que representa el O de I'any 1795 es degut als efectes de la
Guerra de la Convenció. Es difícil suspendre un excombatent per rnalament que ho
faci. Els llibres d'actes revelen com es va prodigar la tecnica de la manega ampla
davant de qualsevol problema plantejat pels estudiants. Vegem-ne alguns exernples
dernostratius.
El 26 de novernbre de 1795 la Junta es va formular aquesta pregunta: "'Qué hacer
con los que no han asistido a clase de Partos, por la guerra?" (60). l a hem dit que
era codum "regalar" I'escolaritat a I'alurnne mobilitzat. & a dir, se l'eximia de I'assistencia a classe, encara que (tebricarnent) havia de demostrar que sabia l'assignatura. Perb en el cas de I'Obstetrícia no havien fet les practiques amb els maniquins.
No va trigar gaire a presentar-se el primer cas conflictiu. Es tractava de Francesc
Bernatjoan, que no havia assistit a la classe de Parts. Se'l va adrnetre a revalida i
aquesta "gracia" es va fer extensiva a onze alurnnes més (61).
De totes maneres. el8 catedratics sentien un cert pudor acadernic davant d'aquella
disbauxa. Perb resultava que quan ells intentaven resistir i aplicar el Reglarnent
venien ordres de Madrid donant sernpre la raó als alumnes. El cas mes sonat -i que
va constituir un fatal precedent- va ser el de Miguel Flórez de Llano (62). un romancista de 2 examen8 del 21 de marc de 1795. Al cap de 15 mesos els de Madrid
rnanaven que, sense examinar-se del batxillerat en Llatinitat i aprovar la MatPria
medica, se li atorgués el tito1 de llicenciat en Cirurgia medica i de seguida el de doctor. Els catedratics de Barcelona es van limitar a contestar que aixi ho farien tan bon
punt es presentes el seu apoderat (63).
Des d'aleshores la concessi6 de graus superiors a base sirnplernent de pagar el8 drets
va ser moneda corrent. En realitat, va sortir una reial ordre que protegia tot aquel1
alumne que havent aprovat el8 tres primers cursos hagués estat servint I'Exercit des
del comencament de la guerra.

Els professor, ernparats en aquesta reial ordre, van negar dispensa d'exarnens a Pau
Carita i Josep Salvany (64). que s'havien limitat a servir als hospitals provisionals.
perb després van fer rnarxa enrere i gent que estava en la rnateixa situació, com Pere
Santa Maria, Antoni Roma. Josep Soler, Pere Carbonell, Magí Calvet. Pere Raguer i
Pere Pla, van ser adrnesos a examen8 de revalida (65).
No solament els excombatents demanaven ia lluna. Hi havia una serie d'antics
alurnnes que havien estat expulsats a causa de reprobados repetits o que, senzillament, havien abandonat I'Escola i ara demanaven examinar-se al-legant que tot

allb el8 havia passat amb el pla antic i que ara amb el nou pla tot quedava esborrat. Altres no havien cursat mai a I'Escola i presentaven papers del seu ajuntament
assegurant que feia més de dotze anys que servien. amb la particularitat que era
fals perque hi havia gent de trenta anys i no podia ser que exercissin des deis divuit
anys (66).
Si alguna vegada a Barcelona es de'ia que no davant d'una petició desaforada. els
estudiants sabien perfectament que, si recorrien a Madrid, vindria I'ordre desautoritzant la Junta de Claustre de Barcelona. 6s que la Junta Superior Gubernativa practicava la demagogia més descarada.
Va comencar per manar el 9 de maig de 1798 que s'atorgués "Titulo de cirujano
[latino] a todos los que sirvan en los Regimientos a satisfacción de sus Jefes" (67).
de manera que un romancista passaria a llati segons el criteri dels cap8 militars d'aque11 Regiment. A I'acta es diu que "la Junta (de Barcelona) se limitó a quedar enterada". El cas de Flórez de Llano s'havia fet Ilei.
Com a exemple de desautoritzacions per part de Madrid tenim el següent. Josep
Clua va demanar examinar-se pel fet d'haver estat vint anys exercint. Aquella pretensió li va ser denegada el 14 de gener de 1799 perque tenia 29 anys i era irnpossible que hagués cornencat a exercir als 9 anys (68). Doncs bé, al cap de tres mesos
-el 22 d'abril de 1799- obtenia el títol de Llicenciat, perquP aixi es va manar a
Madrid el 18 d'abril (69).
Malgrat totes aquestes facilitats els estudiants no estaven contents d'aquella reforma de 1795. A la Junta del Claustre del 9 de febrer de 1797 Ilegirn: "Los estudiantes fueron invitados por una esquela anónima a congregarse a las 4 de la tarde del
7 de febrero en el patio de Santa Catalina. Se protestó de que se les aplicaron 6 años
de estudios habiendo empezado con las antiguas Ordenanzas. Hemos tomado los
medios que nos han parecido mds eficaces para sufocar en su raíz la fermentación
de estos discipulos" (70).
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Quatre conquestes del pla d'estudis
de 1795: la catedra de Botanica,
la catedra de Física experimental
i el doctorat
La catedra de Botanica i els avatars del seu jardí
Introducció
Disposar d'horts o jardins on es cultivaven plantes medicinals es una practica que
segurament es remunta a la més remota antiguitat. De totes maneres, I'existencia
dels que estan documentats se situa pels anys 816-817 al monestir suis de Saint
Gall.
Més modernament (segle xvi) tenim constancia dels o d dei semplici a les universitats de Padua. de Pisa i de Montpeller. A Espanya es parla de la fundació d'un Jardí
Botanic a Valencia I'any 1567, del qual s'encarregd un rnetge -Joan Placa-. catedratic d'Herbes o de Simples. A part d'impaitir llicons als estudiants i dirigir un hortola
-que vivia en una caseta ad hoc en el mateix hort- s'estipulava unes soitides al camp
a herboritzar, a les quals concorrien estudiants de medicina, cirurgians, apotecaris i
"altres persones que anar volran" (1). A Barcelona -al segle xwi- hi ha constancia
d'un jardi botanic dels pares caputxins annex a la catedra d'Anatomia i de Simples
de I'Estudi General de Barcelona (2).
Naturalment, un hort medicinal ben dotat estalviava moltes sortides al camp. Al
segle xviii la botanica va prendre a tot Europa, i a Espanya també, una volada
extraordinaria, perque extraordinaria va ser la protecció de Caries lll a aquesta
rnena d'estudis: expedicions a America. creació de jardins botanics, publicacions
i els testimonis de Bowles en la seva Introducción a la historia natural de Esparia
o de Humboldt quan escriu: "Ningún Gobierno europeo había hecho tan considerables gastos como el de Esparia para adelantar el conocimiento de los vegetales" (3).
Pel que toca als botanics, devem a un botanic alemany, P Loffling, deixeble de Linné,
noticies laudatbries sobre el8 nostres botanics en una correspondencia sostinguda
amb el seu mestre. En aquestes cartes. que van comentar I'any 1751, Loffling parla
de Josep Quer, de Josep Minuart. de Cristbbal Vélez i de Jose Ortega. Els fruits d'aquesta gent i els seus deixebles no es van fer esperar a Catalunya. Barnades publica el primer llibre de botanica espanyol I'any 1767 -Principios de botánica- i el seu

immediat deixeble, JosP Celestino Mutis, estudia exhaustivament la flora de Colombia. Segueix després Casimiro GOmez Ortega, nebot de José Ortega i successor
de Barnades en la catedra de Botanica annexa al jardí que hi havia a Madrid.
A Catalunya, era nombrosa la gent que s'interessava amb exit per la botanica. Recordem que tant Quer com Barnades -ja esmentats- eren catalans i que la fama del
llinatge dels Salvador va trajpassar les fronteres.
La familia Salvador era originaria de Calella de la Costa. De temps immemorial eren
apotecaris i eren coneguts pels Salvador de la Placa (on tenien la farmacia). E l primer de la nissaga va ser loan Salvador i BoscA (1598-1681), natural de Calella perb
mort a Barcelona. Va ser succeit pel seu fill, Jaume Salvador i Pedrol (1649-1740)
que, 3 costa seva. va crear -1'any 1723- a Sant Joan Despi el primer Jardi Botanic
catala (4). Ennoblit amb el tito1 de baró de Bleda. els seus fills Joan i Josep Salvador
i Riera van continuar la seva obra. Els Salvador es van relacionar amb els botanics
europeus més destacats, com Tournefort, Jussieu, Barrelier, etc.. i amb metges de la
categoria de Boerhaave (5).
Gaspar (6) ens parla d'un intent I'any 1763 per part dels farmaceutics barcelonins
d'assolir un centre d'ensenyament -copia del RCC- que a la vegada que el8 formaria cientificament els hi atorgaria una millor condició social i -cosa que era mes
important- el8 independitzaria del Protomedicat. En aquest paquet de peticions hi
entrava la creació d'un jardi botanic al servei d'aquella escola.

Esforqos de Virgili. dels apotecaris i de Puig
Aquelles pretensions van ser aprovades per una amplissima Comissió en que figurava el mateix Pere virgili. Els apotecaris catalans tindrien una escola amb tres catedres
(Botanica. Química i Farmacia) i, naturalment. un jardí. Encara mes. es van projectar
unes normes de col~laboracióentre el RCC i el futur Reial Col-legide Farmacia, sobre
la base que les classes de Botanica fossin a la mateixa hora. Buscant aquesta avinentesa es procuraria que el Col.ieqi de Farmacia es bastis a prop del de Cirurgia.
Aquells projectes tan assenyats i acceptats per totes les autoritats de Madrid van fracassar ofegats per la burocracia i per un informe desfavorable del Protomedic Don
Manuel de la Raga, que de cap manera volia que el8 metges perdessin el control
sobre els apotecaris (7). Els cirurgians del Reial Col.legi van haver de prescindir dels
projectes dels apotecaris i, segons assegura Gaspar (7), van improvisar a final8 de
I'any 1763 un jardi molt petit en un solar al carrer del Carme, al costat de la fabrica
del RCC. resuitat d'enderrocar dues cases anomenades de les Beates (8).

Puig, que era un gran optimista i molt treballador, va iniciar una tasca a fi de treure'n el maxim partit possible. En primer lloc -curs 1766-1767- va buscar un jardiner
oferint un sou anual de 25 Iliures, que va haver d'apujar a 50 perque no trobava
ningú. A continuació va demanar plantes al Real Jardin Botánico de Madrid i al RCC
de Cadis, a I'aleshores director efectiu Francisco Nueveiglesias.
Les primeres noticies que nosaltres hem recollit sobre aquest jardí figuren en una
carta de Puig dirigida a Pere Virgili. del 27 de setembre de 1766, en que li comunica
que ha trobat un jardiner per tenir-ne cura (9). Més tard -1 30 de maig de 1767Puig es dirigeix al lloctinent de Tarragona (10) dient-li que "si puede remitirnos alguna planta para el Jardín Botánico. satisfaria su conducción". Dues setmanes mes tard
deia al llociinent de Tortosa que "si se hallan plantas exquisitas que los peritos conozcan que abundan mejor en este país que el nuestro L..] sírvales remitir [...]" (1 1).
Maria Dolors Gaspar (12) ens informa d'altres peticions fetes per Francesc Puig, tal8
com la dirigida a "Félix Vidal, cirujano de Cardona l...] se le solicite a Vm. algun
Arbol o planta exquisita de este departamento". O al "Theniente" de Manresa: "1 ...1
esta RI. Escuela agradecerd infinito el que Vm. se sirva remitir la pieza preparada que
sacó de la Mujer l...] assimismo las plantas que van señaladas con X en la noticia que
nos comunicó de ellas cuydando vengan con la mayor conducción para que no se
estraguen por el camino"
Tot fa pensar que aquel1 jardi tan migrat en extensió i faltat d'una bona irradiació
solar a causa dels edificis que el voltaven no va donar cap gran resultat. Ho demostren els esforcos dels elements directius del Collegi per aconseguir un terreny de
grans dimensions, mes apropiat que el que tenien.
Estan documentats un8 intents per part de Lloren< Roland d'aconseguir un terreny
-que I'enderrocament del magatzem de la polvora havia deixat Iliure-, complementat amb I'adquisició d'un hort limítrof, idea que es va abandonar a favor d'una altra
peca de terra a la vora del carrer de Sant Antoni que com és sabut comenGava en
un dels portals (situat davant de I'actual mercat de Sant Antoni. per on entrava a
Barcelona tot el trafec provinent d'Arag6 i de Madrid (7).
Aquell hort. I'adquisició del qual es va aprovar a Madrid rapidament, no es va arribar a comprar perque la Conferencia Físico-matematica Experimental també el volia,
argumentant que tant el RCC com el futur Col-legi de Farmacia I'utilitzarien per al
conreu i estudi de solament les plantes medicinals. mentre que I'Academia es preocuparia -a mes d'aquestes- de les que tenien valor industrial, com les productores
de colorants, o de fibres textils, o de pasturatge. etc. El resultat final va ser que ni el
RCC ni la Conferencia van disposar del nou jardí i que la idea es va abandonar (13).

El marques de Ciutadilla
Antoni Meca Ca~adori Cardona era un prototip d'aristbcrata il.lustrat fill de la seva
epoca. Era un bon aficionat a la botanica i al final de la seva vida es va obsessionar
arnb la idea de crear un jardi de plantes medicinals. L'ernpresa era dificil perque la
Barcelona del seu temps, cercada de muralles -que seguien el tracat de les actuals
rondes-, no oferia gaires espais lliures on es poguessin cultivar plantes.
Per fi, I'any 1782 el marques de Ciutadilla va poder tirar endavant el seu projecte en
adquirir un hon vora la muralla i I'esglesia de Sant Antoni i el monestir dels monjos
de Sant Pau del Camp i va obtenir els permisos oficial8 corresponents.' En la labor
que el1 mateix va emprendre va trobar un col-laborador en Josep Peix un herborista
barceloni (14).
La primera idea del marques de Ciutadilla, quan I'any 1782 va adquirir els terrenys.
va ser encornanar-lo a la cura del Col.legi d'Apotecaris, amb I'expressa condició de
facilitar plantes gratuitament (14) als pobres que les necessitessin, i aixi ho va fer
constar en el8 docurnents elevats a les autoritats que li van concedir els permisos
oportuns.
Pero va entrar en escena Francesc Puig, aleshores vicepresident del RCC, i com a tal.
director efectiu. i com el1 rnateix ho explica"[...1 movido de su gran zelo conmovió
el ánimo del Marqués de Ciutadilla para que cediese a favor del Colegio el terreno
[...1 en donde aplicó su mayor atención a fin de ponerlo en estado de que sirviese
de instrucción al mismo Colegio" (15).
Aquesta cessió té data de febrer de 1784 i va caure molt malament als personatges
de la Reial Audiencia i de I'Ajuntament perquP alterava la primitiva petició del rnarques. D'altra banda. les relacions entre I'Audiencia i Puig no eren precisament cordials.
El plet va arribar al rei. pero el ministre universal, el comte de Floridablanca, va opinar el 12 de juny de 1784 que la donació al RCC era la solució mes encertada (16).
Pero el cárrec de Francesc Puig era provisional perque I'autentic titular -Llorenq
Roland- es trobava al Campo de Gibraltar, dirigint el8 serveis quirurgics de I'ExPrcit
que assetjava la Roca de Gibraltar.
Quan es va acabar aquella guerra i Roland va tornar a Barcelona, el primer que va fer
va ser jubilar Francesc Puig el 19 de julio1 de 1784, o sigui, un mes despres de la decil . El lector interessat trabara una detallada descripcid de la complicada histbria d'aqueila pe(a de
terra en el llibre de M." Dolors Gaspar (p. 29 i següents).

si6 de Floridablanca (17). Apartat Puig de les activitats del RCC el marques de
Ciutadilla es va anar ocupant del jardí. peró va morir el 14 de novembre de 1788 (18).
El RCC va nomenar els professors Capdevila, i Torner qeu van intentar un aclariment
dels comptes amb el8 marmessors del marques. De seguida van veure que, malgrat
que una part del terreny era cultivat i se'n treia un profit venent-ne les hortalises, les
despeses eren molt superiors. De moment -21 de desembre de 1789- van decidir
arrendar el jardi a un hortold que es deia Josep Manau, que es comprometia a tenir
cura de cent testos plantats i a conservar al seu cdrrec la sinia, el safareig i la caseta. La resta de terreny la podia explotar lliurement. El preu de l'arrendament va ser
de 240 lliures anuals (19).
la hem dit en diverses ocasions que el pecat capital de Llorenr, Roland era I'abúlia.
Aixó. no obstant es van comprar a I'herborista losep Peix 61 especies més.'
Una maniobra política forjada entre el capitd general de Catalunya i el primer cirurgid del rei -Pedro Custodio Gutierrez- va determinar la destitució de Roland i es va
imposar en lloc seu un catedrdtic de Cadis, Francisco lose Martínez, amb I'encdrrec
de posar pau i imposar ordre al RCC. Peró el professor Martínez era un convencut
de la botdnica. Ell havia viscut els bons resultats del Jardi de Pere Virgili i sota la direcció de I'eminent farmaceutic i botdnic Casimiro Gómez Ortega, el jardí de Madrid
havia arribat a ser quelcom important i que de retop havia influTt poderosament
sobre el de Cadis i uns. mes modestos que la Marina de Guerra havia instal.lat al
Puerto de Santa María i a Cartagena (20).
De manera que Martínez no va descuidar el jardí i es va fer digne de les idees de
Puig i, sobretot, de Gimbernat. En efecte, a I'arribada a Barcelona de Francisco
Martínez el jardí, si bé -com hem vist- no estava abandonat, podia tenir mPs de 161
plantes, perque la seva extensi6 era de 19.586 m' (o sigui una mica rnenys que dues
illes de cases de I'Eixample barceloni).
D'aquí que Francesc Puig. des del seu "desterrament" de Mallorca, l'any 1790, en
un curriculurn virae seu insistia en la necessitat que un col.1egi de cirurgia tenia d'un
jardí botanic. i escrivia: "f ...1 por si alguno de los establecimientos adquieren terreno inmediato o un poco distante de su fabrica como lo logró a mi solicitud el de
Barcelona a impulsos del amor patriótico del [...] Marques de Ciutadilla, aue cuando S.M. determine olantarle podrá prometerse muchas ventajas por la benignidad
de su hermoso cielo y clima [...]" (21).
2 . Totes estan especificades al llibre de M.' Dolors Gaspar, que a mes reprodueix nou lamines en
color obra del rnateix Josep Peix (p. 60 a 74).

Francesc Puig, encara que va abandonar Mallorca i va tornar a Barcelona, es veie
foragitat de qualsevol activitat al RCC. Com indiquem en el seu resum biografic, va
morir a la seva masia de Sant Genis de Vilassar de Dalt el 3 de gener de 1798. Res
no va poder fer a favor del jardi botanic. Nomes va quedar un home que veia clara
la necessitat que els cirurgians tinguessin coneixements de botanica.
Almenys aixi es despren d'un informe que Gimbernat va elevar al re¡ I'any 1789 en
contestacid a unes censures del capita general del Principat de Catalunya, en que va
dir: "Últimamente no puede la Junta menos de recomendar a
el fomento del
Jardin Botdnico provectado en aquella capital y cuyo terreno, aunque pequeiio
pudiera contener algunos centenares de plantas medicinales que explicadas con sus
carácteres y virtudes por el Profesor de Materia Médica, ilustrarían a los discípulos,
ahorrarían la necesidad de otro maestro y no arladirian más expensas que las de los
jardineros y del cultivo" (22).
D'acord amb aquestes idees el nou pla d'estudis de Gimbernat contemplava la creació d'una catedra de Botanica al RCC, de Barcelona. El pla va ser promulgat I'any
1795, pero Gimbernat es va avanCar i, amb data 22 d'agost de 1793, va aconseguir
una reial ordre per la qual es creava una catedra de Botdnica dotada amb 8.000 rals
anual8 i atribuida a Antoni Bas (23) sense cap mena d'exercici d'oposicib. La primera preocupació de Bas va ser endegar el jardi botanic. El mateix any 1793 va enviar
a Gimbernat un projecte -amb el seu pressupost- de millores. Bas no va ser nomenat fins el 16 de marc de 1795.
En la reunió de Claustre del 10 de desembre de 1795 (24) s'acorda insistir en la petició de feia dos anys. Segurament Madrid va demanar que actualitzessin el pressupost, perque al cap d'un mes (14 de gener de 1796) les despeses es calculen en
1.110 rals (25). Rapidament Madrid va donar-hi aprovació. perque el 5 de febrer s'acorda que es compressin 600 herbes i que entreguessin ia cura del jardi en arrendament (26).

El 10 de mar$ de 1796 van passar comptes amb I'hortola. Se li devien 71 lliures i 10
sous. quantitat a la qual es devien restar 12 duros i mig que I'hortoIA "ha sacado de
las verduras" (27). El curiós va ser que el mateix Josep Manau. despres d'haver arreglat el8 comptes, va continuar cuidant-se del jardí. Es van comprar 600 plantes i
"seiscientos caiiutos de hojalata" per retolar-les (28).
Manau va ser nomenat per la Junta Superior Gubernativa de Madrid "Jardinero" a
proposta de Bas el 26 d'abril de 1796 a títol provisional (28). Tan provisional que va
durar tres mesos. El nou jardiner va ser Joan Sol, amb un sou de 533 rals I'any (13
d'octubre de 1796) (29).

Es va construir tambe una mena de pavelló per impartir-hi lli<ons -Escuela de
Botdnica- i al novembre de 1796 van comentar les classes teoriques. que se celebraven en dues etapes: la de tardor, de primers d'octubre al 15 de desembre, a les
11 del matí. i la de primavera, de 15 de mar< a finals de maig, de 5 a 6 de la tarda
(30). El 23 de novembre de 1797, a I'entrada de I'hivern, es van comprar unes estores per protegir les plantes de futures gla~ades(31). El 19 de desembre de 1799 es
va encarregar a Maria Raimon Vilaró la retolació de les plantes del jardi (32), ates
que el jardiner, Joan Sol. no sabia de lletra (33).
Que el jardi funcionava l'any 1801, n'es una prova que el 18 de mar< de 1802 declaren haver gastat 975 rals en el seu manteniment (34). Cany 1802 Carles IV i la seva
familia van passar una temporada llarga a Barcelona i el comte de Santa Clara,3 el
12 de julioi de 1802. va voler habilitar un terreny perque els reis hi poguessin passejar. Es va dirigir al Col.legi i els va manar que hi posessin "una valla, muro y canap6s4 para hacer un paseo junto a la muralla para que los Reyes paseen por allí". El
Col.legi va decidir posar tanques a la part del seu jardí botanic que limitava amb
aquell passeig, pero el 22 de julio1 -al cap de deu dies- decideix esperar (35).

Supressió de la catedra de Botanica
L'any 1804 va ser suprimida la catedra de Botanica i Bases va jubilar (36). De Madrid
va venir I'ordre d'acomiadar el jardiner, Tomas Cots. nomenat en morir Joan Sol (37).
El Claustre. en la seva reunió del 16 d'agost de 1804, va fer veure que (a banda que
juntament amb la Materia medica -a carrec de Junoy- se seguiria estudiant
BotAnica), si el Jardi Botanic es deixava de cuidar, revertiria la seva propietat al marques de Ciutadilla (38).
l a hem dit que una part de la superficie del jardí botanic es dedicava a plantar-hi verdures que el jardiner venia, i amb aixo disminuia la despesa que comportava. Aixb
va ser interpretat com una competencia deslleial per pan deis Prohoms del Gremi
d'iiortolans, perque aquesta utilització d'un jardí acadPmic -deien- anava en contra de les ordinances gremial8 (39).

El Col.legi va resoldre aquell problema i el del manteniment del jardí arrendat-lo a
Tomas Cots (que era el jardiner acomiadat). Essent com era Cots un hortola. podia
cultivar i vendre legalment el que plantes en la superficie no destinada a plantes

3. Era un títol del regne de NApols atorgat i'any 1746 a Procopi Francesc de Bassecourt i de Thiulane.
4. Era el norn que rebien els bancs arnb seient i una post per descansar-hi Yesquena.

medicinals (40). Aquest contracte va ser signat I'any 1806 i se li atribuia una durada de cinc anys.
De manera que. malgrat totes les adversitats, el Claustre del RCC, s'ho va enginyar a
fi de no deixar morir el jardi. Bona prova d'aixo 6s el fet que la Reial Academia de
Cibncies Naturals i Arts de Barcelona va poder traspasar al Botanic I'any 1804 diverse8 plantes i arbres que tenia en un petit jardi annex al seu local (41).

Bahí í la Junta de Cornerc
Les condicions del jardi van empitjorar amb motiu de la guerra de la lndependbncia.
El lector trobara en el capitol dedicat a aquest periode com el Col.legi va haver d'entregar les claus a I'intendent i el jardi va quedar a carrec del general francbs de la
Barcelona ocupada. Acabada aquella guerra va ser la Junta de comer^, que aleshores promovia una serie d'ensenyaments que no estaven inclosos en els plans universitaris i públics, la que es va interesar pel jardi. La Junta de Comerc -8egurament
induida per BahiLs va reclamar la gestid del jardi i el resultat va ser una reial ordre
de 5 de novembre de 1814 (comunicada al RCC al novembre pel capita general)
manant el traspas del jardi a la Junta de Comerc. la qual havia instituit una catedra
de la que Bahi havia estat nomenat titular i en la que podrien rebre ensenyaments
el8 estudiants del RCC. El 9 de desembre de 1814 es va fer entrega formal de la propietat a la Junta de comer^ (42).
Bahi es va trobar amb un hort dedicat al cultiu de plantes utilitaries. Va comencar
per fer una neteja general i va dividir aquel1 terreny en tres parts. "La primera de
mayor extensión. dedicada a las 24 tablas que corresponden a otras tantas clases del
sistema sexual de Linneo, en estas se os harán fixar (es dirigia als alumnes) las ideas
que habr6is recibido en la Escuela, que... os harán botánicos e instruidos en ellas.
debeis después pasar a aplicar los conocimientos a la medicina, y a la agricultura,
para cuyos tan dignos objetos se halla destinada la otra mitad del jardin que se estd
habilitando y subdividiendo [aixo es deia a la primavera de 18151 actualmente" (43).
5. Bahi anava darrere d'aquesta catedra des de feia rnolts anys. loan Francesc Bahi havia estat nomenat I'any 1799 catedratic de Botanica del RCC de Burgor, que s'acabava de fundar. Quan va fracassar la reunid de les dues carreres, Bahi va ser jubilat i I'any 1804 definitivarnent separat de la
catedra cobrant mig sou.
Bahi va intentar fer alguna cosa de profit per Castella, perb el que realment volia era tornar a
Barcelona. i per alxo va dernanar sense exit que li concedissin "la Cátedra de BotAnica que no se
enseña en esta capital (Barcelona). estando su jardin sin destino..." El Claustre del RCC va contestar que no podia atribuir-li aquella catedra, que havia estat suprimida, i que la Botanica i'explicava h o y .

Entre els projectes de Bahi hi havia el de plantar uns ceps experimentals al talús que
es recolzava sobre el mur interior de la muralla; també va decidir plantar flors, de
manera que els estudiants de I'Escola de Dibuix poguessin exercitar-se (43).
Com a coronació de tot plegat "se alzará un magnífico anfiteatro para escuela a fin
de que los alumnos no se vieran angostados como ahora. para que los dibujante8
puedan delinear con libertad y yo executar los experimentos que, tanto correspondientes a la agricultura como a la fisiología vegetal. me he propuesto con el tiempo
verificar. Acompañarán al anfiteatro el Museo de historia natural respectivo a la
Botánica y Agricultura y la Biblioteca botdnica" (43).
La labor de Bahi va ser extensa i meritoria. Fins a I'adveniment del regim constitucional (1820-1823) es va ocupar més que res de la Botanica aplicada a la medicina
i a la farmacia, i a partir d'aleshores es va preocupar de I'Agricuitura fomentant el
conreu dels prats artificials. de nous metodes d'arada, etc. (44).

Final
Cany 1851 la Junta de Comer5 es va desfer d'aquell jardi, que va passar a mans de
la Universitat adscrit a la catedra de Botanica. No era ni ombra del que havia estat.
Més de les dues terceres parts estaven ocupades per verdures i a penes hi anava cap
alumne. D'altra banda, va quedar cercat d'edificis (un d'ells el gran Col.legi de les
Escoles Pies de Sant Antoni).
Era, a més el moment de I'expansió industrial i la maxima tl.lusió deis barcelonins era
enderrocar les muralles. L'any 1854 es decidí urbanitzar aquel1 terreny. Es va establir
un pacte amb el successor del marques de Ciutadilla: el marques de Sentmenat. Se li
van abonar 904.890 rals pel vell solar a canvi de la donació a la Universitat en el pla
de Barcelona d'un terreny de la seva propietat de 25 fanegas d'extensió (equivaients
a 20,775
que es destinarien a jardi i a granja experimental (45).
6 . El lector interessat en aquest tema trabara una abundosa informacio en el Ilibre Aparición del
Jardin Bot4nico de Barcelona. Historia, ewlución e influencias científicas (1 784- 1854). de la Dra.
en farmacia M * Dolores Gaspar Garcia. premiat per la Reial Academia de Farmacia de Madrid
i'any 1991. Barcelona, 1994.
Pel que toca als aspectes administratius d'aquell jardi. a i'Arxiu de la Universitat de Cervera -a la
Biblioteca de la Universitat de Barcelona- es troba el llibre núm. 197. Libro de cuenta y razón del
hiierro destinado para Jardín Botanico (1 788-1 796).

* & molt dificil calcular I'extensió de 25 fanegas a causa de les diferents equivalencies que es troben a I'Enciclopedia Espasa (veu fanega) o a robra de Claudi Alsina, Gaspar Feliu i Lluís Marquet.
Pesos, mides imesures dels Paisos Catalans. Curial. Barcelona, 1990.

D'aquell projecte i d'aquells terrenys no se n'ha sabut rnai res. Aixi va morir el jardi
botanic de Barcelona, víctima de I'expansió industrial i de la seva prosperitat.
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W La catedra de Física experimental

Antecedents
L'estudi de la física venia de Iluny El que passava era que els alumnes estudiaven el tractat escrit per Aristotil, que era purament especulatiu. De res van servir les descobertes de Newton. de Torricelli i de Galileu. fins que I'abbP Nollet, a
Paris, amb les seves Le~onsde Physique experimentale -de les quals van sortir
vuit edicions entre 1743 i 1775-. va popularitzar les noves adquisicions en
aquesta materia.
Van ser nombrosos els espanyols que van llegir I'obra en frances i rnolts mes encara els que van poder llegir la traducció al castella de I'any 1757 del pare Antonio
Zecagnini. També sabem que molts dels becaris enviats a Paris a estudiar anatomia
i cirurgia solien assistir a les conferencies del pare Nollet. il.lustrades amb demostracions experimentals. per exemple arnb les descarregues d'electricitat estatica amb la
celebre botella de Leiden (1). A Barcelona eren coneguts els ensenyaments de Nollet.
Quan els membres de la Conferencia de Física de Barcelona, fundada pels deixebles
del savi jesulta pare Tomds Cerda. volgueren I'any 1763 comprar una maquina
pneurndtica, el pare Bonaventura Abad els va aconseliar que s'adrecessin a Nollet o
als de Leiden.
Cany 1764 -]ustament quan el RCC comenta a funcionar d'una manera definitivael Dr. Francesc Subiras -que presidia la Conferencia- explica un curs de Física experimental d'acord amb les Ilicons de I'holandes Van Musschenbrook. Al desernbre de
I'any següent aquella Conferencia va ser transformada en Real Conferencia Física i
I'any 1770 passa a ser la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona (2).
A Madrid també trobem gent interesada en la física experimental. 6s I'any 1780
que el pare lose de Viera y Clavija, deixeble de Sigaud de Lafond, imparteix un
"curso de ciencias" a casa del marques de Santa Cruz, on es parla amb entusiasme
dels descobriments de Priestley i de Lavoisier sobre la composició de I'aire i dels treballs de Newton o de Franklin.

En fundar-se el RCC de San Carlos s'exigia als que hi volien entrar "un año de
Matemáticas y otro de Física experimental", requisit que va ser la causa que bastants
batxillers en Llatinitat renunciessin a matricular-se, tant que nomes tres alurnnes hi
van poder ingressar. A I'any següent hi va entrar un sol alumne (3).

Ben aviit van veure que aquesta exigencia de I'Escola de Madrid era excessiva i van
decidir prescindir d'aquest requis~tsobre la base que "esmerándose los profesores,
cuyas enseñanzas tienen conexión más estrecha con estos conocimientos. en explicarse sobre lo que de ellos se deriva con más extensión y claridad... se podría por este
medio suplir la falta de un estudio arreglado y metódico de las Matemáticas y la
Física"
Encara que es va donar una moratoria de tres anys, el nombre d'inscrits al Col.legi
de San Carlos era notbriament petit. Feliu Carrera Dou que es va decidir a traslladar-se a Madrid cercant moderns rnetodes d'ensenyament, va desistir a causa de la
Física experimental (4). Finalment, en la reforma de l'ensenyament de 1795 una de
les novetats va ser la introducció d'aquesta nova assignatura. I'ensenyament de la
qual es faria en el propi R.C.C.Caiia, per tant. nomenar el catedratic corresponent.

Creació de la Catedra
A Barcelona es va convocar una oposició en virtut d'un acord que el Claustre de
Professors va prendre el 26 d'octubre de 1795 (5). Al cap d'un mes just -26 de
novembre- el Col-legienviava a Madrid les preceptives ternes a fi que "S.M. pueda
elegir la persona que sea más de su agrado" (6). La llista va ser la següent: 1. Antoni
Xucla, 5 vots; LLoren~Grasset, 2 vots; i Antoni Cibat, un vot. 2 . Francesc Carbonell,
4 vots; Francesc Santpons. 2 vots; Antoni Cibat, un vot; i Eusebi Bueno, un vot. 3.
Cristbfor Thomas. 3 vots; Francesc Santpons. 2 vots; Francesc Carbonell, 2 vots; i
Antoni Cibat. un vot.
Aixo, traduít a la realitat, era que el Tribunal havia qualificat tres persones com a primers, que ordenats per nombre de vots eren: Antoni Xucla-5. Francesc Carbonell-4
i Cristbfor Thomas-3. Madrid -cosa mai vista- va rebutjar aquesta llista i va manar
al Tribunal que en fe8 una altra. Demanava. a la vegada, un curriculum vitae d'Antoni Cibat.

El 21 de desembre el Ciaustre acorda enviar la trinca següent: ler Domenec Rives,
2on Eusebi Bueno i 3er Cristbfor Thomhs. acornpanyada d'una llista de merits de
Cibat (7). El 26 de febrer de 1796 arriba a Barcelona una de les alcaldades mes
arbitraries: era nomenat catedratic Antoni Cibat (8). A fi d'entendre aquest enigma
sera convenient aportar uns quants antecedents. En aquesta llista de noms n'hi ha
uns que són perfectes desconeguts i altres que han passat a la posteritat.
Un desconegut que no ha deixat rastre va ser Antoni Xucld, I'opositor que a judici
del Tribunal va aconseguir mes vots. El mateix podem dir de Lloren< Grasset,

d'Eusebi Bueno (del qual només sabem que era natural de Madrid. que havia estat
alumne de San Carlos i que va ser catedratic del RCC de Santiago) i de Domenec
Rives (segurament germa de Josep Rives Major, catedratic del Reial Col.legi de San
Carlos). En canvi, hi ha tres noms que han passat a la posteritat. Són: Francesc
Santpons. Francesc Carbonell i Antoni Cibat. Val la pena fer una mica d'historia de
cada un.
Francesc Santpons era. ja I'any 1795, una figura destacada a Barcelona. Fill de
metge es Ilicencia en Medicina a Cewera I'any 1779 i tot seguit es doctora a la
Universitat d'Osca. Al 1780 cursa estudis a París. Cany 1786 ingressa a la Reial AcadPmia de Ciéncies Naturals i Arts de Barcelona. Fou també membre de I'Academia
de Medicina, on ocupa la Secretaria.
L'any 1793 era metge d'un dels hospitals militar8 que es muntaren a Barcelona amb
motiu de la Guerra contra la Convenci6. En el moment que va opositar havia publicat 18 treballs, un8 de medicina i altres de Mecdnica (una maquina -de la seva invencib- "para agramar cdfiamo", analisis de diverses aigües i una obra en tres volums:
Principjos de mecánica. La seva historia posterior va confirmar plenament aquests
primer8 quinze anys de producció intel-lectual(9).
De Francesc Carbonell i Bravo podem dir que en el moment d'opositar tenia 37 anys
i que era farmacéutic des de 1789 i metge per Osca feia molt poc. La seva trajectoria ulterior -fins a la seva mort el 1837- I'acredita com el quimic més eminent del
seu temps amb treballs de gran transcendencia practica. ja que va ocupar diverses
catedres de Química i de Mineralogia (10).
Pel que toca a Antoni Cibat. va ser un del8 millors alumnes. que es va doctorar a
Aberdeen (Escocia) i que va efectuar diversos treballs sobre I'oxigen i I'hidrogen.
Posats aquests precedents. veiern que Cibat va tenir sempre un sol vot, que procedia d'un dels jutges que li va ser sempre fidel. Que li donessin la catedra d'una
manera que escarnia el Tribunal qualificador nomes té dues explicacions. La més
benigna seria I'amistat entre Gimbernat i Cibat. nascuda arran de la decisió d'aquest
darrer d'anar a Madrid a "ampliar estudios". cosa que sens dubte va afalagar la
vanitat de Gimbernat, com ho palesa un informe adrecat -amb data 6 de desembre
de 1794- al re¡, on es diu. que "con igual deseo de su propio adelantamiento acaban de dexar sus casas y establecimientos en Cataluña el Dr. en Medicina D. Josef
Carulla y el Licenciado D. Antonio Cibat, cirujano latino, no obstante que ambos
ejercitaban su facultad respectiva en virtud de sus títulos y se han trasladado a
Madrid, manteniéndose a sus expensas, unicamente por seguir las clases de esta
Escuela, como lo executan con la mayor puntualidad" (1 1).

Caltra explicació -mes maliciosa- serien les pressions sobre Gimbernat de la maconeria, a la qual Cibat pertanyia. Calcaldada -sense precedents en la histbria del
RCC- no s'explica sense la intervenció d'una mafia. de la qual potser el mateix
Gimbernat formava part.
La catedra va comencar a funcionar el curs 1796-1797. Almenys, el 20 d'octubre de
1796 es va acordar "comprar las mdquinas y bancos para la Física" (12). En els pocs
anys que va durar la catedra tenim noticies de la insistencia per part del Claustre que
els alumnes estudiessin aquella assignatura. A Darnia Tort i Roca -matriculat el 17
de setembre de 1801- se I'obliga a assistir un altre any a les classes de Fisica malgrat que era un bon estudiant. com ho demostrava el seu expedient entre 1802 i
1806, en que sempre va aprovar amb "Sobresaliente" (13).
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El doctorat en Cirurgia medica
De sernpre, el titol de doctor ha estat una cosa honorifica sense cap repercussió de
tipus material. Perb a finals del segle XVIII, la consideració social que comportava fer
precedir el nom arnb el títol de doctor i la seva equiparació amb la noblesa -perquP
podien portar un espasi- ser doctor era rnés important que ara.
Aixb explica dues coses que van repercutir en el capteniment d'aquells cirurgians i
que van consistir a introduir a i'acte del doctorament tota la pompa propia de les
universitats i a obligar tots el8 cirurgians rnilitars que volguessin ascendir en llur
carrera a "obtener la borla de Doctor" (1).
En primer lloc, el RCC va rnantenir els "doctorarnents de pompa" limitats a alurnnes molt brillants i que poguessin pagar les despeses que ocasionaria una orquestra
que arnenitzava I'acte i el cost de I'habilitació del local assenyalat com es feia amb
alguns dels que obtenien el premi de final de carrera (2).
Per als altres doctorarnents ordinaris el RCC -el 19 de gener de 1797- va engrandir
una trona, dalt de la qual el candidat defensava la seva tesi. Perb al cap d'un any es
va adquirir "un púlpito para los doctorarnientos" (3). Previarnent s'havia comprat
"un capirote con su borla". que eren -juntament amb un anell i un8 guants- les
insígnies que rebia el nou Doctor (4).
Era costum que els alurnnes de la universitat preparessin la tesi juntament amb la Ilicenciatura, de manera que molt sovint entre I'examen de llicenciat i la lectura de la
tesi s'hi interposava un espai de temps relativament curt
La disposició de les autoritats rnilitars de condicionar la possibilitat d'ascens amb
I'obtenció del titol va donar lloc a una allau de peticions i a la necessitat de procedir políticament fent els ulls grossos i adhuc atorgant titols de doctor sense altre tramit que el pagament dels drets, perque era demanar un irnpossible una tesi doctoral a gent que feia 25 anys que havien acabat el8 estudis i les guarnicions dels quals
es trobaven en poblacions allunyades d'un centre universitari. Aviat es van comencar
a atorgar títols de doctor per simple petició. De totes maneres. en un afany de dignificar al maxim aquel1 títol, van obrir un llibre de registre (que ara porta el núm.
136). on consten la data. el nom i el lloc de naixement del doctorand. que per a
rnajor solernnitat esta redactat en Ilati.
En el decurs deis anys que van de 1796 a 1845 va intervenir en el llibre de registre
mes d'un redactor, i aixb es reflecteix en el major o menor domini del Ilatí. Mostres
de bon llati són el8 norns de Bitterensis o Vivarensis per indicar que I'interessat era

de Besiers o de Narbona, o el de Pompeyopolis, que correspon a Pamplona; en
canvi. és lamentable que Pau Planas i Massadas figuri com a Pablus en comptes de
Paulus, que és la traducció llatina correcta de Pau. Una altra llatinada va ser tradulr
Saragossa (Cesaraugusta) per Siracusa, o posar Mataronensis en comptes
d'lluronensis o Lérida per llerda.
Del llibre de registre hem transcrit solament els primers 244 noms i hem tancat la
relació l'any 1845, o sigui, a l'any i mig de la transformació del Col.legi en Facultat
de Medicina. per entendre que la majoria dels vuit doctorats I'any 1845 havien estat
alumnes del Col.legi. El nombre de doctorats corresponent a cada any és el següent.
Taula 28
1798 18021806181018141818182218261830183418381842-

1796 - 42
1797- 13
1800- 2
1801 - 2
1804 - 90
1805- 8
1808- O
1809- O
1812- O
1813- O
1816- 4
1817- 5
1820- 1
1821 - 1
1824- 1
1825 - 34
1828- 2
1829- 9
1832- 1
1833- 8
1836- 3
1837- O
1840- 5
1841 - 2
1844- O
1845 - 33
Total alumnes: 244

19
3
6
O

6
10
O
1
7
5
1
8

1799- 8
1803- 1
1807 - 73
1811- O
1815 - 40
1819- 8
1823- O
1827- 2
1831 - 7
1835-47
1839- 2
1843- 4

Transcrivim a continuació el llibre 136.

l

Taula 29

Llista de doctors
"Tabula N, qua descripta manent diplomata Doctoratus per fol~umet numerum"
"Ordinem Doctorum"
Data del
doctorament

Nom i
naturalesa

Data i classe de
graduacio previa

15.2.1796 Manuel Planas i8asomba

De 9 examens

El Catliar del Conflent
16.2.1796 Francesc Artigas iPiquer
Cervera

De 9 examens

13.7.1771: 25a.
21.11.1774:22a.

.~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~

~ ... ..~~~~~~~~~~~
~
~

172,1796 losep Vila i Camps
Castell de Calonge
18.2.1796 Manuel Bonafós i Tornasino
Tarragona
19.2.1796 Antoni Sangerrnan i Forr
Molins de Re;
20.2.1796 Josep Rauli i Coi1
Valls
222.1796 Saivi Jover i Mestres
Sant Hiiari Sacalm
24.2.1796 Joan Brignet i Pasabosch,
Bitterensis D. Occitaniae
14.3.1796 Antoni Cibat i Arnautó
Cistella
15.3.1796 Joan Bassas i Compre
Vic
16.3 1796 Nicolás Meca Uceda,
Lucena (?) (Cdrdoba)
173.7796 Carles Arnetlier i Clot,
Barcelona
6.4.1796 losep Sabatec
Tarragona
8.4.1796 Joan Sugranyes
L u2 (?)
14.4.1796 Pere Ant. Canals i Maranges
Barcelona
204.7796 Narcis RosPs i Masanet,
Girona

6.5.1796 losep Torruella i Mofeta
8igas
7.5.1796 Pau Oller i Ferrer
Sant Vicenc deis Horrs
14.5.1796 Magl Sola i Grau
Oristd
18.5.1796 Antonio Mena Ojeda
Sevilla (?)

De 9 examen8
11.3.1778: 18 a.
De 9 exarnens
16.5.1778: 18 a.
De 9 exarnens
1780: 16 a.
De 9 examens
1780: 16a.
De 9 examens
6.12.1777: 19 a.
Mestre en Am
a Montpeller (1 7587) Batx.
rned. Osca 1794: 2 a.
De 9 exdrnens
19.12.1792: 4 a.
De 9 exdrnens
203,1793: 3 a.
Col. de Cadis?
Cadis, cir llat.
12.12.1774: 22 a.
Cadis, cir llat.
17.10.1769: 27 a,
(7)

De 9 exarnens
2.12.1793: 3 a.
Metge 2on
de I'Hosp. gral
Llic. rned 1784
Dr rned. 1785 a
Montpeller: 1 1 a.
De 2 examens
26.1 1.1770: 26 a
De 9 exarnens
15.6.1781: 17 a.
De 9 exarnens
23.3.1793: 3 a.
(7)

~

~~

~

...

~

~~

~

~

25.5.1796 Pere Manaut i Costa
Barcelona
1.6.1796 Antoni Mestres i Bellera
Tremp
18.6.1796 Pedro Matamoros Pacheco,
Ceuta,

'

20 6 1796 Antoni Rancé,
Cartagena
2 7 1796 Francesc Bosomba i Sacasa,
Puigcerda
6.7.1796 Francisco Martinez,
Sevilla
15,71796 Josep Jaumandreu i Socas,

Vic
18.71796 Pere Pla i Auledas
Joanetes (Vic)
26.7.1796 Miguel Boullosa,
Cadis
17.9.1796 José Ramos Muñoz
Baena.
19.9.1796 Pascua1 López Cárdenas,
cadis
20.9.1796 Andrés de Martos de Espejo
Córdoba
22.9.1796 Eugenio de la Peña,
249.1796 José Abades
adrada
309,1796 Miguel Flórez de Llano,
Cangas de Tineo
6.10.1796 Liborio Dionisio de Pelleport
Madrid
13.10.1796 loaquin Diego y Bueno
Robledo (Albacete)
2010.1796 Antonio Garcla ~ u g a ,
Cazalla (Sevilla)
2 1.10.1796 losep Ridecós
Sant Hilañ
24,101796 Domenec Bover;
Barcelona

~~~

(.

.

~

~~

De 2 examens
lS.ll.l771:25a.
De 9 examens
24.3.1779: 17 a.
De 9 examens
Comissió Cadis
23.2.1769: 27 a.
Cir llat Cadis
1781: 15a.
Batx. med Osca
De 2 examens
17.6.1782: 14 a.
Cir .\lat. 1780
Cadis 16 a.
De 9 examens
12.11.1788: Ea.
De 2 examens
7.6.1796: 1 m.
Cii llat 1793:
Cadis 3 a.
De 9 examen8
Comissió Cadis
13.12.1774: 22 a.
Cir llat 1780:
Cadis 16 a.
Cir llat 1778
Cadis 18 a.
Cat. de Madrid ?
Latino, Cadis 7
Llic. cir med.
16.6.1796:3 m.
Llic. cir med. ?

cir llatí
Cadis?
9 exám. 6.4.1778:
18 a.
9 exam. 23.6.1786:
10 a.

~~~

l
!

;

26.10.1796 Francisco de Vilchez,
8ornos (Sevilla)
22.12 1796 0 4 0 iópez Ruiz
Tarifa
3.2.1797 Rafael March i Estradé
Reus
14.2.1797 Pedro Diaz Giráldez,
Villafranca de los Barros
22.3.1797 Pedro Laplana Loriente
Barbastro
18.5.1797 Pau Capdevila
La Llacuna
12,61797 Francisco Javier de Cordova
Espejo (Córdoba)
8.7.1797 Bartomeu Bover,
Ciutat de Mallorca
1 18,1797 loaquin Cano Morilla
Saragossa
12,81797 Francisco Cano Morillo
Saragossa
226.7797 losep Forns i Julia,
14.7.1797 José Portillo,
Puerto de Sta. María,
18,81797 Antonio Carrasco
Murcia?
10.10.1797 Antonio Pina Fixer
Saragossa
10.11.1797 Antonio España.
Tarifa
1.2.1798 losep M." Galaup i Pallas
Manlleu
10,21798 Antonio Fauverge,
Saint Adeol (Narbona)
19.2.1798 Pauli Palau i Gené,
Fonts [Oscal
3.3.1798 Antoni Roma i dels Horts,
Sant Pere de Roda
12.3.1798 Raimon Sarrais i Ferrer,
Agramunt
20.3.1798 Bruno Roig i 8oix
Barcelona

Cic llat Cadis
1772: 24 a.
cir llati
Cddi.?
9 exam.
22,71776: 2 1 a.
Madrid ?
9 exam.
22.3.1790: 7 a.
9 exam.
18.10.1788: 9 a .
(?)

Llic cic med
19,11797: 6 m .
Cir llati?
Saragossa?
cic llati?

(0
Llic. cic med. 1797
9 exam. per comissió
Mexic 1770: 27 a.

(71
9 exam.
2.6.1766: 31 a.
cic llatl Cadis
1775: 22 a.
9 ex&
20.61795 3 a.
Maitre des Arts.
Mon tpeller 1 786: 12 a.
Llic. med.
1798
Llic cic med.
13.701796: 2 a.
9 exam.
11.10.1776:22a.
9 exam.
28.11.1774: 24 a.

1

1

!

1

!

CI~
/lati
Cadis 1787,
303.1798 loré Lacambra
Fornillos
24.7798 Juan Navas,
Archidona
2 1.4.1798 Josep M.' Turlan i Masrana,
rortosa
15.5.1798 Rahon Alegret,
Viianova i la Geltrú.
15.6.1798 Manuel Moreno Rodriguez
Orón (Burgosj
1.8.7798 Francesc Borras i Montaner,
Falset
1 O 10.1798 Maria Rivas
Esparreguera
15.10.1798 José Piernas
('1
2 0 10.1798 Francesc Saleta i Cahors
25.10.1798
15.1 1.1798
18.1 l . 7798
3.2.1799

18.3.1799
19.3.1799
11.4.1799
12.4.1799
19.4.1799
17.5.1799

Ab
lgnasi Ameller i Ros
Barcelona
Cornelio Benedicto Rodríguez
Madrid
Eusebio Bueno Martínez
Madrid
Mariano Corbella
La Seu d'Urge11
Antonio Lavedan i Gallart
Lleida
Santiago Conde
('1
Sebastia Loche
(71
Domenec Miralpeix i Morros
€18 Prats de Rei
Antonio Hernández
(?1
Raimon Vidal i Carbonell
Guissona

('1

Cir lla ti Cadis
1770: 28 a.
Llic. cir med.
1797: 7 a.
Cir rom.
Vegeu comentar;
9 exam. Com. Cadis
16.6.1774: 24 a.
Ck llat San Carlos
1793: 5 a.
Cic llat.
Cadis 1758: 40 a.
(')
2 exam.
72.101798: 8 d.
2 exam.
19.10.7798: 6 d.
(3

Era, Rom. (1 777) Exam
filosofia 41.1799: 1 m.
Llat. 2 ex&.
21.10.1769: 30 a.
9 exam. llat Com.
Madrid31.1.1772: 27a.
('1
2 exam.
12.3.1787: 12 a.
('1

1

1
!

1
I

7 11.1799 Jean Dumoulin et Somelle
Perigús (Périgueux)
14.1800 iaume Aibau i Fabregat,
Sant Celoni
8.4.1800 Joan d'Orsa i Mañat
Gerri de la Sal
29.10.1800 Adrd Gausa i Creix
Reus
13.11.1800 iosep soler i ~ o s p
La Pobla de Lillet
3.4.1802 Lorenzo Diaz Gonzalez
Malaga
2.6.1802 Manuel Rodriguez Caramanzana
Viiialpando
187,1802 8artolomé Antonio de Salas
lubrique
20.127802 Josep M.' Vallet i Gatell,
Tarragona
19.11.1803 Rafael Sagaz,
Girona

Suorum doctorum (de Chiruraiat
28.3.1805 Josep Manuel de Capdevila
Barcelona
7.11.1808 loan Soler i Sampere
Manresa
1811.1805 luan Exarque luan
Mirambel Ferol)
28.1 1.1805 Magi Aiegret i de Galt
Wanova i la Geltnj
9.12.1805 Antoni Coroleu
Barcelona
2 l . 12.1805 losep Domenech Torruel
Cervera
22.12.1805 Josep Aguirre
Monirtrol de Montserrat
2372.1805 loaquim Pardas
corca
9.1.1806 Nicolau Marti i Pallares
Cambriis

Rom 2 exam
195 1791 2 a
(2)
2 exam.
19.12.1776: 24 a.
2 exam.
266,1798: 2 a.

(51
9 exam
1571791 1 l a
(2)
Llic. cir med.
San Carlos 1802
Rom. Batx.
Filosofia 1798:5 a.

Llic 2 exam.
19.6.1799:6 a.
Llic. cir med 2, 7
i 9.70.1805: 1 m.
Llic. cir med.
14.2.1805: 9 m.
&/!c.cir med 30
i37.10.1805: 1 m.
Llic. cir med. S
i 7.11.1805: 1 m.
Llic cir. med.
286.1805: 6 m.
Llic cir med. 7
i 8.11.1805: 1 m.
Llic cir med 8
i 13.11.1805: 1 m.
Llic. cir med. 6,
7 ; 17l01805:3m

I

~

14.7.1806
15.7.1806
17.7.1806
18.71806
13.4.1807
10.6.1807
30,61807
9.7.1807
15.10.1807
22.10.1807
25.701807
5.711807
9.1 1.1807
16.1 1.1807
19.11.7807
3.12.1807
17.12.1807
13.10.1814
10.1 1.1814

Barcelona
Llorenc Riera
Sant Lloren~Savall
Leopold Bova
Barcelona
Francesc Abreu Famadas
Sant Andreu de Palomar
loan Carbó Calsa
Cassa de la Selva
l a m e Brancós Roig
Rupia
Rafael Nada1 i Lacaba
Barcelona
Antonio Argobejo
Cadis
Antoni Casadevall Rabassa
Mapnet de la Selva
Antonio Ceres Piña
Madrid
Damia Ton i oca
Molins de Re;
loan Colomer Perera
Pla (Barcelona)
Francesc Oliva (?)
Besalú
Raimon Roge
Margalef
Antoni Mayner
Vilafranca del Penedes
AntoniSaló
Castelló d'Empúries
Jaime Boutin
Algesires
losep Guasch Olestia
Porrera
Damia Verger i Frau
Ciutat de Mallorca
Maria Morey i Rosselló
Ciutat de Mallorca

~

2 exam. 1766 Llic.
cir med. 1799: 40 a.
Llic. cir med 16.6 i
2.7.1806: 12 d.
Llic. cir med. 17.6 i
2.7.1806: 13 d.
Llic cir med 18.6 i
3.7.1806: 14 d.
Llic cir med 19 i
6 i 3.7.1806: 15 d.
Llic. cir med.
11.6.1792: 15a.
Llic. cir med 20 i
22,51807: 18 d.
(7)
Liic cir med. 2 1 i
25.11.1806: 8 m .
Llic. cir med. 22,
6i6.10.1807: 9 d .
Llati nova Ord 22.6
i 7.10.1807: 1Sd.
Llic. cir med. 23.6
i8.10.1807: 17d.

Llic. cir med 25.6
i 12.10.1807:27 d.
Llic. cir med. 26.6
i 13.10.1807:2 7 d .
(7)
Llic. cir med. 30.6
i 16.70.1807:2 m.
Llic. cir rned.
23.6.1807: 6 m.
Llk cir med.
3.9.1814: 1 m.
Llic. cir med. 12 i
137,1814: 4 m.

17.11.1814 Raimon Capdevila Massana
Cicltat de Mallorca
1.721814 Esteve Crous i Bonmatl
Barcelona
2.12.1814 Magi Berdós i Marcó
Barcelona
15.12.1814 laume Planas i Masadas
Barcelona
10.3.1815 Cosme Matabosch i Geral
Les Preses
15.61875 Bartomeu Obrador i Obrador
Felanitx
26.9.18 15 loan Gali i Sanauja
TOrtOSd
7.12.1815 Fidel Malvehi i Sala
Igualada
14.12.1815 Francesc 501a i Grau
Orista
15.12.1815 Maria Berdós i Lleo
Barcelona
19.721815 loaquim Font i Sola
Santa Coloma de Farners
1.3.1816 Mateu Rubi i lsern
Ciutat de Mallorca
2 13.1816 Salvador Borras i Compra
Barcelona
4.4.1816 Francesc Trasserra i Puig
valls
2.5.18 16 Cosme Biderman i Borson
Barcelona
4.3.1817 Joan Ribot i Ferrer
Borrassa
17.4.1817 Joan B. Foix i Gual
Barcelona
2 1.4.1817 Esteve Oms i Riquer
Barcelona
259.1817 Antoni Escayola i Alsina
Sallent
16.10.1817 Rafael Forns i Portella
5ant Boi de Llobregat

Llic cir med. 7 i
8.6.1814: 5 m.
Llic cir med.
3.9.1812: 2 a.
Llic. ?
Llic cir med. 27 i
28.6.1814: 6 m.
(?) Llic. cir med. 27
i 28.6.1814: 9 m.
Llic. cir med.
19.5.1815: 26 d.
Batx. Arts 1804
Cirllat 12.3.1812:3 a.
ilic. cir med.
10.1.1815: 1 1 m.
Llic cir med. 29.5
i 5.6.1807: 8 a.
Llic. cir med.
17.10.1815:2 m.
Llic cir med.
11.9.1813:3 m.
Rom. Palma Mali
3.9.1814 (Mat med.): 2 a.
Llic. cir med.
9.9.1814: 2 a.
(?)

Llic. cir med. 4 i 5.
12.1815: 5 m.
Llic. cir med 3.7 i
23.10.1807: 10 a.
Llic. cir med. 2 i
7, 3.101807 l o a
Llic cir med. 19
i 20.12.1814: 3 a.
Llic cir med. 27
i28.1.1814:3a.
Llic cir med. 20 i
21.12.1814:3a.
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8.l. 1818F e t r i i Viera Gibert
22.1.1818
52.7818
14.3.1818
4.6.1818
14.5.1818
18.6.1818

Llavaneras
Antoni FulM i Ribes
Barcelona
Pablus Planas i Masadas
Barcelona
Josep Ribes i Gallisans
Barcelona
Bernat Ribes i Gallisans
Barcelona
Rairnon Frau i ArmendAriz
Ciutat de Mallorca
VicencBoneuiCoy
Ager

8.70.1818 Francesc Juanich i March
Granollers
26.1 1.1818 Marti Altés i Casak
Barcelona
17.12.1818 Josep Trulls i Oransi
Barcelona
4.2.1819 Gaieta Raull i Julia
Barcelona
252.18 1 9 iosep Mascaró i Cros
Argelaguer
3.4.18 19 losep Mompou i Grau
Benissanet
8.4.1819 Rafael Andreu i Monfafia
Tarragona
295.1819 Francesc Campins i Ponsirenas
Sant Genis de Vik7ssar
5.61819 Joan Torrents i Cerda
Sant Genís de Plegamans
12.67819 Josep Rov~raltai lsern
Barcelona
4.12.1819 Joan Drument i Millet
Barcelona
14.12.1820 Joan Ricart i Mallo1
Calella
1.2.1821 José Ant. Ferndndez Vallejo
Hijas (Valle de Taranzo)

~ I i cir
c med. 9 i
12.10.1804: 14 a.
Llic cir med. 13 i
14.27817: 1 a.
Llic. cir med. 24
i27.9.1817: 5 m.
Llic. cir med.
20.9.1814:4 a.
Llic cir med. 23
i 24.12.1817: 6 m.
Llic. cir med.
27.37818: 2 m.
Rom. 1 1 i 12.8.
1814. Batx.cirm&d.
1.57818: 1 m.
Batx 1817: 1 a.
Llic. cir med. 13
i 14.1.1818: 10 m.
Llic. cir med 15
i 17.7.1818:5m.
Llic cir med 22.12.
1817 i25.9.1818: 5 m
Llic cir med 16
i 17.10.1818: 4 m.
Llic. cir med. 17
i23.3.1819: 1Od.
Llic. cir med 26
i27.9.1814: 5 a.
Llic. cir med 26.3
i 2.4.1819: 1 m.
Llic. cir med. 30.4 i
7.5 1819: 1 m.
Llic cir med 24 i
27.57819: 1 m.
Llic. cir med. 13 i
19.11.1819: 15d.
Llic cir med. 22.9
i25.10.1819: 1 a.
Llic. cir méd 13
i 14.12.1820:2 m.

. ~ ~ . ~ .
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18.3.1824 Josep Castañer i Vila
8anyoles
20.2.1825 Joan 8arret i Furrl
Barcelona
4.2.1825 Pere Llorens i Fabrega
Mieres (Girona)
17.3.1825 Jaume 8orus i Loda
Giustinici (Albenga)
18.6.1825 Félix Soler i Casals
Sabadell
11.11.1826 Marti Mundet i Puig
Fornells
5.3.1827 Francesc F!or;t i Mila
Vilafranca del Penedes
23.6.1827 Joan Alaberi i Bruguera
Barcelona

Llic cir med 8 i
!
1012.1823: 3 m.
Llic. cir med. 27 i
!
23.6.1818: 7 a.
Llic. cir med. 9.10
i5.11.1819: 6 a .
Rom. 1813
8atx 5.3.1825: 12 d.
Rom. 181 1
Llic. cir med 20.1 1. 1824: 7 m.
Llic cir med. 21,
22 i 24.9.1832:6 a.
Sagn. 1824 Llic cir
mPd 16 i 17.5.1825:2 a.
Llic cir med. 12
i 17111827:5m.

~

i

p
8.8.1828 Francesc Juanich i March (7)
Granollers
28.10.1828 Joaquim Hysern i Molleras
Banyoles
19.2.1829 losep Santooja i Bruguera
Barcelona
9.4.1829 Andres Cabra i Archer
Sant Feliu de Gulxols
1,51829 8oi 8allari i Soler
Pau
4.6.1829 Eudald Reynes i Sabater
Jortella
2 1.9.1829 Francesc Foich i Amic
Granada
16.11.1829 Josep O. Navarra i Valenti
Barcelona
17.11.1829 Pere Maranges i Pi
Sant Mori
19.11.1829 Fermln Berrolín Escario
VIIlamayor (Saragossa)
26.1 1.1829 Antoni Roma i San German
Sant Feliu de Llobregat

Llic. med. i cir 17,
20,21.10.1828: 7 d .
Llic. med. i cic22,
24,25.10.1828: 4 m.
Llic. med. i cir 18
i 203.7829: 19 d.
Llic. rned i cir 1 1
i 14.12.1819: 10 a.
fljc. nied. i cir 20
i 2510.1826: 3 a.
Llic. GIL med 28.6
i 17.1824: 5 a .
Llic. rned i cir 28,
29 i 30.9.1829: 2 m.
Llic med i cic 29,
30i31.10.1829: 1 7 d
Rom. (Mat rned) 9.
6.1819: l o a .
Llic. med i cic
1.8 1815 14 a.

1

1

23.4.1830 Francesc Moragues i Anglada
Arles (Perphyd)
2.10.1830 Raimon YáRez i Girona
Barcelona
7.10.1830 Eudald Raguer i Batlle
Ripoii
28.10.1830 losep Santacana i Faura
Martorell
29.10.1830 laume Font i Carbonell
Mataró
1 1 . 1 1.1830 losep O. Muja1 i Font
Barcelona
25.11.1830 loan Vieta i Sastre
Llavaneras
2.5.1831 Pere Vieta i Gibert
Llavaneras
6.7183 1 Francesc Sagués Insansé
Barcelona
26.97831 Rajmon Ferrer i Garcés
Aitona
1.10783 1 Bartomeu Bell-lloch i Gratacós
Santa Coloma de Farnen
l . 10.1831 Fernando Weyler y Laviiia
Madrid
19.10.1831 Pere Arola i Carner
Calders
20.12.1831 Narcls Pou i Estefanell
Sant Andreu de Palomar
2,71832 Francesc Ferrer i Cortés
Sant Esreve de Palautordera
11.7.1833 Pere Felip Monlau i Roca
Barcelona
10.101833 1oan illa i Sellabona
5ant Pere de Torello
6.1 1.1833 Josep Baroy i Bardolet
Olot
17.11.1833 Wenceslao Picas López
Barcelona
2 1 . 1 1.1833 Francisco Coronado Ruipérez
Barcelona

Llic. med i cir 19
i 204,1818, 12 a.
Llic med i cir 28.9
i 25.10.1819: 11 a.
Batx. med cir
6.7.1829: 1 a.
Llic. med. i cir 28
i 29.1 1.1828: 2 a.
Llic med i cir
6.71829: 1 a.
Llic. rned. i cir. 22,
24 i2510,1828:2a
Llic. med i cir 19,
ZOi21.9.1831: 1 a.
Llic. cir med.9,
12.10.1804;27 a.
Llic med. i cir 29,
30 i31.10.1828: 3 a.
Llic med. i cir
25.10.1830: 1 a.
Llic med. i cic
25.9 i 27.10.1819: 12 a.
Llic med. i cir
22 i 236,1829: 3 a
Llic med i cir
14 i 156.1824: 7 a.
Llic rned i cir.
7i21.10.1818:13 a.
Llic med i cir 26
27 i28.9.1831: 10 m,
Llic. medi cir 28,
29i30.11.1831:2 a
Llic med i cir 16,
17.9. i5.10.1833: 5 d .
L l i med i cii 30.
9.1832 i 1.5.1833: 6 m.
Llic. med i cir 3,
5 i 6.9.1831: 2 a .
Llic. med.i cic 1 1 i
72.9 i3.10.1833:l m.

27.1 1.1833 losep Artls i Rocamora
Reus
2 l . 12.1833 Fco. Tomas Soler i Mestres
Barcelona
31.12.1833 Pere Casellas i Col1
Torroella de Montgri
11.1.1834 Francesc Pratosí Piedrafita
jaca
234.7834 Bonaventura Guardia Casals
Barcelona
10.5.1834 Tadeo Lapuente Puyo1
Ciutat de Mallorca
27.1 1.1834 Tomas Mer i 5erra
Barcelona
5.12.1834 losep Castells i Comas
Sant Boi de LLobregat
18.3.1835 Marcell Andrés i Bernat
Vilafranca del Cid
13.4.1835 Pastor Roses i Sois
Barcelona
18.4.1835 Maria Graells de la Güera
Ricio (Calahorra)
27.1 1.1835 loaquim Bosch i Espinós
Barcelona
27.1 1.1835 José Canuto de Agós y Badostain
Villava (Pompeyópolis)
28.2.1836 Pere Carreras i Pujo1
Pierola
6.3.1836 Antoni Codina i Febres
Barcelona
10.3.1836 Francesc Aleña i Suardell
Jordera
78.2.1838 lgnasi Oiiva i Sefrapidana
Barcelona
27.1.1839 loaquim Saladrigas Ferreras
Capellades
29.1 1.1839 Miguel Escudero Galdeano
Tudela
2.2.1840 Joaquim Esplugas i xicart
C~utatde Mallorca

Llic. med i cir 18,
19.9 i 7 10.1833: 1 m.
Llic. med. i cir 18,
19i21.10.1833:2m
Llic med. i cir 16
i 77.10.1827: 5a.
Llic. med. i cir 20
121.12.1833: 20 d.
Batx. 6.7.1829:
5 a.

0)
Llic. med. i cir 18,
19 i 20.10.1832:2 a
Llic. medi cir 1,2 i
3.10.1834: 2 m.
Llic med. i cir 2,
3 i4.10.1834: 5 m .
Llic. med. i cir 4,
5 i 6.9.1834: 7 m.
Llic. med. i cir 13,
14 i 15.11.1834: S m
Lllc. med i cir 2 1
i 22.1.1833: 2 a.
Llic.cir mPd.
8.5.1828: 7 a.
Llic. rned i cir 18,
19 i20.4.1833: 3 a.
Rom. 1823 i Llic.
med. i cir 15, 16.2.1836:20 d.
Llic. med. i cir
8 i 9.3.1836: 1 d.
Llic. medi cir2,4
i 5.5.1832: 6 a.

(?I
Llic. med. i cir 22,
23 i 24.10.1839: 1 m
Llic. rned. i cir 30,
g i l i3.10.1839:4m

I
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175,7840 lacint Riba i Agustí
Fontrubí
15.11.1840 Esteve Centena i Valls
Barcelona
22.1 1.1840 Josep Cezat i Capara
Barcelona
29.1 1.1840 loan Duran i Sagrera
Canet de Mar
18.4.1841 Ferran Masia i Serret
La Seu d'Urgell
24.9.184 1 José 8allesteros Mata
Arenys de Mar
6.2.1842 Enrique Nicolás Domenech
Barcelona
17.2.1842 Joaquín Torroja i Simd
Reus
3.4.1842 Francesc Balaguer i Callis
Barcelona
8.5.1842 Antoni Coca i Cirera
Igualada
28.8.1842 Josep Gatius i Pons
Albons
25.9.1842 Pere Pujola i Fages
Barcelona
24.12.1842 Francesc Pujals i More
Tossa de Mar
24.12.1842 Pere 8aiges i iorroja
Reus
23.1.1843 Miguel Tarraguera Castro
La Corunya
29. 1.1843 Miguel Guitart i 8uch
Calella
25.5.7843 Miguel Colmeiro Penido
Santiago de Compostel-la
107,1843 Eugenio Herrero Navas
Frigiliana (Malaga)
6.7.1845 Agustín Morte Gómez
Xerica
23.17.1845 Pere Terrada i Font
Vilafranca del Penedes

Llic. med. i cir 3,4
5.11.7831: 9 a .
Llic med i c i 17,
19 i 2010.7840: 25 d.
Llic. med. i cir. 25,
26 i 27.10.1840: 25 d.
Llic. med i cir 6,
7i9.11.1840:20d
Llic med i cir 4.7
9.12.1840: 4 m.
Llic. med. i cir 15,
16 i 1712.1840: 9 m
Llic med i cir 8,9
i 1 0 11.1841: 3 m.
Llic. med. i cir 18,
19 i21.10.1839: 3 a
Llic. med. i cir 24,
25 i 26.1.1842: 3 m.
Llic med i cir
18.10.1841: 6 m.
Llic. med. i cir 12,
13 i 15.10,1838:4 a
Llic. med. i cir 16,
17i 18.12.1841: 9 m
Llic med i cir 6,
7 i 8.107842: 1 m.
Llic med i cir
3 0 9 i 7,8.10.1840:2 a.
Llic med i cir
5i7.1.?840:3a.
Llic. med. i cir
4, 5 i 7.11.1843: 10 m.
Llic. med. i cir 15,
16i17.12.1842:5m.
Llic med. i cir
6 i 7.7.1843:3 d.
Sagn. 1834 Llic. med.
i cir 3, 4 i 6.12.1841: 4 a
Llic med i cir 26
i27.9.i9.101833: 12a.

23.11.1845 Carles de SilOniz y Ortiz
Cadis
23.11.1845 Antoni Navarra iValenti
Barcelona
30.1 1.1845 Benigno Arrnendáriz Aspurz
Olite (Navarra)
7.12.1845 Rairnon Plana iCunill
Barcelona
7.12.1845 Gaieta Cruixent iLalbi
Mataronis
14.12.1845 Antoni Gornis iMestre
Reus

Llic. rned icir 2 1
i23.9. i1.10.1841:4a
Llic rned. icir. 3,
4i5.7.1838: 7a.
Llic. rned. icir. 16,
1 7 i 18.12.1828: 17a
Llic. med. icir 7
i8.11.1845: 1 m.
Llic. rned icir 2 1,
23i25.11.1844:ll m

Comentaris
Distribució per anys
En els quatre prirners anys es van atorgar 82 titols, o sigui, arnb una rnitjana de 20.5
per any, mentre que en la resta d'anys la mitjana va ser tan sols d'un 3.64. Caltre fet
constatable sbn les baixes xifres registrades els anys que van de 1800 a 1804 i la
nul.la atorgació de titols durant els sis anys de la Guerra de la Independencia.
La manca de titols de 1808 a 1814 obeeix a raons bbvies. Els pocs atorgats de 1800
a 1804 es deuen a la paralització conseqü6ncia de I'anul.laci6 del projecte d'unificacib dels estudis de medicina i cirurgia de 1799-1800. que de fet va prohibir que
els col.legis de cirurgia poguessin atorgar doctorats. No va ser fins la nova regtarnentació de 1804 que ho va a tornar a autoritzar. En efecte, el zero de 1804 va
seguit pels 8, 6 i 13 doctorats dels anys següents.
Examinem ara I'abundancia de titols atorgats durant els quatre primers anys.

Canarquía. El cas de Florez de Llano
La causa d'aquesta allau ja l'hern explicat: la concessió del titol als cirurgians llatins
de 2 a 9 examens i a tots els Ilicenciats en Cirurgia medica que ho dernanessin. Perb
aixb encara hauria estat mitjanament correcte. El pitjor de tot va ser el cas (que va
obrir precedent) de Miguel Flórez de Llano. Des de Madrid (16 de juny de 1796) es
va manar que li atorguessin el títol de "Licenciado" i irnrnediatarnent el de "Doctor
en Cirugía rnbdica" tots dos sense examen. Encara mes, el tal Flórez de Llano ni es

va molestar a despla~ar-sea Barcelona. Submisament el8 del RCC van contestar que
"lo harán en quanto se presente su apoderado" (5).
La concessió d'aquest "privilegi" va originar un bon nombre de peticions. algunrs
d'absurdes, com la de Raimon Alegret el 3 de novembre de 1796. que va demanar
que el fessin doctor essent aixi que no era ni llicenciat i que ni tan sols tenia el batxillerat en Llatinitat' (6). Va venir una autentica munió de gent que demanava ser doctor. Heus ací uns quants noms: Joaquin Trosillo y Cano (8 de juny de 1797) (7);
Francesc Janer, cirurgia del Regiment de Cavalleria de Farnesio, en fer la petició per
doctorar-se se li va advertir que era romancista i, per tant, no hi tenia dret (23 d'agost
de 1798) (8).

El 4 de gener de 1799 Mariano Corbella va demanar que se li apliques el mateix
tracte que a Flórez de Llano i li van contestar afirmativarnent (9). De manera sernblant el Col.legi es va captenir amb Josep Soler, cirurgia del Regiment d'lnfanteria
de Borbón que es va limitar a pagar els drets sense examen de cap mena.
Enmig d'aquesta "depreciació" del8 titols atorgats per I'escola es va fer córrer la
noticia que el Protomedicat atorgava titols de "licenciado en Cirugia" als que tenien
aprovats dos anys de Medicina i havien practicat cirurgia al costat d'un mestre revalidat (19 de gener de 1797) (10).
Aquesta noticia no va passar de ser una fantasia, pero durant bastants anys va continuar la "generositat" en la concessió deis titols de doctor. Un exemple el va constituir Joan Gali Sanahuja. Era de Reus i I'any 1804 es va matricular al RCC. (1 1) i el
27 de setembre d'aquell any va aprovar el batxillerat en Arts i va ser nomenat alumne intern (12). Quan va esclatar la Guerra de la Independencia havia aprovat el 4rt
curs. Va deixar I'Escola i ei 12 de marc de 1812 es va examinar a Argentona de
romancista de dos examens.' El cas és que al cap de tres anys i mig, des de la loca-

' El cas d'Alegret 6s paradigrnWic de i'arbitrarietat amb que es procedia en rnoltes ocaslons. Raimon
Alegret havia obtingut el tito¡ de cirurgid rornancista "sin haber cursado estudios en el Colegio''
el 24 de desernbre de 1769. Per aix6 va ser-ii negat ei doctorat. Arnb data 3 de novernbre de 1796
va tornar a insistir i va aconseguir que li fos canviat el seu titol pel de ilicenciat en Cirurgia medica i que el titol de doctor li donessin gratuitament per haver ocupat durant quatre mesos el carrec
de cirurgia consultor en el front d'Arag6 en ¡a guerra contra la Convencid. Finalment, Se li concedi tot el que demanava arnb data 15 de rnaig de 1798. i'explicació d'aquesta arbitrarietat (concedida "sin que sirva de exernplar") era que Alegret estava casat arnb una gerrnana de Lleonard
Galli que era vocal de la Junta Superior Gubernativa.
AixO és el que consta al Liibre 140 foli 10. Creiern que es tracta d'un error. ja que era un bon estudiant i tenia aprovat el batxillerat en Arts.

litat de Ceret (a la Cerdanya nord), dernana el títol de doctor i li donen el 26 de
seternbre de 1815, sense rnoure's de Ceret (13).

Dues classes d e doctors
Si rnesurem el ternps transcorregut entre I'obtenció de la llicenciatura i el doctorat. ens
adonarern que fins als anys 1802-1805 predominen el8 que es doctoren al cap de 25
anys de la graduació previa. A partir
Taula 30
I
d'aquestes dates i, sobretot, passats
el8 anys de la Guerra del FrancPs, són
periode
Més
Menys
mes abundants els casos "norrnals".
de 2 anys
de 2 anys
és a dir, aquel18 que superaven I'exa7796-7803
54
9
men de llicenciatura i al cap de rnesos
7805-7843
44
94
o com a rnaxirn un any es doctoraven.

Estrangers i "castellans"
En la nostra llista hi figuren cinc estrangers3Són el8 següents per ordre d'inxripció. Joan
Brignet i Pasabosch. Era cirurgia de les guardies valones des del 4 de gener de 1759 i pertanyia a una familia diversos mernbres de la qual havien ocupat el rnateix carrec (14). Va
exhibir el tito1 de Mestre en Arts de la Unive~itatde Montpeller i li va ser reconegut, tant
que el 10 de mar(: de 1779 el van nornenar graduat honorari del RCC (15).
Antoni Fauverge tamb6 era "Maítre es Arts" per Montpeller de I'any 1786.
Doctorar-se al RCC de Barcelona no tenia altre objectiu que poder progressar en la
seva carrera militar.
Jean Demoulin et Sornelle. natural de Perigús, estava al sewei del Regirnent suis de
Betschard i va tenir una actuació rnolt destacada en la Guerra de la Independencia
(va penetrar a Girona durant el 3er setge arnb una columna de socors) (16).
Jaurne Borús i Loda era un italia que al8 seus trenta anys es va matricular al RCC el 4
d'octubre de 1805. Va aprovar (arnb "Sobresaliente") els dos prirners cursos: (ex&rnens de juny de 1806 i 1807) i no va examinar-se de 3er al juny de 1808 perque es
va incorporar a I'ExPrcit dels patriotes, on va tenir una actuació rnolt destacada (17).
Durant la guerra (15 i 16 de desernbre de 1813) va obtenir la graduació de cirurgia

3. Assenyalem Cosme Biderman Borson; malyrat el8 dos cognoms de clara etnia yerm8nica. havia
nascut a Barcelona.

romancista de 2 exarnens. Deuria fer merits en la lluita contra els liberals. perqué el
5 de marg de 1825, arnb solament un examen de Materia rnPdica li van atorgar la
graduació de llicenciat en Cirurgia médica i catorze dies rnés tard el títol de doctor.

El cinquP -i darrer- va ser Francesc Moragues i Anglada, un catala d'Arles, cirurgi.3
dels regiments sui'ssos de Betschard i Zais, que va arribar a Espanya amb el titol de
batxiller en Cirurgia per Montpeller El RCC de Barcelona li va atorgar el 21 d'octubre de 1818 la Ilicenciatura i el 1830 el doctorat (18).
Respecte als doctors no catalans, ja hem dit dues coses. La primera. que van ser molt
pocs els alumnes de fora de Catalunya fins al 1795. Per contra. a partir d'aquesta
data i, sobretot, després de 1814 la proporció de gent de totes les regions espanyoles va anar augmentant. La segona, la constatació que durant el segle XVlll van
ser bastants els graduats de Cadis que obtenien el títol de Ilatí -gaireb& sempre de
9 examens- al Col.legi de Barcelona.
Molts d'aquests "llatins" examinats "por comisión", van demanar posteriorment tambe el
títol de doctor. Citem-ne a tal1 d'exernple.
Pedro Matamoros Pacheco, llatí de 9 examens
"por comisión" a Cadis el 23 de febrer de
1769, doctorat el 18 de juny de 1797, o sigui,
al cap de 28 anys. Jose Ramos Muñoz, llatí de
9 exarnens "por comisión" a Cadis el 13 de
desembre de 1774 i doctorat el 17 de setembre
de 1796. José Portillo, d'El Puerto de Santa
María. antic graduat de Cadis que es va exarninar "por comisión" a MPxic al desembre de
1770 i doctorat el 14 de juliol de 1797.
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Diguem també que la distribució dels 238 espanyols per regions va ser I'expresada al costat.

L'alta qualitat academica dels doctors després de 1805
Una observació per acabar. Ens referim a I'alta qualitat acadPrnica dels que -a partir de 1805- cuidaven d'obtenir el títol de doctor poc temps després de rebre la Ilicenciatura. Dos parametres ens ho indiquen. Un ['elevada proporció de catedratics
(tant de Barcelona com de Cadis o dels altres col.legis de cirurgia) i I'altre la carrera
dels que es van dedicar a la milicia.

~

Heus aci una llista de catedratics

''
l

~
Burgos
Barcelona
Barcelona
Madrid
Burgos i
Malaga
Cadis
Carles Arnetller i Clot
losep Sabater
Cadis
Cadis
Miguel Boullosa
Francisco Martínez
Cadk
Pascua1 López Cárdenas
Cadis
Cadis
Antonio Garcia Puga
Santiago
losep Ridecós
Dornenec Bover
Barcelona
Pau Capdevila iVidal
Burgos
Barcelona
Francisco Cano
Antonio España
Cadis
Santiago
Bruno Roig iBoix
Madrid
Rairnon Sarrais iFerrer
Antonio Serrano
Mexic
luan Navas
Cadis
Manuel Moreno
Mexic
Francesc Saleta ide C a h o ~ Burgos
lgnasi Arneller iRos
Barcelona
Madrid
Mar& Rivas
Eusebio Bueno Martlnez
Santiago
Rairnon Vida1 iCarbonell
Barcelona
Francesc Artigas Piquer
Antoni de San Gerrnan
Antoni Cibat iArnautó.
Manuel Bonafós
Ioan Bassas iCompre

losep Soler iCosp
Lloren~Riera
Antoni Mayner
Ramon Capdevila iMassana
Bartornw Obrador iObrador
Joan Ribot iFerrer
loan B. Foix iGual
Rairnon Frau iArrnenddriz
Francesc luanich iMarch
loan Drurnent iMillet
loan Barret iFurtl
loaquirn Hysern iMolleras
Francesc Folch iArnich
losep O. Navarra Valenti
Rairnon Yañez Girona
Pere Felip Monlau iRoca
Wenceslau Picas iLópez
Ioaquirn Cil iBoréf
Tornas Mer iSerra
losep Castells iComas
loaquirn Esplugas iXicart
Antoni Coca iCirera...
Benigno Arrnenddriz
y Aspurz
Antonio Mendoza Rueda

Barcelona
Osca
Barcelona
Madr~d
Madr~d
Barcelona l
Barcelona
Barcelona
Madr~d
Barcelona
Madrid
Barcelona
Madrid
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

Un altre pararnetre que valora la categoria deis doctors 4s el fet que tres d'ells havien
estat distingits amb la designació d'Honorari del RCC. Són: Josep Sabater, Joan
Brignet i Ramon Vidal i Carbonell.

Errors aparents en la llista
Es de notar el fet que dues persones figuren doctorades en dues ocasions. Aixb n o
4s un error. S6n Francesc Juanich i March (el 8 d'octubre de 1818 i el 8 d'agost de
1828) i Pere Vieta i Gibert (el 8 de gener de 1818 i el 2 de maig de 1831). La raó
d'aquest fet és que els dos s'havien doctorat en Cirurgia abans de 1827. El segon
doctorat -1'any 1828 de Juanich i el 1831 de Vieta- 6s de Medicina.

El prestigi del doctorat
Podria pensar-se -per la manera com es va prodigar el Doctorat durant els prirners
anys- que el títol de doctor atorgat pei RCC. tenia molt poca importancia. Aixb no
6s ben bé cert. Ho va ser els primers anys, en que els cirurgians militars necessitaven
imperiosament el títol, sense el qual els era barrat el pas a tota mena d'ascensos.
Perb aixb es va acabar amb la unificació de Castelló. A partir de 1828 el que calia
era tenir la llicenciatura en Medicina i Cirurgia i guanyar les oposicions, per entrar a
Sanitat Militar El títol de doctor va ser cobejat tan sols pels joves interessats en una
carrera de prestigi academic.
D'altra banda. les autoritats académiques -tant les de Madrid, com les del Claustre
de Barcelona- desitjaven que el doctorat no perdés el prestigi i en cuidaven el ceremonial. Tenim dos exernples d'aixb que diem, L'un va ser dos intents d'atorgar el
doctorat amb pompa a alguns alumnes.
I I'altre va ser donar la maxima d'esplendor a la cerimbnia. A propbsit del doctoramenten Cirurgia del recentment nomenat catedratic d'Anatomia Jaume Salva. es va
rebre el 24 de mar$ de 1825 aquesta nota de la Junta Superior Gubernativa de
Madrid: "Seria de gran trascendencia que en los grados de Doctor en Cirugía. se
presentara el Dr. Jaime Salva con las insignias de Doctor en Medicina" (20). O la disposició testamentaria del 2 de julio1 de 1803 del catedratic del RCC de Burgos, Joan
Francesc Bahí i Fonseca, de ser enterrat "con las insignias de Doctor..." (21).
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Els premís de final de carrera
Estimular I'amor propi dels alumnes, recompensar I'aplicació i reconeixer el rendiment escolar, heus aci les motivacions que van induir Pere Virgili a crear al RCC. de
Cadis un premi que consistia a atorgar al millor alumne de cada promoció la graduació de "Cirujano Primero de la Armada"
Era una categoria a la qual no tothom arribava i que per assolir-la exigia molts anys
de servei o haver prestat serveis distingits.
En efecte, ates que el nombre de cirurgians segons i cirurgians primers era limitat a
una "plantilla", l'alumne que havia acabat els estudis i volia entrar al servei de la
Marina de Guerra ingressava com. "asimilado a cirujano 2""; a la primera vacant
passava a "cirujano 2"". i per merits o per antiguitat s'arribava a "Cirujano la".
Era, doncs, una distinció molt cobejada perque era el punt de partida d'una carrera
per damunt de la mitjana de la resta d'alumnes.
curiós que en fundar el RCC de Barcelona Virgili no va crear cap premi. Va ser el
seu deixeble predilecte. Gimbernat. el que. en redactar el Reglament del "seu"
Col-legi de San Carlos de Madrid, va instituir un premi "con el fin de fomentar la
aplicación de los cursantes en Cirugia". que consistia en "una medalla de oro de
quatro onzas". Aquel1 guardó s'atorgaria a un dels tres alumnes d'una terna en la
qual entrarien els que millor haguessin redactat en llati un tema escollit a la sort. Per
fer-ho tenien quinze dies.
Més tard. en el nou Reglament de la reforma de I'ensenyament de 1795 -que tambe
era obra de Gimbernat- es preveien dos premis: una medalla d'or de dues unces per
als llatins i una aitra d'una unta per al8 romancistes.
Va passar, pero. que aquests guardons no es van donar fins l'any 1805, arran de la
reglamentació de 1804.

Oposicions, medalles i diners
El rnodus facjendi d'aquelles oposicions a Barcelona era el següent.
S'inscrivien els alumnes que volguessin, encara que -el mateix que passa ara amb
el Premi Extraordinari de Llicenciatura- solien concórrer-hi pocs alumnes. de rnane-

Any 1805: (Romancistes) Es va declarar deseri perquP I'únic opositor -Joan Padrósno va ser admes "por no haber firmado en tiempo oportuno".
Any 1806: Nomes va firmar un opositor, el Dr. en Medicina Rafael Nada1 i Lacaba, a
qui fou atorgat el 19 de juny. El premi dels romancistes el va guanyar el
31 d'octubre Miquel Porta.
Any 1807: Els opositors foren Josep Fortich, Jaume Saló, Antoni Mayner (practicant
major de l'hospital de la Santa Creu) i Joan Ribot. El premi se I'emporia
Joan Ribot el 28 de setembre. El romancista guardonat va ser Miguel
Mínguez.
Any 1818: Els opositors foren Antonio Fernández Vallejo. Francesc Juanich i March.
Ramon Yáñez i Girona, Josep Oliva i Codorniu. El premi se l'emporta
Antonio Fernández Vallejo el 31 d'agost.
Any 1819: Joan Drument i Millet, únic opositor, el guanya el 12 de juliol. Li feren les
preguntes el8 catedratics lgnasi Ameller i Josep Soler.
Any 1820: Antoni Comella i Folch. únic opositor, a qui va ser atorgat el 3 de juliol.
Els argüidor8 foren els professors lgnasi Ameller i Joan Ribot
Any 1821: Va quedar deseri per mor de no presentar-se ningú.
Any 1825: Els opositors foren Cristbbal Tey i Marcé, DomPnec Josep de Capdevila i
Vilaró i Pau Margall i Esteva. A judici del Tribunal cap deis tres opositors
va assolir la qualitat exigida.
Any 1826: Els opositors foren Francesc Gari i Boix i Ramon Vionet i Comaduran. El
va guanyar Francesc Garí i Boix el 18 de juliol. El de romancistes el va
guanyar Agustí Oliveras.
Any 1827: Els opositors foren Josep Brangulí i DomPnech. Marc Rovira i Boadella.
Joaquim Hysern i Molleras. Josep Oriol Mujal i Font i Francesc Sagués i
Insancé. El va guanyar Joaquim Hysern i Molleras el 20 de juliol.
Any 1828: El va guanyar I'únic opositor Francesc Sagués i Insancé. que ja s'havia
presentat I'any anterior (segurament no va acabar la carrera I'any 1827).
Any 1829: Els opositors foren Pere de Cortada i Castañer i Josep Oriol Navarra i
Valenti. El va guanyar Pere de Cortada i Castaner el 20 de juliol.
Any 1830: Els opositors foren Miquel Ameller i Marill, Eudald Raguer i Batlle i Alonso
Argullós.Va guanyar el premi Miquel Ameller i Marill.
Any 1831: Els opositors foren Wenceslao Picas i López, Joan Gallostra i Taña. Pere
Monlau i Roca. Josep Trullas i Gea. El va guanyar Joan Gallostra i Tana el
8 d'agost.
Any 1832: Els opositors foren Tomas Mer i Serra. Jaume Llansó i Rosa, Joan Palias i
Vilar i Antoni Romaguera i Llirinós. El va guanyar Tomas Mer i Serra (ajudant d'Anatornia en el Col.legi de Barcelona des de 19 de novembre de
1827) el 10 de juliol.
Any 1833: Els opositors foren Josep Baroy i Bardalet. Manuel Soler i Espalter, Miquel
lgnasi Pusalgas i Guerris i Joaquim Cil i Bores. El Tribunal va atorgar el

1859 va obtenir a la carnpanya d'Africa una creu "laureada de San Fernando" de
1a classe.
La segona consideraci6 és I'existéncia d'un bon nombre de catedratics o de gent que
es va distingir en la seva vida professional i a qui per una circurnstancia o altra, no
va ser atorgat aquest prerni. Per exemple, Francesc Juanich, que més tard va ser
catedratic, i el seu condeixeble Rarnon Yáñez Girona van perdre aquelles oposicions
perqué el Premi se'l va endur Antonio Fern6ndez Vallejo.
Uns altres dos futurs catedratics derrotats van ser Joan B. Foix i Gual(1805) i Antoni
Mayner (1807). De manera sernblant Josep Branguli i Domenech, un alumne brillantíssim que en tots els exarnens havia tingut "Sobresaliente" i que en la seva
carrera militar va dirigir la Sanitat de Filipines, va ser "derrotat" per Joaquirn Hysern.
Un altre catedratic i acadernic de Barcelona que rnalgrat presentar-s'hi es va queda1
sense prerni va ser Josep Oriol Navarra I'any 1829.

El 1830 Eudald Raguer i Batlle (1809-1878). que rnés endavant s'havia de distingir
per una labor considerable en la recuperació i conservaci6 del patrirnoni artistic de
la Garrotxa i com a publicista, va perdre el prerni davant d'un brillant professional.
Miquel Ametller i Marill, perb que es va distingir rnés com a catedratic de I'lnstitut
de Girona que com a rnetge.
El 1831 dos futurs catedratics van perdre aquelles oposicions a mans de Joan
Gallostra, que com ja hem vist no figura al Diccionari Biografic de metges catalans.
Un era Wenceslau Picas i López, catedratic el 1842 de Patologia quirúrgica de
Barcelona i que va presidir la Reial Acadérnia de Medicina entre 1864 i 1870. Caltre
era Pere Monlau Roca, horne que va demostrar posseir una varietat de coneixements
abassegadora.
L'any 1833, van ser quatre els aspirants al prerni. Es produi un fet nou. El prerni va
ser atorgat ex-aequo a dos alurnnes: Joaquirn Cil i Borés i Josep Baroy Aquell resultat no va agradar a Pere Castelló perque vulnerava el Reglament de 1828. que deia
que el prerni era indivisible; en conseqüencia es va fer a sort. La fortuna va ser adversa a Cil i Borés, que més endavant seria catedratic i alcalde de Barcelona.
Pel que toca a Baroy, encara que el 1835 va fer oposicions a catedra, en no guanyarles va ser metge militar i després va exercir al Masnou. De totes rnaneres és autor de
quatre treballs publicats a les revistes del seu temps. Els altres dos derrotats no van
tenir cap trajectbria excepcional pero si que es van distingir més que Baroy En efec-

te. Manuel Soler i Espalter -que es va establir a Madrid- va ser I'any 1838 secretar¡
de la Facultat de Medicina i el 1843 numerari de la Reial Academia de Medicina.
Pel que toca a lgnasi Miquel Pusalgas Guerris. es autor d'un gran nombre d'articles
de tipus rnedic uns, de caire histbric altres, novel.les i bastants traduccions.
Assenyalem. finalment, I'absencia d'oposicions i de premis els anys compresos entre
1808 i 1817 a causa de la Guerra del FrancPs i el8 1822, 1823 i 1824 perla revolucio liberal. Tambe falta l'any 1835 per mor de la Primera Guerra Carlista.
Diguem. finalment, que el RCC prestigiava el premi atorgant-lo amb solemnitat. El
dia 5 d'octubre de 1819 va circular I'avís següent: "El dia 8 a las 4 de la tarde se
adjudicará al Bachiller D. Juan Drument y Millet el premio de la Medalla que S.R.M.
tiene concedida a los Discípulos de este RI. Establecimiento [...] deben asistir todos
los discipulos matriculados en esta Escuela" (39). Val la pena afegir que en aquella
ocasió el Col.legi va revestir I'acte de gran solemnitat, ates que va ser amenitzat per
la Banda de Música del Regirnent d'Artilleria (40).
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Portada del cklebie treball d'Antooi de Gimbeinat. sobre el seu
Nuevo método de oprar en la hernia cruial,

La primera unificació dels estudis
de medicina i cirurgia
Usant la petita autonomia que els RCC de Cadis i de Barcelona tenien, havien organitzat la manera de donar als alumnes llatins una forrnació mbdica, per bé que aixb
no es traduja en cap conseqüencia legal, de manera que tant els graduats de Cadis
com els de Barcelona n o podien exercir la medicina.

Cantecedent del Reial Col-legi de Cadis
A Cadis era unes vegades el "Protomédico de la Armada" el que impartia classes, perb
el rnés freqüent era que bastants dels rnestres que s'havien graduat de Medicina a
, defenParís o a Bolonya també ho fessin. A Barcelona. la Universitat de C e ~ e r a que
sava aferrissadament el seu monopoli va impedir que al Col-legi poguessin fer el que
feien els de Cadis. pero finalment I'any 1793 Benet Pujol -"metge principal" de
I'Hospital de la Santa Creu- va ser nomenat catedratic de Medicina teoricopr.?ictica,
encara que d'una manera timida perque Pujol era "profesor substituto temporero"
Per fi al febrer de I'any 1799. a iniciativa de Gimbernat es va donar el primer pas,
que va consistir en la creació i dotació -al RCC de San Carlos- de la "Cátedra de
Medicina Práctica". La manera de fer realitat aquesta decisió va ser posar sota l'autoritat de la Junta Superior Gubernativa (que dirigia els tres RCC. existents) el "Real
Colegio de Medicina Práctica", que a despit de la Universitat d'Alcala funcionava a
I'Hospital General de Madrid.
Aquella fusió va ser efectiva a Madrid i a Barcelona -on tambe hi havia un "Real
Estudio de Medicina Prbctica"-i aixi van néixer a Barcelona i a Madrid "los Reales
Colegios de Medicina y Cirugia", que aquesta vegada serien de tan curta durada.
Una "Real Cédula" amb data 12 de mar< de 1799 va donar f o r ~ ade llei a aquella
reforma. que -desgraciadarnent- va durar només dos anys: del mar< de 1799 al 9
d'abril de 1801 (1.2). Aquesta mesura era un clamor entre els cirurgians il.iustrats,
que va portar a terme Gimbernat. Heus ací les raons tnvocades en la Reial ordre.
Teniendo la Cirugía y la Medicina un mismo objeto. esto es. preservar al hombre de
las enfermedades y librarle de ellas cuando le dominan; el estudio de ambas facultades debe ser idéntico. Sentado pues este principio, se infiere una consecuencia
tan obvia como legítima. Que es superfluo y aún perjudicial que el estudio de la
Medicina y la Cirugía se halle separado. Nuestros antepasados estaban en esta justa
persuasi6n. pues establecieron que la Medicina y la Cirugia se estudiasen en unas
mismas Escuelas. las Universidades y que tuviesen unos mismos principios...

"Decaidas estas Escuelas del Arte de Curar, ya sea por falta de adelantamientos teóricos, o ya lo que es más cierto de conocimientos prácticos, que son los que ilustran
esta ciencia. se ha proveído sucesivamente de crear Establecimientos preformados
bajo las reglas más dlidas, han producido frutos muy provechosos, a la salud pública, tales son los Colegios de Cirugía de Cádiz, Barcelona y Madrid.
"La Cirugía y la Medicina no pueden estudiarse bien teóricamente o prácticamente;
el más escelente Profesor especulativo y el más consumado práctico estan expuestos a caer en innumerables errores si les faltan respectivamente los conocimientos e
ilustraciones prácticas y te6ricas. Así pues concluiremos que estas dos Facultades o
más bien esta sola Facultad debe aprenderse teórico-prácticamente; lo primero debe
guiar la práctica y lo segundo confirmar con datos, con experiencias, con demostraciones la teoría en el mismo acto de las lecciones para que los estudiantes saquen
de ellas el fruto correspondiente. La fuerza de estas razones es sin disputa lo que ha
movido al Gobierno a fundir los Establecimientos expresados" (1).
Avui -passats dos-cents anys- podem apreciar la sensatesa d'aquells arguments.
La reforma es va fer d'una manera brutal i expeditiva, prbpia dels politics de I'epoca.
perque va consistir a "regalar" un títol de metge a un munt de cirurgians i de cirurgia a un munt de metges que no estaven legitimats per un8 coneixements adquirits.
Metges i cirurgians es van convertir en "físicos" -un terme medieval que inclo~ala
professió de curar- sense que ho avalés la més minima prova de cardcter academic.
Vegeu sino la Reial ordre de 20 d'abril de 1799. De la salut dels reis se n'encarregaven els metges i els cirurgians de cambra. Doncs bé, per governar tata la sanitat de
la naci6 es va crear una "Junta General de la Facultad Reunida", formada pels tres
primers metges i pels tres primers cirurgians.

El primer metge -que era Josep Masdevall- n'era el president. i el primer cirurgid,
-Pedro Custodio Gutiérrez- el vicepresident. Els altres quatre eren (ordenats per
antiguitat) Juan Gámez, Antoni Gimbernat, Manuel Pereira i Lleonard Galli. Perb tots
serien denominats "fisicos". En la mateixa Reial ordre s'atorgava a tothom la facultat de tenir les dues carreres sense cao mena d'examen.
L'única diferencia que es va establir va ser que, mentre que tothom pagaria 2.500
rals per l'expedició del nou titol, el tindrien gratuiiaTaula 33
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Una altra cosa a assenyalar d'aquesta Reial ordre és que es deia ben clar que els nous
"físicos, serán árbitros en ejercer la Cirugía y la Medicina o cualquiera de ellas", de
manera que un metge, posem per exemple, en ser nomenat "físico" podia negarse a operar, per be que estava autoritzat a fer-ho. Tambe quedava clar que els estudiants "que desde ahora empiecen el estudio de la Facultad habrán de ejercer indistintamente todos los ramos de la Facultad, so pena de privacidn de oficio"
A la vegada es va abolir I'ensenyament de la Medicina a les Universitats. Els alumnes que estiguessin cursant la carrera haurien de demanar un certificat de les assignatures aprovades i presentar-lo al RCC que ells elegissin.
Pel que pertoca al8 que cursaven Medicina a la Universitat es va disposar "que se
admitan en los Colegios los estudiantes de Medicina procedentes de las Universidades con abono de los años acreditados" perquP les Facultats de Medicina
quedaven reduldes a cursar i atorgar títols de Medicina, que -al costat del títol de
metge-cirurgia- era una mitja carrera (3).
Perd aquella reforma va morir a mans de dues disposicions amb data 18 i 26 de mar<
de 1801 en les quals quedava tot anu1,lat: els collegis tornaven a ser reials collegis
de cirurgia, les universitats seguirien produint batxillers. llicenciats i doctor8 en
Medicina i la Junta General de la Facultat Reunida es desfeia i es tornava a la "Junta
Superior Gubernativa de los Colegios de Cirugía"

La unificació al RCC de Barcelona
La noticia de l'agregaci6 de la catedra de Medicina practica al RC de San Carlos va
arribar a Barcelona el 2 de mar< de 1799 (4). El 16 de maig s'acordava felicitar el nou
President i Director8 de la "Junta General de Gobierno de la Facultad Reunida" (5).
Després, d'acord amb la reial cedula, es van adoptar totes les mesures pertinents.
Com és natural van ser molts el8 que van aprofitar aquella ocasid. Citem-ne. a tal1
d'exemple, uns quants. Josep Andreu i Miquel, després de cursar els sis anys reglamentaris (1793-1799) al RCC. de Barcelona va obtenir el títol de llicenciat en
Cirurgia mPdica el 5 de marc de 1799 i li va faltar temps per demanar que li fos concedit -d'acord amb la Ilei- el títol de llicenciat en Medicina. que li va ser atorgat "sin
examen" el 4 d'octubre de 1799 (6.7).
Sebastia Quintana, en matricular-se el 10 de setembre de 1799, el van col.locar a
"la Za clase por tener un año aprobado en la Universidad de Cervera" (8). El
mateix es diu de Don Gaspar de Grandis i Duat (9). A Francesc de Sales Navarro,

de Fontespalda (un poblet d'Aragó). matriculat el 18 de setembre de 1800 (10).
se'! va col.locar a la tercera classe perque havia cursat dos anys de Medicina a
Valencia. Joan Garrell i Ferrer va ingresar amb tres anys de Medicina d'Osca (1 1).
Aixi d'altres com Joan Almirall, Ramon Llord (Cervera) o Segimon Bresca d'Osca
(12).
Tambe es van matricular batxillers en Medicina per obtenir la llicenciatura (en
Medicina i Cirurgia), com va ser el cas de Narcis Porcalla i Cros (13). De semblant
manera a Pere San Germes i Martí li aprovaren I'any 1801 el segon curs, "pero debe
repetir el año de Fisiología" (14). A Magí Macia Martí! que sempre havia obtingut la
nota de "Sobresaliente". I'avisaren que "deve hacer constar haver asistido a las clases de Operaciones y Botánica" (i5).
Les normes aplicades als que estaven cursant jisigui Medicina. ja sigui Cirurgia, van
ser les següents. Els que tenien el titol de batxiller en Medicina. havien de fer dos
cursos en qualsevol dels nous col-legis. Respecte a les dues classes de cirurgians
romancistes es Ilancava, una vegada mes. I'oferta de facilitats. Aixi s'admetien a
revalida de romancista de dos examens tots els que acreditessin "cinco anos cumplidos. de los quales tres a lo menos han de ser de Hospital y los dos restantes trabajando al lado de maestro aprobado" (16).
A la revalida de sagnadors s'adrnetia tothom que acredites quatre anys al costat de
mestre aprovat. Els que tenien el tito1 de sagnador podien passar a romancista, presentant llur titol i pagant 250 rals (17). Per contra, en aquel1 curs no es va admetre
ningú a matricula de romancistes (18).
En canvi, ni la reforma de 1795 ni la unificació que estem comentant va canviar la
tecnica dels examens. Ja ens hem referit al fet que hi havia assignatures menos en
un "reprobado" no suposava perdre el curs. Aquell alumne passava a la "próxima
classe", pero havia de tornar a cursar I'assignatura. Llegim de Josep Orrit i Fitó que
el seu examen de primer curs I'any 1800 va ser qualificat de "mediano y corto en
Vendages L.. ] debe repetirlos" (19).
La reforma de la unificació va trobar en els professors del RCC de Barcelona una
entusiasta acollida. Traslladat Capdevila a Madrid d'una manera definitiva 1'1 1 de
juny de 1799 (20), es va procedir a nomenar Francesc Borras. que era ler ajudant
consultor de Cirurgia i 2on catedratic, de vicedirector del RCC condecorar-lo amb la
distinció de "Cirujano de Cámara honorario" i un sou de 24.000 rals anuals. El titol
de "Cirujano Mayor de los Ejércitos", propi del vicedirector del RCC de Barcelona,
va ser aboiit i totes les seves atribucions van ser transferides als membres de la
"Junta de la Facultad Reunida".

Els altres professors eren Josep Torner, que explicava ("enfermedades de las mujeres. partos y enfermedades de los niiios"), Junoy (Materia medica i Terapéutica),
Pozo (Afectes interns), Marturia (Fisiologia), Benet Pujol (Medicina interna). Bas
(Botanica), Cibat (Física experimental). Hi havia tarnbe tres substituts: San German
(Cirurgia). Bover (Anatornia) i Vida1 Carbonell (segurament encarregat del8 sagnadors) (2 1).
Tant San German com Bover van ser igualats en sou i en veu i vot a les Juntes de
Facultat arnb els catedratics "propietaris". A mes el8 fou garantit el dret a no tornar a fer oposicions. Senzillarnent. ocuparien les vacants de numerari que s'anessin produint (22). També a Madrid van disposar que tots el8 catedratics nurneraris
cobressin 12.000 ralslany i 6.000 els substituts i el dissector (27 de novernbre de
1799) (23).

El 13 de julio1 el Claustre es va ampliar en dos professors. Joan Ameller va ser nornenat catedratic de Farmacia i la placa de 3er catedratic substitut va ser ocupada per
Josep Sola (24). Al nornenament d'un catedratic de Farmacia va seguir -el 14 de
febrer de 1800- la reglamentació dels estudis per obteniraquest titol, sobre la base
de dos anys d'estudi al Col.1egi i altres dos de practiques.
En aquest segon any d'unificacid es va obrir la ma encara rnés acceptant dos anys
de practica al costat de rnetges particulars en cornptes de fer-ho en un hospital.
Va ser el cas de Vicents Forner el 3 d'abril de 1800 (25). El 20 de maig d'aquell
any es va produir un fet d'una gran importancia, que va ser la dependencia del8
col-legis de Cadis i de Barcelona del Ministeri de "Gracia y Justicia", en cornptes
de dependre -des de la seva fundació- dels ministeris de Marina i de Guerra, respectivarnent.
En el cas de Barcelona, la Secretaria de Guerra va continuar intervenint en el nornenament i en els sous del8 carrecs rnilitars que autornaticarnent tenien els seus professors, pero en la resta seria la Secretaria de "Gracia y Justicia" la que disposes (26).
Set dies mes tard, es va procedir a una regularització dels catedratics, que va ser la
següent.
Ordre de prelació dels catedratics numeraris: 1. Francesc Borras, 2. Josep Torner,
3. Francesc Junoy. 4. Vicens Pozo. 5. Esteve Marturia. 6. Antoni de San Gerrnan,
7. Dornénec Bover, 8. Antoni Bas, 9. Benet Pujol, i 10. Antoni Cibat (27). Poc
ternps després -el 10 de seternbre de 1800- el catedratic substitm Josep Sola va
ser enviat -com a cirurgia consultor que era de I'Exércit- a Extremadura al capdavant de sis prirners cirurgians, quatre segons cirurgians i quatre "practicants"
(28).
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Aquella anada de Sola a Extremadura va coincidir amb un brot violentissim de febre
groga a I'Andalusia occidental. a combatre el qual va ser enviat Josep Queraltó. Sola
es va unir a I'equip que mitjancant fumigacions nitriques i mesures d'isolament intentava lluitar contra I'epidemia, es va contagiar i va morir-ne víctima (29). La placa
vacant de Sola va ser donada a Pere Castelló per trasllat des de Santiago. on era professor substitut i bibliotecari (30).
Totes aquestes mesures van trobar una gran acceptació entre els cirurgians, els reials
col.legis de cirurgia i els farmaceutics, perb van molestar profundament la Universitat
i d'una manera especial els metges, que es van sentir menystinguts en ser igualats
amb eis cirurgians. Un exemple, d'aixó el tenim en el fet que Pedro Custodio
Gutierrez i Antoni Gimbernat van renunciar a formar part de I'Academia de Medicina
de Madrid perquP aquesta no els va acceptar com a metges sinó com a "físicos" (31).
lntrigues de rnetges prop dels governants van determinar la publicació de dues disposicions data 18 i 26 de mar< de 1801 per les quals aquella unificació quedava del
tot anul.lada. Les universitats seguirien atorgant títols de batxiller, llicenciat i doctor
en Medicina, els col.legis tornarien a ser RCC i tan sols dispensarien titols de cirurgians llatins o romancistes i la Junta General de la Facultat Reunida es desfeia i es
tornava a la "Junta Superior Gubernativa de los Colegios de Cirugía".
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II Els nous col-legis de cirurgia
de Burgos i Santiago.
Caportació dels catalans
Abans d'entrar a analitzar el periode compres entre l'anul.laci6 de la unificació dels
estudis i i'adveniment de la Guerra de la Independencia, creiem que 6s d'interes
ocupar-nos de la creació de dos nous coi-legisde cirurgia.
L'any 1799 va registrar el fenomen de la difusib dels RCC. Dotze anys despres de la
fundació del tercer col.legi -el de San Carlos de Madrid- la Junta Superior
Gubernativa (llegiu Gimbernat) es feia ressb d'una opini6 general expresada per un
c~rurgiamilitar -José Ramos- (1). que deia: "Por lo que pertenece al estudio práctico de la Anatomía no puede negarse que los Colegios de Cádiz, Barcelona y Madrid
han remediado la gran falta que padecía en esta parte nuestra Cirugía; pero no nos
atrevemos a satisfacer dignamente dos preguntas que nos hace la Naci6n: [Dónde
han de estudiar esta Anatomía práctica los demás cirujanos repartidos por todos los
dominios de España? El Colegio de Madrid no es bastante a surtir todos los pueblos
del Reino y, mucho menos, si se meten en cuenta todos los dominios de America.
[Qué Colegio hay para que estudien los mbdicos? En las Universidades se enseña
por los libros. que es un pueril y ridículo pasatiempo; en los Colegios establecidos
hasta aquí no hay plazas para ellos [...]"
En aquesta argumentació s'ignora que els metges graduats per Cervera passaven
un any al RCC de Barcelona, pero en linies generals, Ramos tenia tota la ra6 i les
autoritats la hi donaven, perque van projectar la fundació de dos col-legis de
cirurgia. un al Ferrol i un altre a Pamplona, en el Reial decret, data 12 de marc
de 1799. Decret que va ser rectificat el 20 d'abrii del mateix any disposant ia instal.laci6 dels col.legis a Burgos i a Santiago en comptes del Ferrol i Pamplona. Es
legitimava la creació d'aquests dos col4egis perque "el Colegio de San Carlos
no era suficiente por sí solo a llenar este objeto", que era que tot Espanya tingués bona assisthncia quirúrgica com la tenien I'Exercit, la Marina i el Principat
de Catalunya.
[ L . . ]

R. C. de Burgos. Caportació catalana
Bona part dels dos claustres es van fornir de cirurgians formats al RCC de Barcelona.
Poc temps després Salamanca va demanar tenir també un RCC. Li fou concedit. perb
en desfer-se l'any 1801 la fusib de les carreres de Medicina i Cirurgia. la Universitat

va abandonar aquel1 projecte a fi de dedicar-se -com ho havia fet sernpre- a irnpartir solarnent estudis de Medicina.
López Górnez (2). que ha estudiat acuradarnent els avatars del RCC de Burgos, ha
recollit un gran nombre de catedratics catalans, Nosaltres citarern els antics alurnnes
del RCC de Barcelona. En el rnoment fundacional hi figuraven, en un Claustre de
dotze professors. nou catalans. No tots eren antics alurnnes del RC, de Cirurgia, corn
Carles Nogués i Pedrol. Tornas Ventosa, Narcis Solanich. dels quals hern trobat rastres a C e ~ e r ade Nogues (rnatriculat el 1775 1 catedratic de Materia rnPdica deu
anys rnés tard i de Pronbstics el 1794) i de Tornas Ventosa, graduat I'any 1782.
Heus aci els seus norns: Francesc Artigas i Piquer, Joan Francesc Bahi Fontseca. Pau
Capdevila i Vidal, Joan Bassas i Cornpte, Francesc Saleta de Cahors i Josep Soler i Cosp.
Mes endavant s'hi van afegir Jacint Mayzonada i Rubira i el rnadrileny i antic alurnne de San Carlos -perb doctorat a Barcelona- Dionisio Liborio de Pellepori.

Caportació al Col.legi de Santiago
Menor va ser la contribució dels graduats del RCC de Barcelona al Colblegi de
Santiago de Cornpostel.la. Deixant a part Josep Francesc Vendrell de Pedralbes i
Estaper del Mas, que encara que nascut a Barcelona no va tenir amb el nostre
Col.legi altra relació que la d'obtenir el titol de doctor I'any 1800,' citarern tres exalurnnes: Josep Ridecós i Subira, Bruno Roig i Boix, catedratics, i Rarnon Angelet i
Carnprubi. dissector anatbmic.

El RCC de Santiago va tenir uns prirners anys rnolt dificils per manca d'espai -que li
fou negat per pari de' I'Hospital General- i va morir d'inanició I'any 1820 (3).

El RCC de Burgos o de la "Purisirna Concepción" va tenir una vida rnés animada.
L'any 1801 va quedar reduit a I'ensenyarnent de la Cirurgia i en van ser jubilats tots
els professors rnedics I'any 1804. El curs 1823-1824 va ser el darrer (2).
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1. No obstant, Vendrell de Pedralbes no es troba en la Ilista de doctorats de 1800

EIs transtorns del retorn als plans antics. El pla de 1804
El mes de mar< de I'any 1801 es va desfer tota la labor unificadora d'Antoni Gimbernat (1). El dia 18 es restaurava el Protomedicat i el 26 es van suspendre tots els
examen8 en curs. Els sis RCC van tornar a formar solament cirurgians i tan sols
podrien atorgar els titols de cirurgians Ilatins, cirurgians romancistes, sagnadors i Ilevadores.
Els estudiants que s'havien fet il.lusionsd'assolir el titol doble de "fisico" cursant els
mateixos sis anys es van sentir decebuts i -a Madrid- van portar a terme una vaga
que no els va servir de res, perque les autoritats van aguantar fermes; van mantenir
les dues carreres i van obligar el cirurgia que volia ser metge a cursar tres anys de
Clinica medica en una facultat de medicina. Inversament, el batxiler i Llicenciat en
Medicina havia de cursar tres anys en un RCC per obtenir el títol de cirurgia.
En un intent de posar punt final a aquel1 desgavell es van promulgar unes "ordenanzas" compliment obligat pera tots els RCC sense distinció, i que han passat a la
Historia com el Pla d'Estudis de 1804. Aquel! pla d'estudis constituia -malgrat el
retrocés que suposava la separaci6 de la medicina de la cirurgia- un progrés notable, per les raons següents.
1. En primer lloc els reials col-legisde cirurgia recuperaven la facultat d'atorgar titols
de batxiller, llicenciat i doctor en Cirurgia medica.

2. Els catedratics explicarien sempre la mateixa assignatura. Aixd només, era una
garantia de millors coneixements.
3. S'abordava -amb les iimitacions de I'epoca- I'ensenyament de I'Obstetricia a

chrrec del catedratic que s'encarregava d'aquesta pari de la medicina juntament
amb la ginecologia, la pediatria i les malalties venPries. Per primera vegada es
trencava la barrera de la impossibilitat que els alumnes tenien d'assistir dones en
el curs del pan. Aquestes classes practiques eren dirigides a les dones que volien
tenir el titol de llevadora. Els alumnes futurs cirurgians assistien a aquestes ciasses i, en ocasions, als parts difícils ajudant el catedratic de I'assignatura.
Com comentem en capltol a part, hi havia un catedratic de Medicina ("de Afectos
internos o mixtos"). El claustre de professors estava integrat per nou mestres. Sis

eren catedratics numeraris i tres supernumeraris, als quals encomanaven les funcions de dissecior, secretar¡ i bibliotecari. Per obtenir el títol de metge s'exigia ser llicenciat o doctor en cirurgia medica, haver exercit deu anys i cursar dos anys de
Clínica en una facultat de medicina.

Assignatures i horari d e classes
Les assignatures i el8 corresponents horaris i professors eren les que segueixen

.

"Anatomía, Cirugía médica legal y forense y Vendages. Desde el 2 de octubre hasta
el último día de febrero de 3 a 4 de la tarde. En marzo -ayudado del disector anatómi& arreglará las piezas anatómicas y patológicas que se hubiesen recogido en el
tiempo de enseñanza de la Anatomía colocándolas con el orden debido f...] En abril
explicará el Tratado de Vendages y en mayo y junio la Cirugía legal y forense [...1"
Titular: Domenec Bover i Font.
Dissector: Francesc Borras i Montaner.
Alumnes de ler cun els d'Anatomia ide 4rt curs els de la cirurgia legal i forense.
"Fisiologia e Higiene, Patología y Terapéutica". La Fisiologia i higiene s'impartia des
del 2 d'ociubre fins al darrer dia de febrer i la Patologia i la terapeutica des del primer de mar< fin8 al darrer dia de juny. De 10 a 11 del matí.
Titular: Esteve Marturia.
Alumnes de segon cun.
"Afectos externos. Operaciones, Flebotomía y Enfermedades de los huesos". Des
del 2 d'octubre fins al darrer d'abril tota mena d'operacions sobre el cadaver i del
ler de maig al darrer de juny les rnalalties dels ossos. Sempre de 4 a 5. de la tarda.
fitular: Antoni de San German.
Alumnes de tercer cun.
"Partos, Enfermedades de las mujeres. de nirios y las venéreas". Del 2 d'octubre al
darrer de febrer explicació de I'Obstetrícia. Ginecologia i Pediatria. Les rnalalties
veneries, del ter de mar< al darrer d'abril. D ' l 1 a 12 del matí.
Titular: Josep Torner i Totosaus.
Alumnes de auart curs.
"Materia médica, Botánica, Química y Farmacia médica". Des del 2 d'octubre fins al
darrer dia de juny, de 3 a 4 de la tarda.
Titular: Francesc Juanich i March.
Alumnes de cinque curs.

"Afectos internos". Des del 2 d'octubre al darrer de febrer. Els mesos de marg abril.
maig i juny eren consagrats a classe de Clínica practica. De 9 a 10 del mati.
Titular: Vicente Pozo.
Alurnnes de sise curs.
A primera vista sorpren que els alumnes tinguin tan sol8 una hora de classe al
dia. Perb no era ben bé aixi per dues raons. D'una banda, cada curs assistia a
les classes corresponents a l'any anterior, excepte el darrer any (el cinque per als
romancistes i el sise pels llatins), que es dedicava a un repas general de totes les
assignatures.
D'altra banda, el8 de ler curs passaven diverses hores dissecant. i quan cursaven
"Vendages" havien d'anar a la Infermeria. on un alumne avancat els ensenyava la
manera de tallar benes i apósits.

Els dels cursos següents havien de passar visita, practicar operacions sobre el cadaver, assistir de tant en tant a un part. Estava previst el pagament de 8 rals cada any
(a part de la matrícula) en concepte de despeses per a instrumental i materials.
No hi havia vacances ni de Nadal, ni de Cap d'Any, ni de Setmana Santa. Encara
mes, el8 diumenges al mati el8 llatins eren obligats a assistir a la presentació d'un
tema que era objecte de discussió per part dels assistents.
Parlem. finalment, dels catedratics supernumeraris. Ja hem mencionat el dissector
Vida1 i Auté, que tenia cura de la Biblioteca, i Francisco
Borras. Els altres eren Lloren~
Cano, que era el secretari. Substitulen els catedratics numeraris en les absencies i
s'encarregaven de les classes dels romancistes (2).
Aquel1 pla va durar 23 anys, per be que durant la seva vigencia el Col.legi es va veure
convulsionat pels sis anys de la Guerra de la Independencia i per la revolució liberal.

El professorat entre 1801 í 1808
La supressió del Pia d'unificació de les carretes de Medicina i Cirurgia va determinar
la desaparició d'unes quantes catedres. També es van produir canvis en els titulars.
Pel que toca al RCC de Barcelona, el 28 d'abril va ser nomenat catedratic Francisco
Cano (3).
Van seguir tres anys de calma sense altres novetats que les derivades de la readaptació per tornar al pla antic. fin8 que va morir el vicedirector del Col.legi, Francesc

Borras. El va succeir Josep Torner i Totosaus, que va prendre possessib del seu nou
carrec el 17 d'abril de 1804 (4). Celenc directiu i docent del RCC va quedar com ens
ho indica l'a Taula 21 que figura a la pag. 99.

Els horaris de les classes venen resumits a la Taula 22 que figura a la pag. 100
El 20 d'abril de 1807. es va efectuar una permuta: el catedratic supernumerari Francisco Cano va anar a Burgos i a Barcelona va venir ignasi Ameller (5).

Els alumnes
Creiern que val la pena fer un estudi sociolbgic dels estudiants durant aquells vuit
anys. Si els classifiquem per llur procedencia i llur condici6 (llatins. romancistes i
sagnadors) obtindrem els quadres següents. que creiem que mereixen uns comentaris.

1 Taula 34
ProcedPncia
Catalunya
Barcelona
Catalunya Nord
Espanya
Estranger

,

1800

1801

L/.

Ro.

-

(7)

21
4
O
1
O
1

Totals

27

Taula 35
Procedencia
Catalunya
Barcelona
Catalunya Nord
Espanya
Estranger
(7)

Totals

-

1802

Ro.

LI.

Ro.

LI.

Ro.

49

-

11
4

24

1
2

4

1
-

1
1

37
1
1

1

13
4
1
1

1

1

1

57

17

-

-

-

17

-

2

-

28

1

-

19

41

74

45

60

1804

1805

1806

1807

Ro.

10
1
-

22
1
2
1

2

-

-

-

-

13

26

39

1

L/.
25
2
-

Ro.

L/.

Ro.

L/.

Ro.

33
1
2

7

-

1
-

-

38
9

7
3

2

6
4
4
-

40
1
2
9
-

44

14

-

29
73

61

-

-

1
1

47

12

1

1

-

27

L/.

1

1803

L/.
14
1

52
64

~

Totals
Catalunya
Barcelona
Catalunya Nord
Espanya
Estranger

Llat.
107
23
2
12

Total %

4

7
10
32
2
1

Total
350
30
12
44
2
5

148
(33.4%)

295
(66.6%)

443
(100%)

99.8 %

-

(3
Totals

Rom.
243

79,O
67
2,7
9.9
O. 4
1.1

1. La proporci6 entre llatins i romancistes és de 33,4/66,6,
o en altres paraules. com
en anys anteriors el nombre de romancistes duplica el de llatins.

2. Els estudiants naturals de Barcelona ciutat presenten una proporció inversa. Són
tres vegades rnés els llatins que els romancistes.
3. Notern que I'any 1800 -amb la unificació d'estudis en plena marxa- no va ser
admes cap alumne que volgués matricular-se de romancista.
4. La mitjana de matriculats per any va ser de 55.5. Les xifres extremes van ser 74

I'any 1801 i 27 el 1800.
Si examinem el nombre de graduats obtenirn el quadre següent

Taula 37

Anys

Lhc clr rned Rorn 2 exdrn

1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807

16
3
7
3
8
72
8
25

Totals

82

Sagn

Total

11

5
7
5
O
2
5
4
6

32
18
17
8
24
37
26
42

88

34

204

11

8

5
5
14
20
14

Si establim una comparació entre les dades de la matricula i les graduacions tenim
el quadre següent.

-

1
I

-

1

Taula 38
Anys
Matr.

I

Llatins
Grad.

1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807

27
17
17
19
13
29
14
12

Totals

148

Matr.
16
3
7
3
8
12
8
25
82

Grad.

Romanc.
Matr.

-

Totals
Grad.

57
28
41
26
44
47
52

11
15
10
5
16
25
18
17

27
74
45
60
39
73
61
64

27
18
17
8
24
37
26
42

295

117

443

199

Tot aixb vol dir que de 148 que volien sortir de I'Escola amb un tito1 de Llicenciat en
cirurgia medica 66 van abandonar. De manera semblant, de 295 minyons que pertenien arribar a cirurgia romancista o sagnador, en van fracasar 178, molts més del8
que van triomfar.
Sumats tots els alumnes, veiem que el fracas escolar es va produir en més de la meitat dels estudiants. Aquesta xifra de fracassos escolars una mica superior a les registrades durant el segle XVIII és tan més escandalosa si tenim en compte que el8 professors es van veure for~atsa moltes benignitats imposades, sobretot, per la Junta
Gubernativa de Madrid.
A tal1 d'exemple. aporiarem un8 quants casos on es fa palesa la rnaniga ampla en
els examens. Vicen~Ferrer va presentar el certificat de practica amb rnetges particular~i no en un hospital com estava manat, i malgrat aixb va ser admes a examen
el 3 d'abril de 1800 (10).
Dins del capítol d'afavorir des de Madrid totes les pretensions dels alumnes, assenyalem I'ordre d'acceptar matricular fora del temps 4 s a dir, quan ja havia comencat el curs-. de 6 de desembre de 1804 (1 l). Com a exemple d'aixb valgui la
matriculacid de Josep Castellar, de Cumana (actual Vene(ue1a). concedida per recomanaci6 de Madrid el 24 de gener de 1805 (12).
Una altra facilitat -26 de juny de 1804- va ser permetre als romancistes presentarse a revalida de llicenciat en Cirurgia, sobre la base d'aprovar el batxillerat de Lbgica
i Física i I'assignatura de Materia medica (13). A aquesta facilitat es van acollir
Ramon Pujol (18 de setembre de 1801) (14). Joan Ribot i Francesc Prous (4 d'agost
de 1803) (15). Miquel Llobera i Pere ilosa (7 de desembre de 1803) (16) i Josep

Bover (30 de julio1 de 1804). En aquest darrer cas el permis el van donar a Madrid,
rnalgrat la resolució en contra del Claustre de Barcelona (17). O a Juan Durante i
Bernat Fiol el 31 d'agost de 1805 (18) o Antoni Deulofeu (clrurgia del Regiment de
Cavalleria de la Reina) el 19 de desembre de 1805 (19).
S'havia disposat amb data 3 de juny de 1804 que els doctors en cirurgia medica.
havien de fer dos anys de clínica per poder-se presentar a examen de revalida de
Medicina (20). Doncs be, a petició de Josep M.aVallet es van dispensar el 25 de maig
de 1804 aquests dos anys de Clínica a tots els Doctors en Cirurgia amb deu anys
d'exercici (21). Fet que no era cap novetat, perque s'havia concedit la rnateixa dispensa el 17 d'abril de 1800 a Vicents Forner (22).
Una altra font d'aprovats va ser l'article 19 del capitol 16 del Pla de 1804, que disposava que s'adrnetés a revalida de romancista acreditant nomes tres anys de practica. L'única condició que ho limitava era que aquel1 títol no era valid per exercir a
Catalunya, pero es evident que entre els 117 rornancistes aprovats mes d'un era d'aquests (23). En canvi, si s'acreditava "haber ejercido con aceptación y buen nombre"
durant vint anys, els era autoritzada una revalida (benigna) i podien continuar exercint a Catalunya, ésa dir, sense la limitació anterior. Aquest va ser el cas de Francesc
Fuster el 2 de maig de 1805 (24). de Vicents Garrigós (5 d'agost de 1805) (25) o
d'Andreu Sereñana el 2 de gener de 1806, Ramon Fandos (de Cdlig) i Josep
Trasserras (de Santpedor) el 24 de setembre de 1807 (26).
L'any 1807 es va acabar amb I'arribada a Barcelona de la noticia de "la exoneración de Manuel Gooy" i l'abdicació de Carles IV Gosem dir que ningú -ni dels
alurnnes, ni dels professors- va pensar en la cua que portaria aquella noticia, resultat del celebre motí d'Aranjuez. Seguia la guerra amb Anglaterra i a Barcelona els
temps eren durs des del punt de vista economic. El dia 12 de rnaig de 1808. quan
encara no es tenia noticia de les tragiques jornades del 2 i del 3 a Madrid, el governador de Barcelona es va adrecar al RCC per demanar una subscripció voluntaria
"para la Olla publica y ocupación de los rnui indigente8 que actualmente hai en
Barcelona sin trabajo". E l Claustre va acordar entregar 8 duros al mes, per espai de
quatre mesos (27).
Per damunt de tot el RCC -que estava al rnarge de la política- anava impartint classes pacíficament i no es registra en els documents de I'Ppoca res que fes pensar en
els sis anys que vindrien i que tan decisius serien per a la vida @Espanya.Pensem.
per un rnoment, que el segle XVIII no va acabar I'any 1800. sin6 que es va anar
morint durant els anys de la Guerra del FrancPs.
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d'Arag6 de Barcelona.)

La Guerra de la Independencia (1808-1814)
La invasió francesa va sacsejar el patriotisme. Les atrocitats de les tropes franceses i
llur prepothncia van engendrar I'odi, atiat per la clerecia. que mirava el8 francesos
com una mena d'anticrist. La modesta victbria deis Brucs i I'aclaparadora derrofa
dels francesos a Bailén van acabar d'engrescar molta gent.

Reacció de l'alumnat
Molts dels estudiants del RCC van fugir de Barcelona de seguida d'haver-se examinat i altres ni aixb van esperar. Es va produir en I'alumnat un doble fenomen. D'una
banda va baixar el nombre de matriculats i graduats i de I'altra van augmentar els
estudiants barcelonins i van baixar el foranis.
Tot aixb s'expressa en xifres en el8 quadres següents
l. Alumnes matriculats a classe de Llatins (LI.) i a classe de Romancistes (Rm.) amb
indicació de llur procedéncia~

1

Taula 39
Matrfculatsal RCC a Barcelona durant la Guerra de/ Frances
ímcedenda

1808

LI. Rm.

Catalunya
Barcelona
Cat. Nord
Espanya
Esrranger

5
9

1809

11. Rm.

1

6
1

1870

Ll. Rm.

7811

L/. Rm.

1812

1813

LI. Rm.

LI. Rm.
3 4
8 2

6 2

4 3

6 6

11 6

10 7

154

Tatalr
LI. Rm.
Total

24
59

1

1

1

1

1

1

2
2

16
19

40

2

2
3
2

1

78

D'aquest quadre es despren: 1. El net predomini dels llatins sobre els romancistes (mes
del doble dels primers). a causa de 2. la relativa abundancia de matriculats procedents
de Barcelona (78 sobre un total de 125, o sigui, molt mes de la meitat); 3. s'ha trencat I'afluencia d'estudiantsde la resta dfEspanyaque s'havia iniciat en el període 17951807, i 4. la mitjana de matriculats per any es de 20.83, notoriament inferior a la dels
cursos passats i vinents (55.5 matriculats entre 1800 i 1807 i 56,33 entre 1818 i 1826).
Si comparem aquest quadre amb el del període 1800-1807 podrem apreciar les
diferencies següents.

iaula 40

1800-1807

1808-1813

Mrqana d'alumnes matrtculah
Proporoó Llar lRom
% Barcelona

55,s
33,4/66,6
6.7%

20,83
69.6130.4
62,4%

1

El nombre absolut de llatins va reduir-se molt poc (de 105 a 90). pel fet que un gran
nombre d'ells procedia de Barcelona capital i que molts joves barcelonins van veure
una ocasió de no ser mobilitzats inscrivint-se al Col.legi (de 18 van passar a 68).
En canvi el nombre d'aspirants a romancista va baixar drasticament (de 236 a 35) en
deixar de venir la gent de les comarques. que de 230 va baixar a 20. La proporció
entre barcelonins i forasters, que era de 7 a 93 va passar de 66.4 a 33,6. De semblant
manera la proporcid de llatins i romancistes. que era de 30 a 70, va passar a 72 a 28.
Les dades que ens proporcionen aquests quadres són insuficients per la senzilla raó
-a la qual ja hem fet referencia- que l'alumne no es matriculava cada curs com ara,
sin6 que ho feia una sola vegada en el moment del seu ingres.
De totes maneres, les dades ens permeten analitzar amb bastanta precisió el que va
passar amb I'alumnat de I'Escola. Es produi'ren els fets següents que es desprenen
dels quadres que acabem de comentar.

ler. La quasi total deserció deis alumnes. Molts ni arribaren a examinar-se al juny
de 1808. La sublevació del 2 de maig madrileny i mes encara la proclamació
de Josep I s'escamparen arreu d'Espanya com un esclat de pólvora. El romanticisme de I'epoca va fer la resta. Molts dels joves que arribaren a examinar-se
aquell any no acudiren a I'octubre a cursar I'any següent. De la fuga d'estudiants matriculats en tenim dades indirectes. Són aquells alumnes I'últim examen dels quals enmig de la carrera tingue lloc I'any 1807 o 1808. 1 els seus
examens de revalida -de sagnador, de cirurgia romancista o de cirurgia llatíels trobem en un llibre diferent: el llibre del Tribunal dels "~atriotes".~

Per indicar fora de Barcelona hern posat Catalunya (Cal.) perquh del Principat venia el 99% dels
alumnes. En efecte les excepcions són rnenyspreables a efectes estadistics. Foren els alumnes
següents: de Barcelona eren Louis Mathieu VArteriye d'Albi, natural de Saint Bonnet I'Enfantier, i
Domhnec Vilella, que era un catala nascut el 1790 a Oran. poc ternps abans que els espanyols
abandonessin aquell presidi. De fora de Barcelona hi ha F. Vila (d'Estopifidn), Basilio Sdnchez Remisa
(de Pamplona) (138) i Antonio Ferndndez Vallejo (&Hijas, a la val1 de Toranzo. a Santander).
2. Manual d'exarnens celebrats en 1811 en virtut d'estar la capital ocupada pels francesas.
1.

La conducta del professorat
També els catedratics es van sentir tocats pel patriotisme. Perb als professors els
costa una mica més deixar llur estatus a Barcelona i entregar-se als avatars d'un exércit rebel que feia la guerra practicament de derrota en derrota.

El primer de tots fou Antoni de San German (3). antic alumne de I'Escola, graduat
de Cirurgia llatí de nou examens I'any 1780. i'any 1796 després de fer la campanya
del Rossellb com a cirurgia-consultor havia estat nomenat catedratic supernumerari
del Reial Col.legi. Escapat de Barcelona i incorporat a I'exércit regular, rebé el nomenament de "Cirujano Mayor" de I'Exercit de Catalunya (3). Ell era I'encarregat de
distribuir el seu petit exercit de cirurgians i de practicants entre els hospitals i entre
les unitats combatents que peribdicament s'organitzaven, es desorganitzaven i es
tornaven a organitzar amb una constancia que fou I'admiració de tot Europa.
Els altres professors que "desertaren" foren: Josep Torner, que era des de 1804 viceDirector de I'Escola i, per tant. el més antic (3) i Domenec Bover (4). un barceloní que
ana a parar a Valéncia, on va caure presoner i queda com a tal "por no admitir los
ventajosos pactos que me ofrecía en mi carrera el enemigo" i que, no obstant,
pogué fugar-se i refugiar-se a Mallorca el 10 de febrer de 181 1
Al setembre d'aquell any el criden des de Cadis perque es faci carrec com a cirurgia
consultor de I'Exércit de ValPncia. perb el1 al.lega que esta malalt -"insultos vertiginosos que hacen temer una apoplejía", segons el certificat que li estengue Pere Castellb
i Ginesta- més o menys cbmodament refugiat a Ciutat de Mallorca, el dia 23 de julio1
de 1812,3 i es nega a retornar a la peninsula (5). Un altre catedratic, Francesc Junoy
q u e era el més jove de tots-. es queda a Catalunya com San German i Torner.
Els professors numeraris van quedar perfectament dividits en dues meitats, de la
manera següent: quatre -Ameller, Pozo, Bas (6) i Borras- (7) es quedaren a Barcelona "col.laborant" amb els francesos, i quatre -San German, Bover, Torner i Junoy(8) es passaren ais "patriotes". Un supernumerari -Raimon Vidal i Carbonell- va
marxar de Barcelona.
El RCC de Barcelona va seguir funcionant, dbcil a les directrius dels francesos entestats a demostrar que a Espanya no hi passava res. La tasca dels que es quedaren a
Barcelona va ser com una moneda. Va tenir cara i creu. La cara va consistir en I'escas
3 Boier no torna a id pen n r ~ l d1 ní q . , ~id yderia S a¿302 COSJ que r .nrerDreta rnoit rnaldmenr
iant qae I rtnpreronaren a a Ci~iadeliaPero ia reraiar es ~ L eStdVd
F
ni^ aii de aeD6 w mor r
poc temps desprbs

nombre d'alumnes i la creu en el fet que hi van quedar -en realitat- tan sols dos
catedrati« (Ameller i Pozo), que van ser cornplernentats per Bas (que havia estat
jubilat I'any 1804) i pel dissector Borras.
Aquests quatre es van repartir la feina: Ameller dedicava una hora a ensenyar
Materia medica i una altra a malalties sexuals, del8 infants, dels ossos i cirurgia legal.
Borras irnpartia durant una hora Anatomia i durant una altra Parts i operacions, malgrat que per una Reial ordre del 23 de maig de 1804 havia quedat exclbs d'ascendir a catedratic. Les altres assignatures se les van repartir Bas i Pozo. També es van
encarregar de la visita al8 malalts de I'HospitaI de la Santa Creu, que eren tots civils,
perque els francesos van concentrar els militar8 al convent de Jonqueres i a I'hospital del carrer de Tallers.
L'aixecament contra els francesos fou -en esencia- un rnovirnent popular que ana
sorgint d'ací i d'alla, sense a penes connexions i foren enormes els esforcos de la
gent instai-ladaa Aranjuez, a Sevilla i, finalrnent, a Cadis perunificar l'acció i mantenir un principi d'autoritat.
Dins del carnp de la medicina el Govern i les Corts de Cadis el 22 de julio1 de 181 1
restauraren el Protomedicat com a autoritat suprema de tot el que feia referencia a
la sanitat. A Catalunya es crea una Subdelegaci6 el cap de la qual fou el Dr. Francesc
Santpons (9); en tebrica dependencia d'ell. hi havia a I'Exercit un cap dels seweis de
Medicina4que era un excatedratic de la Facultat de Medicina de Cervera -Caries
Nogués-. que havia pres parten la diada del 2 de rnaig de Madrid, on lluitant contra els francesos fou ferit tan greument que se'¡ considera mort, i un cap dels serveis de Cirurgia, que -com ja ho hern dit- era Antoni de San German (10).
Els catedratics que havien fugit de Barcelona consideraren que eren "ells" el Col.legi
de Cirurgia, perque una institució docent no és tan sol8 un edifici i unes instal.iacions. El rnés irnportant en s6n els homes que s6n la seva Anima. Els que s'havien quedat a Barcelona eren un8 tra.idors, eren I'dnirna morta i corrornpuda.
S'atribuiren el8 poders que tenia I'antic Protomedicat d'exarninar i atorgar privilegi
per exercir l quan aquest fou restaurat per les Corts de Cadis decidiren examinar els
alurnnes que ho volguessin, cobrant-los el8 drets corresponents i entregant-los-hi un
rebut i un certificat que els autoritzava a exercir en espera del titol definitiu que arribaria de Madrid quan la situació hagues estat normalitzada.

4. AixO fou el comen5ament. Despres, NoguPs intriga i aconsegui compartir l'autoritat amb el Dr.

Santpons.

El Tribunal d'examens comen~aa funcionar a Mataró el dia 23 d'octubre de 1811
(1 1). Deis quatre catedratics, dos eren absents. El Dr. Bover -la ho hem dit- era a
Mallorca amb poques ganes de tornar i el Dr. San German prou feina tenia recorrent
les unitats per tot Catalunya. En conseqüencia, els dos catedratics, Torner i Junoy (8).
nomenaren un tercer jutge: Josep Manuel de Capdevila (12). En aquel1 moment,
aquest Capdevila, era una autentica promesa. Va fer de "practicant", mentre estudiava durant la guerra de 1793 a 1795 i. era primer ajudant de cirurgia del Cos
d'Artilleria l'anv 1811
Al gener de 1812 s'hi afegí el Dr. Juan Nieto Samaniego, un metge militar, patriota
dels primer8 moments i heroi-cronista dels setges de Girona (13) i. a la meitat del
rnateix any, Joan Ribot. un jove brillant i prometedor que treballava a I'Hospital del
Carme de Vic i que més endavant seria catedratic.
El 16 de gener de 1812 tingue lloc el darrer examen a Mataró i al 26 de febrer el
Tribunal actuava a Argentona. Aquesta etapa dura tot just tres mesos. perque el
darrer examen s'hi celebra el 27 de maig, en que el Tribunal es trasllada a Vic. Cetapa
de Vic -la més llarga- va durar des del 13 de julio1 de 1812 fin8 al 23 d'abril de 1814.

Els examinador8 "habituals" foren durant tot l'any 1812 els dos catedratics -Torner
i Junoy- i al final el jove Ribot (14). A la darreria de desembre i primer8 dies de gener
de 1813 intewingue el Dr. San German (15) i, a partir del maig d'aquest any, s'hi
afegi el Dr. Pau Oiler (16). Oller, de Sant Vicen~dels Horts, era un cirurgid llati de
nou examens; al 1783 fou agregat a Barcelona, on planta la corresponent botiga de
cirurgia-barberia, perb la seva afecció era la milícia. A la guerra de 1793-1795 fou
nomenat primer ajudant de cirurgia i en tota la campanya va dirigir hospitals a
Ceret, Figueres i. finalment a Girona; un fet del qual estava legitimament orgullós
fou I'evacuació de ferits embarcant-los a la badia de Roses.
Es queda a i'ExPrcit i el 10 de setembre de 1800 ascendia a consultor honorari de
I'Exercit d'Extremadura i, deu dies més tard. fou nomenat consultor de I'exercit de
Galícia, cdrrec que no va arribar a ocupar, perque a finals d'octubre de 1800 passa destinat a Sevilla, on romangué un any combatent una epidemia de febre groga (17).

En esclatar I'aixecament contra el8 francesos, fou un del8 primer8 d'integrar-se a
l'exercit patriotic presentant-se al marques de palacio^,^ que el nomen,?consultor de
I'Ex$rcit de Catalunya. Pau Oller actua molt sovint de jutge d'examens fin8 a I'agost
.de 1814, proxima la dissolució del Tribunal.
5 . El marques de Palacios era al maig de 1808 el governador militar de Menorca i es trasllada a
Catalunya amb un contingent de 6.000 homes. i va ser el primer general en cap del Principat.

Esmentern, per acabar, dos examinadors d'excepció, dels qual es va disposar en
moments en que gairebé tots els jutges habituals eren fora de Vic. Cun fou un cirurg i i de regirnent, Francesc Sola (18). que actua en dos exarnens al julio1 de 1812. i l'altre un cas que podern qualificar de pintoresc. Es tractava d'Antoni Belloch Belloch;
aprova el batxiiler de Filosofia i es matricula a I'Escola com un simple cirurgia romancista de dos exdrnens. El 1812 va veure, en aquells exaniens patribtics. el cel obert.
S'exarnina de Materia rnedica i el 16 de gener d'aquell any el tenirn convertit en un llicenciat en Cirurgia rnedica i -cosa encara rnés grossa- al cap de dos rnesos 4s un dels
exarninadors -per bé que per poc ternps- dels tribunal8 d'Argentona i de Vic (19).
El 10 de rnaig -ja acabada la guerra- el Tribunal "legitim" torna a Mataró, féu un
pareli d'exdmens i el 7 de juny ja el trobern instal.lat a Barcelona. que feia dos mesos
havia estat evacuada per les tropes franceses. Alli continuaren exarninant i atorgant
graduacions fins al 22 de novernbre de 1814, en que ja normalitzades completarnent les coses deixa de funcionar aquel1 Tribunal i el Col.legi recupera la representació de la Junta Superior Gubernativa de Cirurgia, fet que el va convertir en I'única
autoritat sobre els cirurgians (20).
Tots aquells examens es portaren a terme de la manera rnés digna possible. Es rnantingué I'ordenan~aque prescrivia un examen oral teoric i un altre de practic en que s'explorava un rnalalt i es feia i'exposició del seu diagnbstic, tractarnent i pronbstic. El que
passava era que els dos exarnens es feien en un mateix dia. Feia també la impressi6 que
tothom anava una mica carnes ajudeu-me. Els que s'examinaven perque els esperava llur
unitat. de la qual anaven i venien sense rnassa seguretats. i els Professors ternent caure
en poder dels francesas. Adhuc, un dia a Vic I'examen s'interrornpé bruscarnent. No en
sabern la causa, pero segurarnent es tractd d'una alarma que la por magnificava.
La labor de les dues "escoles" la resurnim en els dos quadres següents.

Graduacions al RCC de la Barcelona ocupada (21)
Anys

L/.

Rm.

Sagn.

Total

3

19

2 ex.

Total

12

4

I

Taula 42

I

Graduacions en carnpanya (22,23)
Anys

LI.

Rm.
2 ex.

Sagn.

181 1
1812
1813

7

Total

Total

1

5

10

4
3
1O

4

10
24

37

43

15

95

Del 23 d'octubre de 181 1 al 16 de gener de 1812, a Mataró. Del 26 de febrer de
1812 al 27 de maig de 1812, a Argentona. Del 13 de julio1 de 1812 al 23 d'abril de
1814. a Vic. Del 10 de rnaig de 1814 a 1'1 1 de maig de 1814. a Mataró. Del 7 de
juny de 1814 al 22 de novembre de 1814, a Barcelona. Tots registrats al Llibre 140.
Aquell Tribunal "en campanya" va graduar 95 persones en quatre anys, és a dir, va fer
una feina cinc vegades rnés gran que I'Escola de la "Barcelona cautiva" en sir anys.
Quant als catedratics que van restar a Barcelona, no queden -academicament- nets
de culpa, perque la quantitat de "sobresalientes" fou realment notable, buscant el
favor de I'estudiant ... i de la familia. D'altra banda no fou del tot el que se'n diu un
colador". Hi hagué un pare11 de "reprovados", com Josep Nuno Comalat, suspPs en
dues ocasions amb cinc mesos de distancia. i uns aprovats amb advert+ncies6 que
quan es normalitzessin les coses estudiessin, i no fou admes a examen ningú que n o
hagues estat matriculat al Col-legi el8 anys anterior8 a la guerra. O sigui que no regalaren tota la carrera. Com a rnaxim, tres anys.
I per acabar, esmentem un detall digne d'elogi. Quan fin1 la nostra darrera Guerra
Civil totes les graduacions i qualificacions obtingudes a "zona roja" es declararen
nul-les. Llavors. en canvi, els "patriotes" que s'havien jugat la vida i el patrirnoni per
la causa de la Independencia, n o prengueren cap represalia sobre aquells estudiants
que o bé es matricularen a I'Escola ocupada o be, havent estudiat algun any abans
de 1808, continuaren assistint a classes i examinant-se durant la guerra.

6. A Josep Moll i Col1 i'aprovaren. perd "el Tribunal le dio apercibimiento para que procure aplicacidn a la Facultad en lo sucesivo a la práctica". I a Joan Motger i Barrera. graduat de rornancista
els dies 23 i 27 de seternbre de 1814 4 s a dir, quan la guerra ja havia acabat-. I'aprovaren amb
la condicid que repetiria l'examen "siempre que se le llamase o a la entrega del titulo". Cal dir

que tenia un generds historial de "reprovados" (139).

Els deu noms que segueixen s6n un exemple del primer cas,
1. Josep Domingo Condaminas: matr. 1809; 1815 romanc. (24)
2. Magi Berdós i 8lasco: matr. 1810; 1814 Ilic. cir (25).
3. Salvador Borras i Cornpta: matr 1810; 1814 ilic. cir. (26).
4. Joaquim Masqué i Cornet: matr 1810; 1816 Sagn. (27).
5. Salvador Simon i Puig: matr. 1810; 1814 Ilic. cir (28).
6.Jaume Planas i Masadas: rnatr. 1810; 1814 Ilic. cir. (29)
7. Ramon Morelló i Mas: matr. 1811; 1816 Ilic. cir (30).
8. Martí Altés i Casais: rnatr. 1812; 1817 batx. cir. (31).
9. Joan Faura i Casajoana: matr 1812; 1818 romanc. (32).
10. Francesc Rigau i Jaquet: matr 1812; 1817 batx. cir. (33).
1 els quatre següents del segon cas:
11. Pere Carreras i Blanch Matr. 1806; 1814 batx. cir. (34).
12. Jaume Rovira Vilamitjana matr 1807; 1814 romanc. (35).
13. Ramon Mercader i Romeu: matr. 1807; 1814 batx. cir. (36),
14. Narcls Oliveras Aloy: matr. 1807; 1814 Ilic. cir (37).
Destaquem tambe que tres alumnes que havien estudiat alguns cursos en el Col.legi
ocupat es penediren i, abans que la guerra s'acabés, s'incorporaren a I'Exercit i
demanaren examinar-se al Tribunal "oatribtic".
Foren:
1. Josep Auba i Volan (38). matriculat el 1806 i que aprova les convocatbries de
1807, 1808 i 1811. El Tribunal q u e era a Argentona- el llicencia en Cirurgia
medica el 13 de marc de 1812, malgrat haver estudiat tan sols quatre anys, en
lloc dels sis reglamentaris.
2. Francesc Vilas i Nada1 es matricula el 7 d'octubre de 1808 (39) i aprova els ex&mens de 1809, 1810, 181 1 I 1812. Llavors fugí de Barcelona i s'incorpora a
I'Exercit, on romangue fins a 1814. El 27 d'octubre de 1814 fou suspes de revalida de romancista (40) i aprovat el 20 de julio1 de 1815 (41).
3. Josep Faura i Casajoana ingressa al Col.iegi el 1806 i s'examina regularment fins
a l'any 1811 i 1'11 i 12 de febrer de 1813 es llicenciava a Vic en Cirurgia medica
(42). El que té de curi6s aquest cas 6s que I'any 1811 a i'Escola ocupada el graduaren de batxiller en Cirurgia medica, grau que el Tribunal de Vic li reconegue,
perque directament I'examina de Ilicenciatura7.
7. El tnol de batxiller era un pur trarnit per presentar-se un any mes tard a la Ilicenciatura. A Vic,
Argentona i Matarb. en un rnateix dia els feien batxillers i llicenciats.

El cas de Josep Jaques i Artigas, rnatriculat I'any 1808 (43). 6s el mes clar d'afrancesarnent, perque ana cursant tots el8 anys sense sincerar-se i sense entrar a
I'ExPrcit i malgrat tot I'examinaren -]a acabada la guerra- el 22 de julio1 de 1814
de llicenciatura en Cirurgia rnedica i I'aprovaren (44). Aquells professors "patriotes" demostraren una generositat i una grandesa d'anim molt per darnunt del
comú de les classes polítiques d'aquell rnoment, que, durant el8 tres primer8
quarts del segle xtx s'insultaren amb la vergonyosa imprecacib del "trágala".

Actuació deis alumnes i exalumnes a la Guerra del Frances
Es pot dir que no hi va haver cap acció de guerra en que no trobem algú relacionat
amb el RCC de Barcelona. En la nostra histbria de la "Sanidad Militar española" hem
arribat a comptabilitzar 159 noms de metges. cirurgians, etc [...] que hi figuren, del8
quals n'hem trobat 122 que eren alumnes o antics alurnnes del RCC de Barcelona.
Ja hem parlat dels professors. Entre tan gran nombre de persones es lbgic que hi trobern tota mena de situacions.

Els morts
Ocupem-nos, primerament, dels morts. Ei primer va ser Francesc Bausili (45). que
va morir en plena retirada des de la derrota de Zornoza camí de Santander. el 16
de novembre de 1808 en un poblet de la val1 de Cabuerniga (46). lsidre Bendat,
graduat de romancista al RCC I'any 1787 (47), va morir de tifordea al setge de
Girona (48); d'identica manera va morir a Saragossa Josep Planes de Prats. de Molló
(1785-1796) (49.50). Tambe víctima de la tifoidea sucumbí Mari2 Corbella, Dr. en
Cirurgia medica el 3 de febrer de 1799 (51). a Alacant, el 23 de rnaig de 1810 (46).

Els ferits
Nombrosos van ser els ferits registrats. En el primer dels confiiaes -la jornada del 2
de maig- trobem nogensmenys que I'antic director del Col.legi, Josep Antoni de
Capdevila, que va operar i hospitaltzar a casa seva el Dr. Carles Nogues i Pedrol, graduat a Cewera i catedratic d'aquella Universitat que en aquel1 moment tenia una
catedra al recentment fundat RCC de Burgos i es trobava casualment a Madrid (52).
Precisament Capdevila, que era un del8 cinc mernbres de la Junta Superior Gubernativa de Cirurgia, va poder abandonar Madrid i dirigir, fin8 que va morir, els serveis quirúrgics de I'Exercit patriótic.

A la batalla del Bruc va ser ferit Fidel Malvehi i Sala el 2 de juny de 1808 (53). Era
un cirurgia romancista que ja durant e!s seus temps d'estudiant (1801-1806) havia
sentit una irresistible atracció per la vida militar, ja que l'any 1805 va navegar amb
el vaixell corsari Santa Bárbara. Més endavant i en veure saquejada i incendiada la
seva casa d'lgualada, es va incorporar al Regiment de Cavalleria de Santiago i va
prendre part en moltes accions, com les de Tivissa, Tortosa. Tivenys, Cervera, el Pla
i Perelló, i va entrar socors al castell de "San Fernando" de Figueres. Al final de la
guerra es trobava a la Cerdanya francesa (54).
Raimon Costa i Galli (1816-1822) (55) va ser feiit al cap a Matar6 el 6 de setembre de 1813 (56). Joan Casademont Costa, llati de 2 examen8 el 14 de gener de
1800 (57). va ser ferit al desembre de 1808 a Oviedo. de tal gravetat que se'! va
dona, per mort (56). Antoni Ferran i Abadia va ser greument ferit en I'acció de
Bornos (56).
Maria Orrit i Fitó (1797-1803) (58) -que després assoliria les més altes distincionsva sofrir una greu contusió toracica a la batalla de Medellin (28 de marc de 1809),
acompanyada d'hemoptisi malgrat la qual va negar-se a ser evacuat i quatre mesos
més tard va prendre p a r t a la batalla de Talavera (27 al 29 de juliol de 1809) (56).
En aquesta batalla es va fracturar una cama el vetera cirurgia Joan Borrell i Salas
(1794-1802) (59). Va ser ates a Talavera mateix, o n va romandre cinc dies per ser
evacuat cap a Guadalupe (95 km) muntat dalt de cava11 entre indescriptibles
dolors. No es va aturar aquella odissea. Va prosseguir la marxa cap a Villanueva de
la Serena (81 km mes) per acabar a Badajoz ( 1 17 km). No ens ha d'estranyar que
aquella fractura curés amb deformació i una relativa incapacitat funcional (60).

Els presoners
Fora d'alguna victória. en general, els espanyols van anar encaixant desfeta rere desfeta. La conseqüancia d'una batalla perduda era drdinariament- una retirada en el
més compiet desordre. Ara bé, tothom s'acollia a una unitat o una partida i aquells
fugitius tornaven a organitzar una nava unitat. Les desercions eren escasses, de manera que la guerra es perpetuava de tal manera que a tot Europa no se'n sabien avenir.
Ara be. els pobres cirurgians que havien fugit perdent llurs caixes d'instrumental el8
costava molt confesar que havien fugit enmig d'una confusió general. La versió -honrosa- que donaven era que I'enemic els havia fet presoners i ells s'havien pogut fugar.
Peró, al marge d'aquests presoners fingits. hi ha una nodrida llista de gent que real-

rnent havien caigut en rnans de l'enemic. La seva sort va ser molt diferent. En genera! van viure alguna de les circurnstancies següents.
1. Realment es van poder fugar.
2. Van ser portats a Franca concentrats en uns carnparnents que eren anomenats
dipósits de presoners.
3. Els francesos van considerar la seva condició de sanitaris i els van deixar lliures en
les poblacions que ells controlaven.
4. Finalrnent hem de considerar alguns casos de presoners voluntaris, 6s a dir, cirurgians que es van quedar cuidant els "seus" ferits que havien estat fets presoners.
De presoners "autPntics" que es van evadir en tenim els casos següents. A la capitulació de Tarragona (28 de juny de 1811) (61) van caure presoners el cap de serveis
de cirurgia, Pau Oller (1774-1781) (62). els cirurgians Miquel Colomer i Mas (63),
Rarnon de Capdevila (1807-1814) (64), Francesc Alsina i Rifa (1795-1800) (65) i els
practicants Joan Bufarull (64) i Josep Martorell Riera (66). llicenciat en cirurgia medica el 1815. Francesc Vidal i Sirnó (llicenciat en cirurgia medica I'any 1814) (67). Josep
Antoni Sabate i Andreu (1806-1814) (68). Vicen~Tornas i Reverter (sagnador 1816,
rornancista 1828) (69). Sebastia Arandes i Climent. romancista de 2 exarnens el
1816 (70). Blai Saldes i Rafols (1803-1815) (71), llicenciat en cirurgia medica. Miquel
Pinet i Artigalas (1806-1816) (72). 1 Rarnon Miquel i Arbós (1802-1814) (73) i Pere
Surra, que havien caigut en mans de I'enernic uns dies abans quan es va rendir la
Fortaleza del Olivo (61).
La rnajoria es va poder evadir. Dalguns com Pau Oller, sabem que es va fugar a Matar6
arnb uns quants practicants quan els conduien cap a Franca (74). Tarnbe es van fugar
Ramon de Capdevila, Miquel Colorner i Francesc Aisina i Rifa (75). Quan es va rendir
el castell d'Hostalric va caure presoner Josep Castellar i Salaverria (75). que havia vingut des de Cumana (Venezuela) I'any 1804 a cursar estudis al RCC de Barcelona.
Quan el8 francesos -al tercer setge- van prendre Girona, en les capitulacions es va
concedir immunitat a rnetges i cirurgians. Uns es van quedar i altres se'n van anar
Iliurernent. Pero no sabern ben be per que dos cirurgians van caure presoners. Un
era Honorat Gallostra i Fiaquer, un cirurgia que exercia a Santa Maria del Corcó i que
es va unir a la partida del guerriller Joan Clarós. Els avatars de la guerra el van portar a Girona. Fet presoner es va poder fugar (75). L'altre en canvi. el Dr. en Cirurgia
medica (1801-1807) Josep Fortich i Sola, va ser conduit a Franca i no en va tornar
fins el 1814, en que va ser alliberat pels aliats (75.76).
En la rendició de ValPncia van caure presoners. ultra el cap dels Serveis quirúrgics
-DornPnec Bover i Font-, els cirurgians rnilitars Maria Orrit i Fitó. Josep Manuel de

Capdevila, Pau Flarnant (1707-1804) i Jaume Lacusant (61). Els francesos els van deixar en llibertat dins de Valencia. Bover va rnarxar cap a Mallorca (75). rnentre que
Flarnant es va quedar a Valencia. rnalvivint del poc que podia guanyar exercint la
cirurgia civil (77). En canvi, Lacusant va ser a la presó des del 9 de gener (dia de I'entrada de l'enernic a Valencia) fins al 12 de rnaig, en que -segons prbpia confessióes va poder evadir (78).
Mereix una atenció especial el cas de Bonaventura Godall (74). Godall era un
cirurgid militar vetera que havia fet la Guerra del Frances des dels prirners dies.
El 7 de febrer de 1810 se li encornana la direcció dels hospitals d'Extrernadura
(Olivenza, Alburquerque, Valencia d'Alc2ntara) i Badajoz, on tenia el1 el seu
"quarter general". Durant un any va gaudir de pau i tranquil4itat perque els francesas no van envair Extrernadura i van ocupar Badajoz fins el 10 de mar< de
181 1. Godall, rnentre va durar el setge d'aquella ciutat, va assistir ferits portuguesos. anglesos i espanyols i, entre els 7.000 homes de la guarnició que va capitular, Godall va ser un de tants presoners, pero que tenia cura de 1.000 hospitalitzats (74).
Godall va aconseguir escapar i es va presentar a Cadis. on Salvi illa -un cornpany de
col.legi, corn veurern- el va enviar a Valencia. Quan el 26 de desembre els francesos
cornencen a assaltar Valencia el1 era a Catarroja. Godall, arnb una ferida de sabre a
la cara. cau presoner juntarnent amb un l e r ajudant de cirurgia i dos practicants.
Malgrat els seus 62 anys i la ferida, es fuga i ernprPn la rnarxa a peu cap a Cadis, i
el 16 de febrer arriba a Cartagena, on ha d'ingressar a I'hospital victima d'un quadre de claudicació interrnitent que atribueixen al fred (79).

El 2 de gener de 181 1 va caure Tortosa. Per testirnoni de Pau Oller, sabem que van
ser fets presoners els practicants Francesc Ballester, Lluis Durango. Francesc Guasch
(61) (que va acabar els estudis de cirurgid rornancista al RCC de Barcelona I'any
1818). i Miquel Maisterra (que I'any 1815 es va graduar de romancista al RCC de
Parnplona) (84) i Jaume Borús i Loda, un italia graduat al RCC de Barcelona el 1825
(85). queja havia estat fet presoner a la caiguda de Mequinensa i que s'havia fugat
(80). També aquesta vegada es va escapar, de manera que va poder prendre part a
la batalla de Castalla (13 d'abril de 1813) (61).
Es curiós el cas de Gaieta Ferrer, que era a la presó de Lleida (81). Quan les forces espanyoles van iniciar el setge per reconquerir la placa, Ferrer va poder n o
solament trencar el captiveri sinó burlar el setge i retornar prop deis seus (74,79).
En canvi Magi Macia i Martí (82). que va ser internat a Franca. va ser alliberat en virtut d'un intercanvi de presoners a Jaca (79).

En aquesta relació de presoners n'hem vist alguns que s'havien fugat dues vegades. Hi ha expedients en que en figuren tres. El record pero. el va batre Josep Aloy
i Badia (Dr. en Medicina per Cervera i llicenciat en Cirurgia medica al RCC de
Barcelona el 1799) (83.86). La primera es va produir quan, integrat en les tropes
del marques de la Romana que -al sewei de Napoleó- es trobaven a Dinamarca, va
poder embarcar en I'esquadra anglesa. que el va portar a Santander. Feia poc que
havia arribat a la capital de Cantabria quan va caure en mans del8 francesos, pero
es va fugar i va fer cap a Vigo. La tercera vegada que fou capturat va ser dut a
Santiago de Compostel.la i d'alli tambe es va fugar se'n va anar a Ciudad Rodrigo.
Quan aquesta placa va capitular va caure presoner per quarta vegada i per quarta
vegada s'escapa.

Els tres casos que citem a continuació són exemple de casos dubtosos.
Jaume Cortada i Puig va caure presoner quan els francesos van prendre per sorpresa Igualada a I'agost de 1811. Uns dies després es presentava al general Sarsfield
(87). Francesc Llobet i Gaieta Ferrer van ser capturats en la desfeta d'Uclés (13 de
gener de 1809) i van fugir tres dies després (87).
Com és sabut, la versió oficial de I'entrada dels francesos I'any 1808 era que es feia per
anar a ocupar Portugal. Aquell país va ser envait per contingents francesos i algun d'espanyol. Dos cirurgians es trobaven a Lisboa quan es va iniciar la guerra a Espanya. Els
francesos van tancar aquells antics aliats en un8 pontons ancorats a la badia de Lisboa.
Un -Tomas Bartolí i Gibert- (88) es va escapar el 16 d'agost de 1809 i després de
diverses peripecies es va presentar a Trujillo al cirurgii? major de I'ExPrcit d'Extremadura al seternbre (89). Caltre -Ramon Ferran i Serrat- (90) va ser alliberat peis angte808, que el portaren a Tarragona (89).

Els presoners voluntaris
Avui dia esta admes que els sanitaris d'un exercit que cau presoner seran respectats
a fi que puguin continuar cuidant els malalts i ferits. A la guerra de 1808-1814 no
existia aquest compromis. pero hi havia -a les dues bandes- persones que creien
que la guerra necessitava un toc d'humanitat.
Tenim dos casos documentats. Com hem dit. Pau Oller va quedar presoner a la caiguda de Tarragona i va continuar al capdavant de I'Hospital; per ceri que va estar a
punt de "ser arcabuceado" perque es va negar a dir als francesos quins hospitalitzats eren civil8 i quins eren militars (79).

El segon cas és exernplar. Miquel Llotge i Petit va prendre part corn cirurgia d'un
batalló en la desfeta de Blake a Espinosa de los Monteros. En la retirada, que va
ser caotica, Llotge va anar a parar a Lleó. on tenia cura d'un hospital. Aquel1 ex&cit derrotat. rnés o rnenys reorganitzat sota el nou cornandarnent del marques de
la Romana va presentar batalla a la iocalitat de Mansilla de las Mulas. Llotge va
rebre I'ordre d'evacuar Lleó (a fi que les possibles baixes de Mansilla trobessin un
hospital liiure i d'ernportar-se 1.300 homes entre rnaialts i ferits cap a Galicia).
Llotge va arribar a Orense el 30 de desernbre de 1808. L'espectacle de ['arribada
va ser esgarrifós. Ferits i rnaialts s'aixoplugaven en cases particulars; bastants
d'ells rornanien al8 carrers. Llotge va cornencar a posar ordre. Va aconseguir
internar el8 rnés greus -un8 300- al8 Convents de Sant Francesc i de Sant Antoní
(91).
Derrotat que fou el marques de la Romana a Mansilla de las Mulas, els francesos van
ocupar Galicia. El marques de la Romana va dernanar a Llotge que no abandones el8
seus "clients". A Orense hi va passar Llotge si8 rnesos fin8 que els francesos van marxar de Galicia (91).
Llotge va repetir I'experiencia. El 18 d'octubre de 1811 el duc del Parque va derrotar els francesos a Tarnarnes. Els ferits d'aquella batalla van ser atesos per Llotge a
La Alberca, que dista de Tarnarnes uns 15 krns. Quaranta dies mes tard es va produir
el desastre d'Alba de Torrnes. Encara que entre La Alberca i Aiba hi ha 80 krns, va
rebre ferits d'aquella batalla i. quan tothorn es va retirar, Llotge va continuar a La
Alberca (91).
Inversarnent, quan eis espanyols van recuperar Astorga el 18 d'agost de 1812,
Llotge es va fer carrec dels rnalalts i ferits francesos que van quedar a I'hospital (91). Aquesta conducta que avantposava el seu honor de cirurgia per
darnunt de les conveni&ncies rniiitars va rnereixer elogis deis dos adversaris,
especialrnent per part dels francesos, que I'anomenaven "le pere de la faculte"
(92).

Els presoners a Fransa
La sort d'uns i altres, va ser rnolt desigual. l a hern vist el cas de Macia, que va
ser intercanviat. En els dos extrerns de la diversa fortuna hi podem col.locar
Anfoni Albert i Ferrusola. que va morir el 26 de novernbre de 1811 al "dipbsit"
d'Autun, i a I'altra banda Bartorneu Obrador i Obrador, un rnallorqui alurnne del
RCC de Palma de Mallorca que va aprofitar {'estada a Franca per graduar-se a
Montpeller (56).

Els afrancesats
Eren aquells que estaven plenarnent convencuts que la nova dinastia bonapartista
aportaria a Espanya la rnodernització que necessitava irnperiosament i no entenien el
perque d'aquella guerra. Aquella gent, naturalment. col.laborava arnb I'invasor. Eren
iguals als que en la darrera guerra mundial van ser anomenats collaboracionistes.
Pero hern de tenir en cornpte que, dins de la immensa població que no pren les
armes contra una determinada causa. hi ha moltes rnenes de gent, i aixo ho sabern
rnolt be el8 que hem viscut una guerra civil. Els afrancesats al cent per cent foren.
en realitat, rnolt pocs. Pero van ser nombrosos els que, tot i odiar el8 francesos, es
van ajupir i de rnés bona o mala gana van "col~laborar".
Va, a continuació, una llista d'aquesta mena de col~laboradorsrelacionats arnb el
RCC de Barcelona. D'afrancesat pur tan sols n'hi va haver un: Antoni Cibat, antic
alurnne i antic professor del Collegi i rnetge personal de Josep Napoleó l(93).

Els altres -corn els professors que es van quedar a Barcelona- han de ser considerats com afrancesats de circurnstancies. El mateix podern dir dels que formaven la cúpula del poder sanitari a Madrid: Girnbernat. Bonafós. Ginesta,
Lavedan, Galli. Costa de Quintana, Ribes i Major. Tots antics professors o antics
alurnnes del Col-legi barceloni, encara que a I'historial dels dos primer8 hi havia
una taca. En efecte, el8 dos havien estat condecorats pel re¡ intrús arnb la
"Orden Real de España" (94). una distinció instituida per Josep Napoleó 1 i que
era vulgarment coneguda per la berengena pel color rnorat de I'escarapel.la que
la voltava.Mes endavant cornentarern les conseqüencies que aquella conducta
ambigua va tenir.
Respecte a altres antics alumnes o deixebles que puguin ser acusats d'afrancesats.
francarnent, no hern trobat ningú. Tan sols podern parlar de gent que havia combatut el8 francesos i que, abans d'acabar-se la guerra, van plegar i es van limitar a
guanyar-se la vida en una tasca civil.
Heus ací uns quants casos exernplars. Josep Lluis era un cirurgia que en acabat el
setge de Girona se'n va anar a exercir a Figueres (95). Pau Flamant (1797-1804) (96)
va caure presoner en rendir-se la ciutat de Valencia. Els francesos. en realitat, no li
feren res. Sirnplernent I'ignoraren. Aleshores Flarnant "sin sueldo. sin raciones. y sin
emolumento alguno" es va defensar en la vida arnb les dificultats consegüents (97).
Altres circurnstancies van ser les que va haver de patir Jaurne Lacusant (98). Havia
ingressat a I'Ex&rcit I'any 1770. Aquell veter.3 tenia 68 anys quan durant la Guerra
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del Frances se'l va donar de baixa per malaltia i es va anar a refugiar a Carmona.
Quan les forces franceses del general Sebastiani van ocupar Andalusia I'any 1810
sense trobar altra resistPncia que la de Cadis, Lacusant no es va moure de Carrnona.
Es va quedar sense sou i sense cap recurs. Malgrat aixd, "no admití empieo alguno
y permanecí obscurecido en mi casa y passe trabajos y miserias". El Dr. Jose M ade
Acuña -que exercia a Carmona- va certificar que al 1809 I'havia assistit "de unos
dolores en su mayor parte sciáticos". Calia evitar tota taca de col.laboraci6. Fins a
nou certificats es va fer redactar. Un d'ells deia: "es un verdadero español f...] con
mucho amor a nuestro soberano". En un altre de I'Ajuntarnent s'assegurava "que
se había portado honradisimamente [..] con frecuencia asistiendo a los actos de la
Religión en los Templos y jamás se le ha notado inclinación por los franceses y si tenídose por un verdadero patriota l...] teniéndole por habilitado y libre de toda sospecha" (99). Tot plegat li va servir per ser readmes a I'Exercit.

Parlem. en primer lloc, deis carrecs de responsabilitat i de Salvi Illa, un cirurgia llatí
de 9 exarnens (100). arnb una llarga carrera militar que, quan va morir Josep Antoni
de Capdevila i les Corts de Cadis van restaurar el Protomedicat, fou nornenat cirurgia major dels exercits (101).
En la seva tasca va trobar un inestimable col.laborador en Francesc Codinach i
Granger, un romancista de 2 examen8 (102). Tarnbe hern de recordar Josep M.a
Turlan. un tortosí, parent Ilunya de Pere Virgili, alumne brillant, Dr. en Cirurgia
rnedica el 21 d'abrii de 1798 (103) 1 catedratic d'Anatomia de la Universitat d'osca,
que gran part de la guerra va ser cap dels serveis quirúrgics de I'Exercit del Centre
(101).
Un altre antic alumne (havia sortit gradual el 2 de desernbre de 1786 de ccrurgia llati
de 2 examens) (104). Josep Jaumandreu, va ser cap del Cos de Cirurgia militar de
Galicia (105).
Donern, a continuació. una llista de noms amb la indicacid de la unitat o unitats de
les quals van formar part ¡/o les accions a que van assistir.

Graduats
Josep Contastí (matriculat el 1795 (106) i llicenciat en Medicina I'any 1816) a la partida de Joan Clarós (107). Josep Espinach i Grisó (loa), que va ser un temps al segon

setge de Saragossa. Va servir al 2on Batalló del Túria primer, a I'hospital militar de
Valencia el 1811 i va ser cirurgia de la Marina de Catalunya (109). Josep Castellar
Salaverria entre altres accions es va dedicar a evacuar ferits des de Tarragona a
Marsella, Toló i Genova (1 10).
Damia Tori i Roca, llicenciat i doctor en Cirurgia medica el 1807 (1 11). va incorporar-se com a cirurgia al Regiment de Voluntaris de Madrid (3 d'octubre de 1808) i
després va anar a I'Exercit d'Extremadura (1 12). En acabar el tercer setge de Girona
el llicenciat en Cirurgia rnedica (1 13) Antoni Ministral i Pahi va retornar a exercir a
Salt el 14 de desembre de 1807 (1 14). Josep LLuís va tenir una conducta heroica Iloada pel general Alvárez de Castro (1 15). Va retornar a Figueres. on la seva presencia esta documentada el 12 d'agost de 1812, 4s a dir, en plena guerra.
Queden, finairnent, per considerar els casos surnmament discutibles del Regirnent
de Josep Napoleó. Hem vist com gran pari de les tropes espanyoles de guarnició a
Dinamarca sota el comanament del marques de la Romana. amb I'ajuda de I'esquadra anglesa, van poder retornar al pori de Santander.
Perb la delació d'un mariscal de camp que es deia K~ndelanva fer que tres regiments
no poguessin escapar (1 16). Amb aquelles restes els francesos van decidir crear el
Regirnent de Josep Napoleó, en el qual van actuar quatre cirurgians incorporats el
13 de febrer de 1809.
Eren: Francesc Abreu. cirurgid llati I'any 1806 i ler cirurgia del Regiment d'Astúries
(1 17). Lloren< Pujades, romancista de dos exbmens 1'1 1 de rnaig de 1802 (1 18). Era
també al Regiment d'Astúries. Josep Sales. cirurgia llati de dos examen5 el 3 de
novembre de 1803 (1 19) i que va ser el cirurgia rnajor del nou Regiment. I Raimon
Bayona, que era cirurgid del Regiment de Zamora i del qual no hem pogut documentar la condició d'antic alumne del RCC de Barcelona (1 16).

Practicants
Jaume Castellet, matriculat el 17 de setembre de 1801 (120) i llicenciat en Cirurgia
rnedica el 1807 (121). va ser practicant a I'hospital militar de Tarragona; després
passa al Regiment suis de Zays i finalment al Regiment d'HibPrnia (122).
Antoni Roma deis Horts, matriculat el 1792 (123). es va doctorar en Cirurgia medica el 3 de mar( de 1798 (124). va ser practicant de la Plana Major de I'Exercit de
Catalunya, cirurgia interi del Batalló de Voluntaris de Daroca i cirurgiA interi del
Regiment de Saboya.

Alumnes
Roc Casajuana i Rafols, rnatriculat el 17 d'octubre de 1774 i que havia abandonat
els estudis al 4rt curs (125), es va trobar a Manresa (126). lsidre Belrnaña Llovera
(cirurgia rornancista el 1819) (127) va tenir cura de mil rnalalts i ferits evacuats de
Tarragona a Maó (128).
Sis van ser els alurnnes del RCC barceloni que van intervenir al tercer setge de
Girona. Són:

Narcís Marti i Carnps, que havia aprovat el 4rt curs I'any 1808 (129), se'n va anar de
Barcelona el 16 de juliol d'aquell any i burlant el setge (el segon, del 25 de juliol al
17 d'agost) va entrar a Girona. Acabat el tercer setge, Narcis Martí s'en va anar i es
va presentar a Tarragona per continuar Iluitant (1 10). Altre va ser Pau Sauch i Creus,
batxiller en Cirurgia medica I'any 1809 (130). que va ser nornenat 2on ajudant de
cirurgia pel general Alvarez de Castro (131).
lgnasi Valenti i Marsal tarnb6 es va distingir al tercer setge (131). Continua a I'Exercit
fin8 que al cap d'un any i rnig (a I'estiu de 1811) San Gerrnan el va llicenciar. Valentí
se'n va anar a Barcelona i es va matricular al RCC del curs 1811-1812. Cany 1814
es va graduar de cirurgia romancista de 2 examens (132).

El quart va ser Vicenc Tomas i Reverter (133). que va viure els dos darrers rnesos del
tercer setge (1 34). Va rnarxar cap a Tarragona i després a Tortosa. Cany 1816 sortia
sagnador del Col.legi de Barcelona.
Els dos darrers sbn Ramon Nadal(135). que va perdre dues falanges del dit índex de
la rna esquerra per haver-se inoculat pus d'una úlcera que curava (136)' i Francesc
sola (137).
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De la postguerra (1814)
a I'adveniment del periode
constitucional (1820)
Els francesos i els seus socis, els afrancesats. es van haver d'enfrontar amb els patriotes
que tenien en comú I'objectiu expulsar I'invasor i l'amor quasi idolatric vers Ferran VII.
Al rnarge d'aquesta unanimitat, els que lluitaven contra els francesos estaven profundament dividits en dos bandols: els que havien lluitat per assolir les llibertats contingudes en la Constitució proclamada a Cadis I'any 1812 i els que volien purament
i simplement el retorn de I'antic regim. Aquests darrers no van trigar gaire a imposar el seu criteri.
La historia dels anys que van de I'acabament de la guerra al cop d'estat de 1820 6s
un seguit de cruels repressions dels "persas" contra els partidaris o simplement sospitosos de profesar ideals liberals.
Pero el Col-legi va viure una mica al marge d'aquestes lluites. l a hem explicat com
una meitat de catedratics es va quedar a Barcelona i una altra meitat es va unir a
I'ExPrcit patriótic. Aquests darrers es delien per tornar a casa seva. Malauradarnent
per a ells Barcelona va ser la darrera placa evacuada pels francesos.
La situació dels invasors va devenir crítica I'any 1813. Napoleó havia estat derrotat a
Rússia i Wellington havia anat empenyent els francesos cap als Pirineus.
Solament a Catalunya hi quedava un exercit francPs digne d'aquest nom. Suchet
que era a Valencia, establí el seu quaner general a Barcelona el 27 de julio1 de 1813.
Pero la seva situació va anar empitjorant a mesura que una part de les seves forces
era enviada a Franca, on l'estat de coses va comencar a ser comprornPs despres de
la batalla de Leipzig. que tot i no perdre-la va obligar Napoleó a retirar-se el 18 d'octubre cami de Paris, on va arribar el 9 de novernbre disposat a mobilitzar lleves fins
a reclutar 300.000 hornes.
Pero calia liquidar el vesper d'Espanya i va pactar arnb el seu presoner Ferran VI1 el
seu retorn, que es va firmar el 8 de desembre de 1813. El retorn del re¡ a Espanya
es va demorar per I'exigencia de les Corts que havia de jurar la Constitució.
En aquest punt la guerra seguia i les tropes angloespanyoles de Wellington van
envair Franca. on es va lliurar la batalla de Tolosa.

Els efectius francesos de Catalunya van comentar a retirar-se durant el mes de febrer
amb el resultat que els espanyols van acabar ocupant tot el Principat, excepte
Barcelona, on el general Habert s'havia fortificat. Tant va ser aixi que Ferran Vil de
retorn de la captivitat va entrar per la frontera catalana i ni el1 va poder fer estada a
Barcelona. ni al8 barcelonins els fou possible complimentar-lo.
Va ser inútil que arribes a Barcelona la noticia que el 8 d'abril de 1814 Napoleó havia
abdicat. Habert no va abandonar la capital del Principat fins el 28 de maig.
focupació de Barcelona havia durat exactament sis anys i tres mesos.
Els professors que s'havien incorporat als patriotes eren a Vic, on el general Copons
-el cap militar del Principat- tenia el seu quarter general, Naturalment, es morien de
ganes de tornar a Barcelona, a casa seva, i ocupar novament llurs catedres, Aixd
explica que Josep Torner -avancant-se al8 esdeveniments- es presentes a Barcelona
amb una carta del general Copons (data 13 de maig) dirigida al general baró
d'Habert, en que li comunicava que Torner anava a fer-se carrec del RCC. Habert
autoritza Torner a romandre a Barcelona i el 22 d'aquell mes va celebrar una reunió
amb Ameller, Pozo i Bas, que no s'havien mogut de la capital (1). L'únic problema
immediat -ates que aquell curs academic ja s'estava acabant- eren el8 examens.
Ja hem dit en una altra banda que Torner i els seus companys havien estat examinant de revalida a Vic en nom del Protomedicat, que havia estat restaurat per les
Corts de Cadis.
Dos dies despres que les tropes franceses havien deixat Barcelona -el primer de juny
de 1814- van posar fil a I'agulla. La primera cosa va ser fer constar en el llibre
manuscrit -el que ara porta el número 763- la seva presencia en la pagina 632 i
declarar que no havien cobrat cap sou des del mes d'abril de 1808.
En conseqü@ncia,el 30 d'aquell mes van decidir encarregar al catedratic Antoni Bas
el cobrament dels 108.000 rals que cada any la Tresoreria estatal pagava al Col.legi
des del 28 d'agost de 1799.
Uns diez després van promoure una qüestió de tipus purament legal. Fins aleshores
havien estat examinant amb I'autorització del Protomedicat i com a delegats d'aquest Tribunal. Ara. ja restablerta la normalitat. seria el RCC, el que novament examinaria com ho havia fet des de la seva fundació (2).
L'altra qüestió que es va organitzar va ser la visita als malalts de I'Hospital de la Santa
Creu. Durant el periode d'ocupaci6 en aquell hospital no hi va haver a penes militars i la visita la passaven Bas i Ameller; ara la passarien Bas i Junoy.

El 4 de juny Torner i Junoy van ordenar a Pozo, Bas i Ameller que fessin un inventari del que hi havia al Col.legi i que redactessin un estat comptable dels sis anys passats arnb els francesos (3).
Diguem ara, de passada, que I'inventari va resultar satisfactori: "no faltó un dpice"
D'altra banda cada un dels tres catedrdtics va enviar a Madrid una relació del que
havia passat al Col.legi i del que cada un d'ells havia fet.
lgnorem el8 termes de descarrec d'aquests professors. Tenim la impressió, pero. que
no el8 va ser dificil sincerar-se. En realitat, no van ser posats a prova durant I'ocupació i els problemes que van abordar van ser problemes menors. Van ser aquests: com
sempre, una font de maldecaps va ser la MIA, que el 12 de rnaig de 1810 havia
demanat que els onze alumnes interns fossin reduits a quatre, basant-se "en la escasez y atraso de entradas [...] por rnotibo de las actuales circunstancias" (4). De res
va servir fer notar que els interns eren indispensables per als malalts i que ells no
podien expulsar-ne cap si no hi havia mala conducta. lgualment inútil va ser la intervenció de I'intendent (5).
L'altre problema va ser la petició de la duquessa de Borbon d'utilitzar el jardi botdnic corn a parc privat, per la qual cosa va caldre bastir-hi "un encañizado" que la
protegis de la vista del públic. El ciaustre accedí a la petició arnb I'expressa condicid
que catedratics i alumnes "tengan en el entrada por motivo de enseñanza" (6).
Caltre contacte arnb les autoritats va ser la visita del "Corregidor" afrancesat Josep
Pujol, al qual li mostraren les classes i el jardi botdnic. Dotze dies despres -24 de
maig de 1810- de la visita. el8 va felicitar i els va enviar un qüestionari sobre recursos, obligacions, personal. etc. (7).
A la vegada. el governador de Barcelona. el general de divisió Lacornbe Saint Michel
el8 va dir que volia el jardí botancc per al seu ús exclusiu i que el1 s'encarregaria de
totes les despeses. Que enviessin les claus al "Corregidor". I aixi ho van fer (8).

L'ensenyament I'havien distribuit de la manera següent. Arneller ensenyava Materia
medica (una hora) i Malalties sexual8 i veñeries, de la infancia, dels ossos i Cirurgia
legal (una altra hora); Borras dedicava una hora a I'Anatomia i una altra a Obstetricia
i operacions quirurgiques, assignatura aquesta darrera que li va ser encarregada
quan va fugir Ramon Vidal. Pozo estava encarregat dels "Afectos internos"
No van tocar els diners del Col-legisin6 per satisfer el salari del porter i es van comprometre a no cobrar cap sou fin8 que la situació quedes solucionada. Perb Borras
va trencar aquest acord en recórrer al capita general i exigir el seu salari.

En conseqüencia. a partir del ler de juny de 1809 Borras i els altres catedratics van
anar cobrant el sou fin8 al 31 d'octubre de 1813.
Com diem, el problema principal era examinar la gent. L'altre problema del RCC. era
el de sempre; la lluita amb la MIA de l'hospital a propbsit dels alumnes interns.

El 8 de juliol els catedratics van intentar fer veure a la MIA la necessitat absoluta de
dotze practicants. Demanaven que accedís a aquesta petició a fi de procedir a
nomenar els millors alumnes (9).
La MIA va contestar a1,legant "escasez y penuria" i el ler d'agost van tornar a insistir. En aquel1 moment hi havia cinc interns, "tots graduats. els quals haurien de plegar d'un moment a un altre. D'altra banda, insistien que cinc eren insuficients i Pozo
-que estava encarregat de les gestions amb la MIA- el8 va dir que la penúria de practican& feia que les estades duressin més, fet que resultava antieconomic (10).
Les altres novetats que afectaven el Col.legi succeien a Madrid
Ferran VII va abolir el Protomedicat (restaurat per les Corts de Cadis el 22 de juliol
de 181 1) i es van tornar a formar les tres "Juntas Supremas de Gobierno": una per
a la Medicina. una altra pera la Cirurgia i la tercera pera la FarmiAcia. La Reial ordre
portava data d ' l 1 de setembre de 1814 i va arribar a Barcelona el 17. Aquelles juntes restablertes tindrien "las mismas facultades, prerrogativas y asignaciones que
tenían antes de la invasión enemiga componiéndose de sus antiguos Directores
actualmente existentes en Madrid y de los demás Profesores de Cámara por el orden
de su antigüedad hasta completar el número preciso de cinco que ha de haber en
cada Junta" (1 1).
En conseqüencia la Junta de Cirurgia, de la qual depenia el Col.legi. va respectar la
gent que havien estat ocupant els carrecs durant la dominació francesa: Gimbernat,
Galli i Lavedan. Les dues novetats van ser nomenar -1'1 1 de setembre de 1814Agusti Ginesta -que encara que s'havia quedat a Madrid no s'havia compromes- i a
Francesc Vulliez, un frances. Pero aquest equip de cinc membres va ser presidit per
Vulliez, que no sabem on i com va passar la guerra, pero no s'havia quedat a Madrid.
En el moment de la seva reposició se'ls digué que la seva comesa era "examinar los
abusos que hayan podido introducirse a la sombra de los desórdenes [ . . . ] y mejorar
la enserianza hasta el grado de perfección de que es susceptible". Aquella Junta
constituida 1'1 1 de setembre de 1814 va durar dos mesos perque Gimbernat. ferit
en el seu orgull -perque no se li havia conservat la Presidencia-, va dimitir i, gallardament, li van fer costat Galli i Lavedan.

Els tres dirnissionaris van ser substituits per Salvi llla i Francesc Codinach -que al
cap i a la fi havien ocupat carrecs equivalents al costat dels vencedors- i per
Xavier Balrnis. que havia passat els anys de la guerra a Mexic (12). La noticia
d'aquests canvis va arribar a Barcelona el 25 de novembre de 1814. En aquella
Junta rapidament s'erigi en amo efectiu Salvi llla. sobretot al cap d'un any, en
que es van produir dues baixes: la de Francesc Vulliez, que va morir el 27 de
maig. i la d'Agusti Ginesta, que va ser destituit el 23 de seternbre d'aquell any
1815.
Aquells dos llocs van ser substituits per Agustin Frutos -que era el ler cirurgiA de
cambra- i per Josep M.aTurlan, un tortosi antic alumne del Col.legi. casat amb una
filla de Salvi Illa.
EIs nous nomenaments no van suposar cap innovació. llia era un home que no tenia
altra passió que manar. Es va convertir en un instrurnent de la involució politica que
era I'absolutisme de Ferran Vil.
Tot aixo va repercutir molt poc sobre el Col.legi, que va continuar impartint els
ensenyarnents sotrnes a la ferria disciplina dels successors de Gimbernat. ara
encap~alatsper Salvi llla. un catala de Sant Lloren< de la Muga antic alumne del RCC
de Barcelona.
La ciutat de Barcelona suportava rnalament aquella situació perque les classes més
o menys responsables eren totalrnent contraries a aquel1 retroces cap al despotisme
del segle xviii. Com rnés endavant veurem, un cert nombre de professors eren d'ideologia francament liberal pero guardaven un prudent i explicable silenci respecte
la forma de govern que imperava a Madrid. Naturalment, existien tensions entre el
professorat.
La persona mes conflictiva durant el8 mesos que van seguir a I'acabarnent de la
guerra va ser. sens dubte. Antoni de San Gerrnan.
Ja hern explicat corn I'any 1808 va ser el primer que va abandonar I'Escola i el seu
operatori de Barcelona per Ilan~ar-sea la "guerrilla". Es va irnposar -en part pel seu
prestigi acadhrnic i pels seus antecedents militars- i es vatcon<ertir en el cap indiscutible del Cos de Cirurgia militar del Principat de Catalunya.
Com a tal, cada mes presentava a i'intendent militar una llista dels "seus" homes en
actiu: cirurgians graduats i estudiants-practicants distribuits entre els hospital8 I el8
diferents batalions que operaven contra el8 francesos, i el1 procurava que aquells
sous arribessin a la butxaca de cadascun.

Un altre cirurgia. antic alumne del RCC. Pau Oller i Ferrer, va denunciar que San
German s'embutxacava el sou d'individus que el! mateix havia cessat o que havien
caigut presoners de I'enemic. Aquel1 frau, tan evident. unit al fet que San German
havia expedit nomenamenti de cirurgih sense cap formalitat academica, van fer que
fos processat i destituit per ordre de Salvi illa.
Aquest, pero, no va nomenar cap del Cos de Cirurgia de I'Exercit de Catalunya Pau
Oller, sino que hi va enviar un amic seu i condeixeble, Bonaventura Godail.
La situació d'Antoni de San German era a Barcelona extremament incomoda. Els
seus companys de claustre no l'admetien perque estava pendent d'un proces per
coses no certament honorables i militarment estava suspes de sou i de carrec. Cosa
que n o impedia que es passeges per Barcelona lluint I'uniforme de cirurgih major de
I'Exeriit. Per fi el 6 de setembre (de 1814) va decidir organitzar un escandol al RCC
Ho va aconseguir. Transcrivim el relat del llibre d'actes (13).
Se estaba examinando el ler discipulo Estevan Oms entr4 de sopet6n en la Sala
D. Antonio San German sin haber precedido ningún aviso ni haber stdo llamado
por el Vice-Director [...] prorrumpió que venia a ocupar la silla que le pertenecía
como Catedrático e instó a D. Antonio Basa que se levantara [ . ] El Vice-Director
le contestó [...] que le tenia manifestados los motivos por los quales no se le Ilamaba a ningún acto del Colegio en la contestacibn a su oficio de 3 de junio y por
si los tenia olvidados se les repitió lY
Por haberse ausentado en junio de 1808 sin
conocimiento mío, mayormente en aquel tiempo, 2' por obtener en e! Exercito
una plaza de Cirujano Mayor o de Consultor y deber por lo tanto dejar este
empleo antes de entrar al de Catedrático no pudiendo gozar dos sueldos a un
tiempo. 3' por no haber devuelto al Tribunal de la Subdelegación de la Facultad
el dinero que este tenia en el Arca de Tarragona hallándose V. depositario de
dicha partida y teniendo en su poder la llave del Arca, 4' y más principalmente
por la causa criminal que se está siguiendo contra V. en la Auditoria de Guerra
por malversación de caudales del RI. Erario, hallándose suspendido por disposición del General en Gefe de su empleo de Cirujano Mayor [...] no pareciéndome
decoroso para este Cuerpo ni para V. mismo hasta verse purificado de un delito
tan feo como se le acrimina y que alarma a los companeros.
"Que estas mismas razones las había dirigido al Tribunal Supremo de la Facultad
para que eievdndolas al trono dispusiera S.M. lo que fuesse de su Rl. agrado.
"No se aquietó el Sr. San German y enseño una certificaci6n del Escribano de la
Audiencia de Guerra que decía «que en los asuntos de la causa seguida en aquel
Tribunal no habla nada relativo al Colegio de Cirugía y esto bastaba para ser

repuesto. El Vice-Director le contestó que aquel papel no deshacía lo por 61 indi
cado a menos f . . ] que trajera orden expresa de la Superioridad...
''No desistiendo tenazmente el Sr. San German y por las voces que se daban en
presencia de los discípulos [..] D. Jose Torner suspendió los exámenes hasta
nuevo aviso. ... Piden una pronta decisión sobre si debe o no debe asistir [...I
grave perjuicio de la suspensión de los exámenes peligro de que a la inauguración de curso no se repita el escdndalo."
Un altre problema va ser I'intent de la Junta de Comer< d'apoderar-se del jardi botanic. Va ser el capita general el que ho manava en un ofici data 30 de novembre de
1814.
L'argurnent de la Junta de comer^ era que estava disposada a crear i dotar una catedra de Botanica i a permetre que el catedratic impartís ensenyament als alurnnes de
I'Escola (14). El RCC va argüir que I'ensenyament de la Botanica no s'havia interromput, rnalgrat haver-se abolit la catedra I'any 1804. S'encarregava d'aquesta
materia Junoy dins I'assignatura de Materia rnedica.
fany 1814 es va acabar demanant autorització per gastar entre 35 i 40 duros que
dernana un artista per a un retrat del re¡ destinat a figurar a la sala d'examens (15).
fautorització de Madrid els va arribar el 9 de desernbre (14).
No sempre les noticies de Madrid eren agradables. La Junta Superior de Cirurgia,
amb data 12 d'octubre (de 1814) -que va arribar a Barcelona el 31 d'aquell mes-.
va disposar la readrnissió de San Gerrnan malgrat que el seu procPs estava pendent
de sentencia Torner va decidir no acatar aquella ordre i elevar memorial al re¡.

Els problemes de cada dia eren les pretensions dels estudiants dernanant tota rnena
de privilegis i exernpcions. No en parlarern aquí. Rernetern el lector al capítol dedicat a les claudicacions del RCC de Barcelona.
Els primers mesos de 1815 es va haver de resoldre el "problema Borras". Borras era
el dissector del Col-legi. Fill de Francesc Borras i d'una neboda de Pere Virgili. es va
passar tota la vida creant problemes de tota mena.

Quan el van nomenar dissector, una Reial ordre del 23 de maig de 1804 el va excloure a perpetuitat de ser catedratic. Malgrat aixo no va perdre rnai la illusió de ser-ne.
Durant I'ocupaci6 francesa va aconseguir cobrar el seu sou. essent aixi que el8 altres
havien decidit esperar. Ultra aixó. corn que irnpartia ciasses d'Anatomia. obligava els
alurnnes que el paguessin a part (17).

El 14 de febrer se li mana que retorné8 34.000 rals que havia cobrat per sous meritats entre el ler de marc de 1808 (moment en que els francesos van ocupar la
Ciutadella) i fin8 al darrer dia de I'octubre de 1813. D'aquests 34.000 se n'havien de
deduir 9.000 rals corresponents a honoraris que no li havien estat pagats durant els
nou mesos transcorreguts entre el ler de juny de 1814 i el 28 de febrer de 1815.
dels quals descomptaven 1.500 rals que va cobrar durant 1814. O sigui que retornaria: 34.000 rals menys 7.500, igual a 26.500 rals.
Més endavant detallem com i de quina manera Borras i el8 catedratics que es van
quedar a Barcelona van retornar diners al Col-legi.

El maig de 1815 va registrar dues defuncions. El primer d'aquell mes va morir
Domenec Bover. De la seva dissort en parlem en altres Ilocs.
Malgrat la protesta de Josep Torner sobre la reposició de San German a la catedra,
el 3 de mar< de 1815 va arribar de Madrid I'ordre de readmissió que portava data
20 de febrer (18). Torner no va tenir més remei que empassar-se aquella roda de
molí; es va limitar a demanar que li aclarissin que havia de fer "si se presenta con
uniforme de cirujano de la Real CClmara o de Cirujano Mayor de los Reales Exercitos,
a los que no tiene derecho pero que usa para dejarse ver en Barcelona" (19).
Abans quees morís Bover havia mort Pozo. Quedaven. doncs, dues catedres vacants
de numerari i una de supernumerari per defunció de Ramon Vidal i Carbonell.
Aquesta darrera placa la va sol.licitar Josep Soler, que era catedratic a Burgos, i el 22
de maig li fou concedit el trasllat (20).
Convocades les oposicions. s'hi van presentar Josep Manuel de Capdevila. Ramon
Capdevila Massana. Joaquim Font, Antoni Mayner, Rafael Nadal i Lacaba, Joan Ribot
i Llorenc Ribera.
En el moment de nomenar el Tribunal es van presentar els dubtes sobre si Torner i
San German en podien formar part ates que J. M. de Capdevila era nebot de San
German i el sogre (ja difunt) de Joaquim Font era cosí de la sogra (que també havia
mort) de Josep Torner (21).
Les van guanyar Antoni Mayner i Joan Ribot i van prendre possessió el 9 de julio1 de
1816 (22).
Va continuar la brega amb la MIA a propdsit dels interns Ara resultava que la
Intendencia pagava amb considerables retrards la pesseta diaria per a la manutenció. Els interns es queixaven que el menjar era insuficient i dolent i la MIA deia que

els interns no tenien raó de ser, ates que a I'hospital tots eren civils, ja que el8 militars ocupaven exclusivament l'hospital que el8 francesos van instal-lar al convent de
monges de ionqueres (23).
Entre final8 d'abril i cornencaments de rnaig de 1815 va morir Raimon Vida1 i
Carbonell. Aquella vacantes va cobrir -el 14 de juny de 1815- amb Josep Soler (24).
que havia estat creat catedratic el 17 d'octubre de 1804 i no s'havia quedat a
Barcelona durant la guerra. Li van encarregar la catedra d'Anatornia, arnb que van
poder resoldre la situació anomala de Borras. Per cert que Borras va plantejar I'any
1816 un altre problema. Havia escrit un Tratado de Pathologia teórico-práctica i per
entregar-lo a la impremta es necessitava el permis reglamentar¡.
S'encarreg.3 a Antoni Bas que en fe8 la "censura". El dictamen de 20 de gener de 1816
no podia ser rnés desolador: "Voluminosa. intrincada, poco bien ordenada. de difícil
comprehensión.". Malgrat tot, Borras deuria enviar el seu manuscrit a la Junta
Superior de Cirurgia. Els de Madrid el retornaren a Barcelona sol.licitant un nou dictamen. Y1 1 de maig el van enviar a Madrid: "[ ...] texido de noticias fisiológicas. pathológicas y therapeuticas que guardan poco méthodo y orden I...] errores de ortografia
[...] no merece la Imprenta. Lo entregaran a su autor y no lo devolveran a V.S. [volien
dir a la Junta Superior de Cirurgial por ahorrar gastos de correo superfluos" (25).

El 8 de juny de 1816 es va aclarir per fi el problema dels sous cobrats durant I'ocupació. Ja hem vist com Borras havia de tornar 26.300 rals. Els altres van retornar un
terc del que havien cobrat. El sistema per facilitar aquesta operació va consistir a
anar deduint 500 rals mensuals dels honoraris fins a saldar el deute. Aixi Bas
cornen~ariaa pagar el primer de juny de 1816 i acabaria el 31 d'agost de 1819.
Arneller, des del primer de juny de 1816 fins al 8 de novernbre de 1818.
La primera dificultat la va presentar Vicente Pozo, que havia rnort. Els seus hereus,
pero, no van posar cap dificultat a retornar 10.000 rals, ja que havia cobrat, a raó
de 1.000 rals rnensuals, 53.000 rals entre el primer de juny de 1809 i el 31 d'octubre de 1813. La tercera part de 53.000 rals eren 17.666, als quals se'ls havia de restar les 213 parts del que no va cobrar entre el ler de novembre de 1813 i el primer
de juny de 1814, que significaven 4.666 rals. En resurn havia de pagar 13.000 rals.
La rnateixa quantitat es va atribuir a Antoni Bas (26).
Per a lgnasi Ameller, com que el seu salari era de 9.000 rals anuals, les mateixes operacions van donar el resultat de 9.750 rals (27).
Esmentem algunes coses més o menys anecdotiques, com el nomenament de
Protector dels reials col.legis de cirurgia a favor de I'lnfante Don Antonio (28).

Aquest príncep (1775-1817) era fill de Caries III i, per tant, oncle de Ferran VII.
Segons I'enciclopedia Espasa "era aficionado a las ciencias y a las artes. muy caritativo y decidido protector de la industria". A part d'aixó, en el8 vergonyosos successos del rnaig de 1808 es va comportar arnb seny i arnb dignitat.
Corn a recompensa de la seva (creiern) inútil protecció, cada doctor li regalava 22
rals i un parell de guants blancs de pell fina que en deien de "cabritilla". Tarnbé els
cinc rnernbres de la Junta cobraven 20 rals i el seu parell de guants.
Ben aviat es va veure que tant I"'lnfanter' corn els cornponents de la Junta es veurien obligats a rnuntar una guanteria i van decidir que els doctorands abonessin 40
rals a Don Antonio i 30 als vocals de la Junta (29). La veritat és que aqueil "Infante"
no va gaudir gaire ternps d'aquella modesta sinecura, perque entre la data de concessió (9 de gener de 1817) i la de la seva rnort (17 d'abril d'aquell any) van transcórrer tres mesos.

El 8 de rnaig de 1817 es va concedir dret a vestir d'uniforrne als alurnnes interns. Era un
frac d"'azu1 turqui. sin solapa con dos ojales de hilo de plata colocados horizontalrnente a ambos lados del cuello y otros tres a las vueltas de las mangas y botones de hojilla
de plata que diga: Colegial interno del Real Colegio de Cirugía de Barcelona" (30).
Quinze dies mes tard -23 de rnaig de 1815- se'ls comunica que el8 cornponents de
la Junta de Madrid tenien tractarnent de "Señoría" (31). Finalrnent el 28 de juliol de
1817 havia rnort Francesc Codinach (32). lila acabava de perdre el rnés incondicional dels seus col.laboradors.
Es veu que no quedava bé que els col.legis de cirurgta es quedessin sense protector
des de la rnort de I'infant Don Antonio. El 30 de desernbre de 1817 era nornenat I'infant Don Francisco de Paula, que era gerrna del re¡ (33). Corn el seu oncle i antecessor era un pintor passador i corn a tal acadernic nurnerari de I'Acadernia de Belles Arts
de San Fernando. Havia nascut el 10 de mar< de 1794 i tenia per tant 21 anys (34).
Altres coses dignes de rnenció durant I'any 1817 van ser la tramesa de docurnentació a Madrid reclarnant la condició de noble de San Gerrnan. fundant-se en el fet
que era descendent directe del celebre cornte de Saint-Gerrnain (1707-1778) (35).
Per no variar no va faltar aquel1 any un conflicte arnb la MIA. El Dr. Arneller se servia d'uns rnalalts de l'hospital corn a material d'ensenyarnent de la catedra
d'"Afectos mixtos". Cadrninistració confia aquells pacients al Dr. Colorn i els va sostreure al Dr. Arneller. El Dr. Colorn es va encarregar de tractar-los. Per exernple, va
fer escarificar la rnossegada d'un gos rabiós contra el parer del cirurgia (36).

El RCC. va invocar una Real ordre de Caries IV, de data 21 d'abril de 1798, on manava a ia MIA I'exacte acornplirnent de les Ordinances del RCC. que obligava I'Hospital
a facilitar malalts pera I'ensenyarnent (36).
Va tornar a rebrotar el recurrent problema dels interns. La MIA va dernanar la
devolució de la casa que el Col.legi havia llogat a l'hospital per instal4ar-hi el8
interns. El claustre va contestar que la necessitava perque amb el8 set interns que
ara hi havia no n'hi havia ni per cornencar. La idea era que Madrid eis autoritz4s
a nornenar-ne mes i imposar-los a la MIA. El 25 de novernbre en va acceptar dos
rnés (37).
Tarnbe Madrid els va crear un problema en proposar-los una llista d'obres de text
iguals i obligatories per a tots el8 col.1egis. En la contestació a la Junta Superior de
Cirurgia els van intentar fer veure: a) que trobaven que unes obres eren rnassa difuses i altres excessivarnent breus. i b) que estarien disposats a adoptar-les arnb el ben
entes 1. de poder-les canviar si en sorgis una de rnillor, 2. de no obligar el professor
a atenir-se al peu de la lletra a aquells textos "causa del atraso de muchas universidades", i 3. opinaven que la millor solució era disposar d'aquells llibres pero que
cada professor anés fac~litantals estudiants uns petits quaderns impresos sobre els
progressos i correccions que es creguessin oportuns (38).
Quan s'acabava aquel1 any un alumne -Josep Falcó- va presentar el que en diriem
el número O d'un diari d'aparició dos cops per setrnana que portaria "Observaciones
clínicas interesantes y noticias de Memorias nacionales y extranjeras que vayan
saliendo". La idea va trobar bona acollida entre el professorat. fúnica objecció va
ser sobre el seu financament. Creien que no era prudent obligar ningú a subscriure's i que, per tant, se I'hauria d'ajudar al cornenqament (39).
Els anys 1818 i 1819 van resultar grisos sense gran8 problemes. En realitat el8 que
es van produir van ser focs artificials provocats per la MIA i per Madrid. En efecte, la
MIA va bloquejar durant dos anys I'ensenyament de la Clínica irnpedint l'acces del
Dr. Ameller al8 malalts (40).

Els de Madrid (19 d'agost de 1818) van manar que el Col.legi, despr4s de pagar el
porter i el8 catedratics. enviés tOt3 el8 diners a la Junta Superior de Cirurgia (41).
Aixo va causar molt mala impressió. Van contestar que ells estaven "siempre prontos a obedecer las sabias disposiciones de V.S." pero que el8 diners s'havien d'enviar
a Madrid "por giro de letra y el giro puede fallar por haber quebrado o hecho punto
el sujeto contra quien se ha girado como es frecuente y es temible habida razón de
las actuales circunstancias"

Afegien que el8 diners estaven molt segur8 al RCC perque "habian de violentarse
hasta 5 puertas bastante considerables" i despanyar I'arca, "que estaba fija a la
pared con tres llaves de ftgura muy diferente y despertar al Portero y su familia"
Tarnbé es va registrar rnoviment de persones per defunció. El 6 de mar< de 1819
es va rebre un ofici data 15 de febrer cornunicant la defunció de Xavier Balrnis i la
seva substitució per Francesc Cahiz y Gerotina de la Moga, al qual es van apressar
a felicitar recordant-li la seva condició d'antic alurnne del RCC de Barcelona (42).

El 14 d'abril va morir Antoni Bas (42). De la Secretaria se'n va encarregar Antoni
Mayner. El 31 de juliol es va jubilar losep Torner arnb una pensió de 12.000 rals
anuals. El succei en el carrec de vicedirector Junoy i de la seva assignatura de Parts i
malalties de les dones se n'encarrega Mayner (43).

Calumnat
El rnoviment de la rnatriculació ve sumaritzat en el quadre adjunt (44.45,46,47).
--
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2
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4
4
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Catalunya
Barcelona
Catalunya N.
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Estranger

1818
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4
2
1
2
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-

L/.
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5
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3
5

-

-

1

6

6

8
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50

20 56
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L/. Rm.

12
5

-

39
3
1

5

11

LI. Rm.
78 239
19 26
1
2
17 38

Suma
317
45
3
55

115 305
420

420

(¿ 7)

Totals

9

28
37

22

54

76

Mitjana 70

Les caracteristiques d'aquesta epoca sbn: 1. una rnitjana una mica mes elevada,
2. la gran abundancia d'inscrits I'any 1814, conseqüencia dels sis anys de guerra, 3. I'augment (13.1%) dels estudiants de la resta d'Espanya. i 4. fa proporcib entre llatins (27.4%) i rornancistes (72,6%) es rnante dins el que 6s tradicional al RCC.
Vegern, ara, el que va passar arnb les graduacions exarnmant els dos quadres
seguents.

1

-

Tauia 44
Llic. cir Rom.

Sagn.

1814
1815
1816
1817
1818
1819

Suma
Miqanes per any

Total (48,4930)
26
53
51
26
22
20

49
30
33
12
28
38

190

198
33

3 1,6

Quadre de matrícula
Llic.
Rom.
1814
1815
1816
1817
1818
1819
Suma
Mitjanes per any

1

Quadre de graduacions

Matric.
Llic.
38
18
8
20
9
22

Grad.
Rom.
76
49
42
56
28
54

115

305

27.4

72.6

10
5
40
13
5
5

85
88
124
51
55
63

78
13
Total
Matc Grad.
49
36
30
58
33
91
12
39
28
27
38
25

114
67
50
76
37
76

85
88
124
51
55
63

276

420

466

190
40,s

59,l

1. El nombre total de graduats (465) supera en 46 unitats el de rnatriculats, cosa rnai

vista, ates que se solia graduar al voltant de la rneitat dels rnatriculats.
2. La diferencia entre els graduats rornancistes (rornancistes mes sagnadors). que
respecte als llatins venia a ser el doble, ha passat a ser del 59% de rornancistes
enfront &un 41 % de Ilaiins.
3. La xifra total de graduats (466), que suposa una rnitjana de 77.6 alurnnes tituiats
per any, bat tots els records.
Cexplicacib de tots aquests fenbrnens 6s rnolt senzilla. Tots els que van prendre part

en la guerra de 1808-1814 estaven convencuts que la victoria es devia a llur esforc.
Aquells combatents van passar factura. Les Corts de Cadis i les Juntes provisionals
es van mostrar molt generoses a I'hora de prornetre recompenses.
El que va passar va ser que la Hisenda estava en bancarrota i no podia fer front al
pagament de pensions, que no hauria resistit ni disposant d'una economia normal.
El Govern va buscar la manera de pagar sense diners cosa que en el cas dels estudiants consisteix a aprovar tothom. I en el dels professionals a afavorir el pas de sagnador a romancista i de romancista a llicenciat en Cirurgia medica.

Quan es va restaurar la Junta Superior Gubernativa a Madrid el 17 de setembre de
1814 es deia que la tasca dels seus components era "examinar los abusos que
hayan podido introducirse a la sombra de los desórdenes [...] y mejorar la enseñanza hasta el grado de perfección de que es susceptible [...]" (51). Peró la pressió
dels que exigien compensacions va fer que al cap de tres mesos fos promulgada la
Reial ordre del 22 de desembre de 1814. de la qual transcrivim el més important
(52).
"El funesto transtorno que han padecido durante la ausencia del Rey todos los establecimientos de enseñanza pública ha impedido que los jóvenes dedicados a la
Cirugía la estudiasen en los RL. Colegios erigidos a este fin pero como si se observase puntualmente esta ley l...] faltaría [...] a los Pueblos el número competente de
cirujanos se establecieron unas soluciones de compromiso.

" l o Durante el ler año (del 22 de diciembre de 1814 a 22 de diciembre de 1815) se
admitirán a examen de romancista a todos los que lo pretendan con la práctica
de 5 años en Hospitales o bajo la dirección o al lado de cirujanos aprobados.
"2" En el 2O año habrán de probar que han estudiado un año en algun RI. Colegio
asistiendo a Anatomía, Afectos externos, etc. más 4 años de práctica. Asi sucesivamente, sumando siempre en total 5 años.
"6" Concluidos los expresados 5 años (a partir de 22 de diciembre de 1819) no ser6

admitido ninguno que no haya cursado los 5 años en Colegio.
"7" Los que aspiren a reválida de Cirujano latino deberan acreditar los estudios de
las Ciencias preliminares. Ademds se regirán como'los romancistas totalizando
6 años.

"8" Establecer una distinción entre los que tengan 4 años de Colegio y los otros que
serán considerados de menor categoria."

No és gaire difícil imaginar-nos la tragPdia que va representar per al professorat
aquells examens "pro fbrmula" que van durar sis anys, per bé que d'any en any
anava disminuint el nombre d'aprofitats. Acostumats a considerar I'assist~nciaa
classe i a practiques condicions sine quae non per presentar-se a examen i admetre
com a cosa normal que la meitat dels matriculats deixaven I'escola, se'ls deuria fer
rnolt difícil superar aquell periode.

f única venjan~aper part d'ells era fer constar a I'expedient les circumstancies amb
quP aquella revalida havia estat aprovada. A I'expedient de Gaieta Aleix i Batlle figura que va aprovar la llicenciatura en Cirurgia mPdica el 13 i el 17 d'octubre de 1817.
pels tres vots del Tribunal i, a continuació, la nota: "arios de estudio: los de ordenanza" (53).
En altres, perb, ja hi figuren anys de practica. En el cas de Marti Altés i Casals al costat de cinc de Coi.legi n'hi ha un de practica (54), i en el d'Agustí Gili Sivella diu:
"uno de Colegio y 5 de Practicante militar" (55).
En el domini dels romancistes passava el mateix. Miquel Mariné i de Borja va obtenir el titol de romancista de 2 examens el 12 i 14 de gener de 1819 despres d'haver
aprovat cada any de 1813 a 1817 (56). Perb aquests casos no abunden. Vegem
alguns exemples de graduats amb un nombre variat d'anys de practica. Jaume Arnú
i Masip (1819). quatre anys de Col4egi i un de practica (57); Geroni Gelabert i Plana
(1818) tres anys de Col.legi i dos de practica (58); Francesc Guasch i Borras (1818).
dos anys de Col.legi, dos d'ExPrcit i un de practica (59); Severi Herrnan i Madalena
(1815), un any de Col.legi i quatre de practica (60).
Finalment donem vuit noms de graduats sense haver trepitjat mai el Col.legi.
Josep Arderiu i Vall (1815) (61).
Gaieta Marti i Borras (1815) (62).
Pere Marti Moliner (1815) (63).
Ambrosio de la Hoz y del Bal (1816) (64).
Alonso Argul-s Sansell(1816) (65).
Sebastia Arandez Climent (7816) (66).
Alexandre Puig i Vericat (1817) (67).
Francesc Agost Fuentes (1817) (68).
De totes maneres, més demostratiu que aquests casos triats a I'atzar creiem que 4s
presentar unes xifres basades en la suma dels anys d'estudi i comparar-les amb els
anys de "practica" de 115 graduats durant aquell període. Eren 48 llicenciats en
cirurgia mPdica i 67 romancistes. Els resultats s6n:

1
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Anys de coi4egi
Ll~cenc~ats
Rornanc~stes

789
108

Anyr de practica
99
213

AqUeSteS xifres són moit eloqüents. Mentre en els ilicenciats el nombre d'anys cursats al Col.legi 6s el doble dels passats a I'ExPrcit, en els romancistes veiern que la
proporció 6s inversa: per cada any de Coi.legi n'exhibeixen dos de practica.
Com deiern aquella permissivitat molestava profundament els catedratics del Col.legi. Era absurd -pensaven- escarrassar-se a oferir un bon ensenyament i extremar el
rigor en els examens creant-se antipaties entre els alumnes suspesos i els seus pares
i, a la vegada, atorgar els rnateixos drets a gent que no havien trepitjat mai el
Collegi o havien estat expulsats per notoria insuficiPncia.
A favor seu va venir la disposició del 4 de febrer de 1819, o sigui, deu rnesos abans
del 22 de desembre d'aquell any, intentant posar punt final a aquells abusos (69) de
no acceptar a examen "sin haber cursado en el Colegio". De lotes maneres la Llei
aquella adrnetia una excepció que en reduia el rigor. Era exceptuar eis queja exercien (il.legalment) la professió abans del 4 de novembre de 1814 i -com sempre que
s'obria la m&- exigint molts anys de practica i bons informes per pan de la clientela a la qual havien estat sewint.
Peró al cap d'uns mesos va arribar I'any 1820. que va inaugurar una nova era -molt
curta, perb molt intensa- de la historia d'Espanya.
la ens hem referit al clima popular de Barcelona de discrepancia amb el regim absolutista imperant a Espanya i que es va manifestar a Catalunya amb I'intent de "pronunciamiento" del general Lacy i de i'exguerriller Milans del Bosch a I'abril de 1817.
A aquest descontentament politic s'hi afegia una intensa crisi economica resultat de
I'anul.laci6 de les exportacions catalanes a America, amb el consegüent tancament
de fabriques i I'afiuPncia de gent de les comarques condernnada a l'atur. En aquest
estat de coses es va produir el primer dia de I'any 1820 el "pronunciamiento" del
comandant Riego a Cabezas de San Juan.
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B. Foix i Gual i Ramon Frau i Armendáriz, que no va compareixer perque era a
Mallorca (3).
Per fi el 15 de mar$ les actes comencen a reflectir els canvis polítics. Tement que I'edifici del Col-legi pugui ser atacat per gent que ara en diríem incontrolats acorden
que "tres practicantes de confianza fueran a vivir a los desvanes de la Casa" i nomenar San Gerrnan i Mayner perque en representació dels catedrdtics vagin a complimentar les noves autoritats (3).
Segurament aquells professors no entreveien la profunditat que tindria aquella revolució. Perque els homes de pensament liberal que havien hagut d'emigrar i el8 que
havien restat a Espanya amb la boca tancada pel terror es van destapar. Van voler
fer una nova Espanya destinada a viure d'aquella manera per sempre més. Tot havia
de ser canviat.
El canal adequat dels canvis havien de ser les Corts, convocades el 22 de rnarc. Les
sessions havien de comentar el dia 9 de juliol. a la vegada que les eleccions quedaven convocades el 30 d'abril, les de partit judicial. i per al 7 de maig les provincials.
Aquella revolució va ser plenament acceptada en el8 seus inicis per la burgesia i per
la intel.lectualitat catalana, de manera que els catedratics -en aquest aspecte- van
poder respirar tranquils. D'altra banda -aixi com que passava al carrer- ningú semblava disentir d'aquell canvi polític.
Aixi va ser corn de manera unanime tots el8 professors i Adhuc el porter van jurar'
guardar la Constitució politica de la monarquia espanyola i "ser fieles al Rey". d'acord amb les instruccions rebudes de la Junta Gubernativa, on se'ls indicava que els
seus membres ho havien fet obeint el Decret reial de 16 de marc (4).

El 12 d'agost van decidir suprimir "la limpieza de sangre". un dels requisits per
ingressar en el RCC. Tan sois s'havia d'acreditar "hallarse en el goce de los derechos
de ciudadano español. fe de Bautismo y certificado de vita et moribus para ahorrarse nuevos gastos [...] y tenga VS. una prueba de la adhesión de este Colegio
Nacional al sabio Gobierno que nos rige" (5).
Entretant les Corts ja deliberaven. Els diputats elegits eren de dues menes. Uns, gent
assenyada que havien madurat llurs idees en el8 llargs sis anys d'absolutisme, i altres,
joves exaltats sorgits de clubs i de societats secretes que apassionaven I'auditori en
el8 cafPs o el públic que llegia els seus diaris. Els dos grups coincidien en un punt:
havien de canviar moltes coses. L'ensenyament no havia de ser una excepció. En el
camp concret de la medicina. es va anar mes enlla de I'intent de Gimbernat de fusio-

nar la Medicina i la Cirurgia. En efecte, a Madrid el8 diputats encarregats d'aquest
afer, La Gasca, Seoane i Pedralbes. van idear la formació d'un sol i únic centre
-1'EscueIa Especial del Arte de Curar- on s'ensenyarien la Medicina. la Cirurgia (ara
fusionades) i la Farmacia.
La llei va ser promulgada el 29 de juny de 1821. un dia abans de la dissoluci6 de les
Corts. Aquelles disposicions no van suposar cap sorpresa per al RCC. la el 22 de
desembre de 1820 -o sigui, mig any abans de ser publicada la Ilei- els havia arribat
I'ordre de "albergar la Farmacia en el Colegio" (6). El Claustre va fer veure la limitació del local, agreujada per haver-se matriculat a i'octubre d'aquell any 80 romancistes i 25 llatins, quantitat molt superior a la mitjana d'anys passats.

Un deis canvis a Madrid va ser la dissolució de les Juntes Superior8 de Cirurgia.
Medicina i Farmacia restaurant els antics Protomedicat, "Protocirujanat" i
Protoapotecariat. De totes maneres, aixb va resultar mes aparent que real perque
I'home que seguia manant era Salvi Illa, que s'havia adaptat a les noves circumstancies.
L'única novetat va ser el nomenament de secretari del Protomedicat de Francesc
Carbonell, un farmaceutic i metge barceloni de gran prestigi cientific (1758-1837).
Amb data 19 de desembre de 1820 el RCC el va felicitar en aquests termes: "[ ...1
espera hallará en VS. un verdadero Mecenas que le proteja y defienda y le auxilie
para el mayor lustre y aumento de la Cirugía rnedica f...] ya que ha sucedido felizmente la justicia a la arbitrariedad y que todos los individuos que componemos este
Colegio no omitimos medio alguno para su prosperidad [...]" (6).
Com sol passar en epoques de subversi6 política. el8 examen8 es van caracteritzar
perla seva benignitat. Es van registrar vuit "reprovados": un al primer curs i un altre
al segon, i sisal tercer curs (7). Tambe va canviar el nom. Des d'ara se'n diria Colegio
Nacional de Cirugía. Aixi va acabar aquel1 primer any en que "felizmente la justicia
habla sucedido a la arbitrariedad"' (8).
El ter de febrer de 1821 el nou Claustre de professors va celebrar una reuni6 a fi de
trobar ia millor manera per tirar endavant la reforma. Aquestes innovacions van

1. A Franga es va encunyar una medalla cornrnernorativa de bronze de 48 rnrn de diarnetre, reproduida en un treball de Benito i Balaguer6. Es curi6s que ben aviat es van registrar arbifrarieefats. El
que passava era que ara eren de signe contrari de les que es produ'ien entre 1814 i 1819. Per
exernple, Antoni de San Gerrnan. que havia estat privat de sou per les seves trapelleries durant la
guerra de 1808.1814. va aconseguir que se li abonessin "los atrasos de Catedrdtico y de Cirujano
Mayor del Ejercito", el 23 d'agost de 1820.

suposar el tancarnent de la Universitat de Cervera. En conseqüencia, el8 pocs alumnes que tenia passaven a Barcelona amb un certificat dels cursos aprovats. De manera semblant, els seus catedratics van quedar automaticament incorporats a Barcelona.
El nou Claustre estava compost de cirurgians, metges i farmaceutics. Heus aci la Ilista.
Cirurgians: Antoni de San German, lgnasi Arneller, Josep Soler, Joan Ribot, Antoni
Mayner, Joan Bautista Foix i Gual, Ramon Frau, Francesc Borras i Francesc Junoy.
Metges: Francesc Salva i Campillo. Macari Riu, Felix Janer, Josep Flotats i Francesc
Piguillern.
Farmac@utin:Josep Antoni Balcells, Josep Antoni Savall, Agusti Yáñez i Rairnon Fors (9).
Després de llegit el Pla. Junoy va preguntar si I'Escola el podria acomplir Tots van
contestar que si. Calia. doncs, que -tot respectant les linies essencials- es discutissin els detalls. A tal efecte es va nomenar una Cornissió formada per un cirurgia
(Ameller), per un metge (Piguillem) i per un apotecari (Yáñez) (10).
El dia 5 de febrer es va acordar que el dia 11 següent s'obris I'Escola. Enserns, com
que era evident que la fabrica del Collegi de Cirurgia era notbriament insuficient,
es va demanar ocupar el convent de la Trinitat Calcada (1 1). A I'acte inaugural del
dia 11 van assistir-hi tots els professors dels tres rams abans esmentats rnenys
Francesc Junoy, que s'havia jubilat. Havien discutit quin seria l'ordre de prelació entre
ells i s'arriba a I'acord d'establir un únic escalafó ordenat perla llur antiguitat en el
carrec. Es va formar la llista següent, on, com es veu, el nom va seguit de la data del
nornenament (12).
1. San German (23 d'agost de 1797)
2. Ameller (13 de juliol de 1799)
3. Salva (9 de maig de 1801)
4. Soler (va perdre el seu nomenarnent al castell de Figueres durant la Guerra de la
Independencia, pero creia recordar que portava data de 17 d'octubre de 1804)
5. Riu (18 d'octubre de 1806)
6. Janer (24 d'abril de 1807)
7. Balcells (15 de juliol de 1815)
8. Savall (data desconeguda pero molt próxima a ¡'anterior)
9. Flotats (22 d'abril de 1816. data que mes endavant es va rectificar per la de 18
d'octubre de 1806)
10. Mayner (9 de juliol de 1816)
11. Ribot (9 de juliol de 1816)
12. Yañez (7 d'octubre de 1816)
13. Piguillem (10 de marc de 1817)

14. Fors (15 d'octubre de 1817)
15. Foix (24 d'abril de 1820)
16. Frau (24 d'abril de 1820)
17. Borras (recalcant que no era catedratic i que a la Junta de professors no tindria
ni veu ni vot)
En el curs de la reunió d'aquell dia es van adoptar el8 tres acords següents
1. Dernanar a I'hospital I'ocupació d'un taller de fusteria que hi havia al "pati del
Corralet"; el pressupost per habilitar-lo corn a aula pujava a 4.000 rals (13).
2. Que tots els catedratics cobressin igual.
3. Que fossin adrnesos als cursos de Clínica el8 alumnes de sise de Cirurgia, de
manera que al cap de dos anys sortissin llicenciats en Medicina i Cirurgia.
Corn hern vist, el Dr. San Gerrnan ocupava el numero 1 de la llista. Era. per tant, el
rnernbre rnés antic (l'antiquor, en deien en llenguatge acadernic). Aixb. unit al fet
que era un notori liberal,* el va convertir en el cap visible d'aquella Escola. No cal
foriar la fantasia per cornprendre les dificultats que presentava portar a terme aquell
Pla, rnés fruit de I'entusiasme d'aquells hornes il.lusionats arnb la construcció d'una
Espanya nova destinada a durar per sempre, més que d'una madura reflexió.
No van trigar a presentar-se els inconvenients, Els prirners van ser la negativa a ocupar el convent de la Trinitat i el fet que no era convenient invertir 4.000 rals per habilitar la fusteria del corralet (14). Estrets per la manca d'espai posen els ulls en unes
casetes rnolt properes al Col-legi i que són propietat de I'Hospitai. Peró ells saben
molt be que la MIA el8 posara el dit a l'ull. Decideixen (21 de mar< de 1822) dirigir-'
se a la Diputació, que era la que tenia autoritat sobre la Junta Administrativa de la
Santa Creu (15).
Dos dies més tard pensen si no seria rnillor dernanar l'edifici de la convalescencia.
Finalrnent. es decideix demanar el convent dels Carrnelites Cal~atsa fi d'instal.lar-hi
el8 estudis de Farmacia (16). En van prendre possessid el 5 d'abril de 1822, encara
que la Reial ordre sancionva aquella apropiació porta data de 20 de seternbre. després que la Diputació i I'Ajuntarnent de Barcelona inforrnessin favorablernent el 28
de julio1 (17). De totes rnaneres, I'ocupació de I'edifici no es va arribar a fer perque
als baixos hi havia una serie de botigues llogades i mes tard -el 10 de febrer de
1823- I'Ajuntarnent, faltant a totes les prorneses. va cedir aquell convent a les monges de Sant Pere (18).
2 . La dernostracid que era home d'idees anticlericals i que segurament estava afiliat a la masoneria
la trobara el lector en la seva biografia.

El 6 d'agost de 1821 es produi una novetat revolucioni3ria. Des d'ara el8 col-legis
passarien a dependre de la "Dirección General de Estudios del Reino" (19). A
agreujar els problemes d'espai i d'organització va venir un brot de febre groga I'any
1821, que va afectar Andalusia, Mallorca i d'una manera violenta la ciutat de
Barcelona.
Una innovació de I'any 1822 va ser la supressió de les notes. Es van acabar el8
"Sobresalientes" i els "Medianos". Nomes hi havia dues qualificacions: "reprobado" (que es prodigava molt poc) i el "se le habilitó" ("para pasar al curso siguiente"). El curs 1821-1822 es va distingir per una allau d'aiumnes: 84 llatins i 117
romancistes.

La febre groga de 1821
Creiem que val la pena estudiar el capteniment del Col.legi davant del brot
epidemic de febre groga que van portar a Barcelona unes embarcacions procedents de les Antilles i que esclata al mes d'agost de 1821. La primera noticia va
sortir als diaris de la tarda del dia 3, sobre unes defuncions "de enfermedad sospechosa" al barri de la Barceloneta. Els comissionats de la Junta de Sanitat van
certificar la mort de quatre persones, "dos napolitanos procedentes de la polacra de guerra de la misma nación. una muger recien venida de Sant Feliu de
Guíxols y un maones del bergantin Gran Turco [que venia de I'Havana] y que sus
enfermedades no habían sido contagiosas. antes bien propias de la estación de
calor"
Peró aviat es van produir diferencies de parer. Com sempre, davant d'un fet epidemic que comportava cordons sanitaris, quarantenes, crema de mercaderies, etc., uns
afirmaven que la malaltia era contagiosa i altres que no ho era.

El nombre de malalts amb el quadre típic de la febre groga va anar augmentant: el
dia 8 d'agost es registraven dotze morts; el dia 16, divuit. i el 26, quaranta-quatre.
Va ser un estudiant emigrat italia que es deia Simonda el que es va dirigir al governador dient-li que es tractava de febre groga. En conseqüencia -i malgrat I'opinib
en contra d'un bon nombre de metges-. es van imposar unes mesures d'aillament,
que primerament nomes afectaven la Barceloneta (4 de setembre), perb a partir d'aauell mes el8 cordons sanitaris van afectar tot Barcelona.
A la vegada que I'Ajuntament demanava metges voluntaris i que se'n van presentar
vint, molta gent va comencar a fugir de Barcelona.

Ben aviat les autoritats es van dispersar quan va morir el consul de Suecia. La
Reial Audiencia se'n va anar a Vic, els Correus a Sant Feliu de Llobregat. el "Gefe
politico" i el capita general i tot el personal a Esparreguera. Solarnent es van quedar les autoritats municipal8 i tres-cents voluntaris milicians encarregats de mantenir I'ordre.
Caillament de Barcelona s'efectuava arnb un control a Sants i un altre a Sant Andreu
de Palomar. que rnés tard s'arnpliaria a\ monestir de Sant Jeroni, al Tibidabo, a la
carretera de Madrid i al camí de Finestrelles.
A fi de separar els rnalalts es van construir 400 barraques a Montjuic i es va habilitar la torra de la Virreina a Gracia. A finals de seternbre la cosa va ser seriosa i s'assoli I'acrnP al mes d'octubre. A finals de novernbre -arnb el8 primers freds- la passa
va cornencar cedir. tant que el dia 25 es va entonar a la Catedral un solemne tedeurn.
De lotes maneres, i a fi de posar-se a cobert de qualsevol sorpresa, les mesures drai'llarnent n o es van donar per acabades fins el 18 de desembre. El dia de Nadal es va
donar per resolta I'epidernia.
De la seva importancia en dóna fe la xifra de 9.513 morts, per be que la resistPncia
de molta gent malalta a anar al8 llocs d'aillarnent fa sospitar que aquesta xifra podria
arribar fins a 12.000 i 13.000 defuncions.
Altres detalls són que hi rnoriren set persones entre metges (entre el18 el jove Dr.
Mazet de la missi6 francesa) i cirurgians i un gran nombre de rel~giososcaputxins,
agustins i franciscans que eren o van anar cap a la Barceloneta a socórrer el8 empestats.
Finalrnent. diguern que el8 testirnonis de I'epoca retreuen a metges i cirurgians ítant
als de Barcelona com als de la rnissió francesa) llurs discrepancies en la política a
seguir.
La repercussió d'aquells fets va ser grandíssirna. A Madrid es vigilava la possible
arribada de qualsevol catala. Es van veure afectats Tarragona, Tortosa, Sitges i
abans alguns pobles de Mallorca, com Son Cervera, Arta, Capdepera i Sant
Lloren~.
Els francesos van temer que la rnalaltia els pogués afectar i I'Academia de
Medicina de París va escollir, d'entre cent voluntaris, cinc rnembres (Victor Bally,
Étienne Pariset, Victor Joseph Fran~ois,Andre Mazet i J. A. Rochoux). A aquest

grup de cinc s'hi va afegir el Dr. Mathieu Audouard com a delegat del Ministeri de
la Guerra.
Elscinc primers. acompanyats de dues monges de I'orde de Sant Camil. van arribar
a Barcelona el 8 d'octubre. en el moment en que el brot epidemic assolia el seu
acme. Quatre dies mes tard emmalaltia el mes jove del8 enviats -el Dr. Mazet- i
moria el 22 d'octubre (*1).
Cendema d'aquesta defunció va arribar el Dr. Audouard, que, en certa manera, va
substituir el Dr. Rochoux. que espantat a la vista d'aquell quadre va desertar i va tornar a París. El curiós era que el Dr. Rochoux defensava la doctrina que aquella malaltia no era de naturalesa contagiosa. Sigui dit tot aixó per demostrar la ressonancia
d'aquella epidemia. que no es va limitar a Franca. Anglaterra i el8 Estats Units van
enviar respectivament els doctors Mc Lean i de Leymerie, per bP que llur arribada va
coincidir amb la quasi desaparicici de la malaltia.
Estudiem. ara, a grans trets el capteniment del Col.legi en aquelles dramatiques
circumstancies. La primera allusió porta data de 8 d'agost. Cacta del Claustre de
professors -entre altres coses- dona compte d'haver rebut una nota de la Junta
municipal de Sanitat manant a tots els facultatius que "den cuenta de cualquier
síntoma alarmante". Es va oferir voluntariament I'estudiant Jacint Vila i Boix per
a aquesta tasca. Es va comprometre a anar mati i tarda al "Llatzaret brut", 6s a
dir, on es portaven els afectats. i a informar el Claustre cada dia a les 7 del matí
i a dos quarts de 8 de la tarda. A la vegada, dos estudiants van anar al Llatzaret
a prestar serveis. Cendema -9 d'agost- I'alumne Abdó Durand, que cursava 3er
curs de cirurgia Ilatí, es va oferir per ocupar el lloc deis que havien anat al
Llatzaret.

El 26 d'agost, el8 professors nomenen Ribot i Foix a fi que l'endema entreguin al president de la Junta municipal de Sanitat un informe sobre si la febre procedent del
port era o no contagiosa.
Tal com s'havia disposat el dia 27 d'agost a les 7 de la tarda havien entregat llurs
dictamens I'Academia de Medicina Practica, la Subdelegació de Medicina. el Cos de
Cirurgia militar i el Col.legi de Cirurgia.
Per cert, ignorem quina va ser I'opinió del8 del Col-legi.El que sabern amb tota seguretat Ps que el8 cirurgians rnilitars van signar per unanimitat un document declarant
la contagiositat. L'endema el8 va arribar I'ordre de presentar-se aquel1 mateix dia a
les 12 del migdia a casa del "Gefe politico" per examinar arnb el8 altres comissionats el8 malalts de la Barceloneta.

Corn que ser comissionat donava molta feina es va acordar que cada professor ocuparia aquel1 carrec per torn rigorós. El dia 30 d'agost va ser el catedratic losep Soler
el que va anar a la Barceloneta i "se vid insultado y comprometida su seguridad personal".
Aixó va ser degut al fet que la gent no volia anar al Llatzaret. La visita de Soler
segurarnent va coincidir arnb l'avalot produ~tarnb rnotiu de ser portat el vell Prats
a la f o r ~ ade casa seva al Llatzaret. La gentes va enfrontar arnb els soldats i Prats
va morir abans d'arribar a I'hospital. S'ha de saber que els quatre fills de Prats,
tots descarregadors al rnoll. van ser unes de les primeres víctirnes de la febre
groga.
La cosa havia arribat a tals proporcions que Joan de DPu Ribot, que era el que hi
havia d'anar a I'enderna, s'hi va negar llevat que se li garantís la seguretat personal.

El ler de seternbre el "Gefe político" va dernanar al Col.legi 6.000 duros, que era
el cost de l'operació de traslladar vejns de Barcelona a llocs considerats segurs. El
Col.legi devia tenir aquella quantitat, perque va demanar "garanties".

El 6 de seternbre, la Junta municipal va dernanar normes de traaarnent. Al cap de
quatre dies la contestació va ser que cada rnalalt sigui assistit pel rninim nombre de
persones i que cada professional denuncii els casos vistos. Els rnaialts de farnílies
benestants seguirien a casa seva i els pobres ingressarien a I'hospital provisional instal.lat al Seminari. arnb la certificació previa del rnetge de capcalera.
El 30 d'octubre, quan ja la rnalaltia s'havia estes per Barcelona ciutat, el Col.legi va
ser del parer de fer desapareixer la barrera sanitaria establerta entre la Barceloneta i
la capital.

El 2 de novernbre les autoritats van reiterar la peticio de diners "por los apuros en
que se halla la capital por la enfermedad epidémica que la devora". Es va acordar
entregar entre 15.000 i 20.000 rals "a pesar de los apuros económicos y lo exhaustos que estdn los fondos del Colegio". El 19 d'aquell mes es va decidir entregar
20.000 rals (1.000 duros).
l a hem exposat corn el RCC s'havia de transformar en 1"'Escuela especial de la
Ciencia del curar". La "Dirección General de estudios del Reino" volia que Barcelona
fos la primera de posar en rnarxa aquella reforma, perb la "desoladora epidemia"
ho va impedir E l 26 de desernbre, quan la malaltia havia estat ven~uda,van decidir:
a) convocar els exArnens de tardor. b) reernprendre les classes a rnitjan gener de
1822. i c) convocar els alurnnes per anuncis a la prernsa.

Entretant van enviar a Madrid una llista de tots el8 catedratics. amb un informe
sobre llur antiguitat i el compromis d'encarregar-se de les assignatures corresponents.
Feien constar que per acomplir el projecte de reunir en una sola unitat els estudis de
Medtcina, Cirurgia i Farmacia. el local era notablement insuficient.
Dtguem. finalment, que el curs va cornenGar 1'11 de febrer de 1822

Les arbitrarietats de Madrid
Seguien també les arbitrarietats per part de Madrid en qüestió de diners.
N'aportarem un8 exempies. El 25 d'abril de 1821 van rebre ordre d'entregar rapidament al Col.legi de San Victoriano. que era on estudiaven els estudiants de
Farmacia, 20.000 rals. La Junta de professors va contestar que aixb estava en contradicció amb les reials ordres (20).
Una altra alcaldada va ser manar que retornessin a Borras els 26.700 rals que li
havien estat descomptats. San German va contestar amb visible indignació que tothom havia renunciat a una tercera part dels honoraris cobrats durant I'ocupació
francesa i que si s'accedia a aquesta nova intriga de Borras s'haurien de retornar
diners als hereus de Vicente Pozo i als altres catedratics. Per si fos poc. Borras demanava també el carrec de bibliotecari. San German va fer notar que la Biblioteca exigia molt temps. cosa de que no disposava Borras, que ja tenia dos carrecs: era el dissector del Col.legi I el cirurgia de la Ciutadella. remunerats cada un d'ells amb 6.000
rals (2 1).
Una altra ordre que va sublevar els professors barcelonins va ser que els alumnes
havien de pagar els drets de llicenciatura de tota mena directament a Madrid (22).
El Claustre va protestar dirigint-se directament l'"Augusto Congreso Nacional" contra aquella decisió del Protomedicat el 13 de juny de 1821 en aquests termes:
La mayor parte de los jóvenes que se entregan a estos estudios estdn faltos de
medios. son hijos de Padres pobres. los mds facultativos de ninguna o escasa fortuna o de Labradoresy Artistas tan infelices como aquellos de modo que el mayor
número tiene que pedir prestado l . . ] para hacer el depósito l...] el exceso de gastos, el giro y agencia que se les recargaid [...] 'Quién podrá garantizarles de la
rnalaversación, fraude o extravío que podrá padecer la partida [ . . ] el dinero que
el industrioso joven se ha grangeado lentamente ensenando algunos niños de
familias pudientes [ . ] de otras ocupaciones lucrativas.

¿Cómo satisfará el Colegio los sueldos y gastos de Biblioteca l . . ] si para cada una
de ellas ha de venir de Madrid el socorro?
Los agentes de Madrid cobran por pagar y presentar papeles de 300 a 400 rr. y
los gastos de giro de un 2 a un 2,5%. El Colegio pasa por alto que se haya enterado de la instalación del Protomedicato por un oficio firmado por un individuo
que se llamó su Secretario y la informalidad de varios escritos.
En termes sernblants es van dirigir al rei

Els maldecaps economics
En aixo de pertorbar les finances del Col-legi, Madrid no hi tenia I'exclusiva. Altres
organismes públics col.laboraven a arruinar aquel1 centre acostumat a adrninistrarse els cabals i a viure sempre arnb un cornode superavit.
Obligat per les circumstancies politiques el Coi.legi dona diners en préstec a dos ajuntaments: 21de Barcelona i al de Ciutat de Mallorca. Al primer li va deixar 1.000 duros.
El 2 d'abril de 1822 el8 va reclamar i a la vegada li va demanar les 6.000 lliures arnb
que subvencionava la Universitat de Cervera. atPs que s'havia fet chrrec dels seus
ensenyarnents: L'Ajuntament de Barcelona ni es va dignar contestar (23).
A Mallorca se li van deixar 6.000 duros. Els mallorquins de seguida que van poder
en van tornar 3.000. Pero els enviaren al "Jefe Político" (que era el predecessor de
I'actual governador civil), que es deia Antonio Ramón Zarco del Valle. i aquest se'ls
va quedar "por orden de su Majestad para ocurrir los apuros de aquella desgraciada época" (24).
Total, que en aquelles operacions tan caritatives el Col-legi havia perdut la -alesharesquantiosa suma de 260.000 rals. Les autoritats, en cornptes de tornar els diners. en
van demanar rnés. En efecte, si I'any 1821 va ser el de la febre groga. el 1822 van
apareixer a Catalunya les primeres partides "realistes". La revolució liberal havia seguit
una política descaradament anticlerical. Havia suprimit i expropiat un gran nombre de
convents i havia obligat els rectors de les parroquies que adoctrinessin llurs fidels en el
curs de les rnisses dominicals sobre les excel-lencies de la Constitució liberal.
6s clar que hi havia sacerdots i monjos simpatitzants arnb les idees dernocratiques,
pero eren el8 menys nombrosos. A la gran massa clerical descontenta s'hi va unir la
petita pagesia. la situació economica de la qual havia empitjorat considerablement a
causa de la baixada dels preus agricoles i I'obligació de pagar les contribucions en

metal.lic; el resultat va ser la protesta amb les armes a la m&. Gent del poble, com el
"Misses" (TomAs Costa), o antics guerrillers de la Guerra del FrancPs com Romagosa.
o propietaris agrícoles, com el "Jep dels Estanys" (Josep Bosoms), o esperpentics.
com "El trapense" (Antonio Marañón), que dirigia una partida de rnossos del monestir de Poblet.
Al mes de juliol de 1822 aquells revoltats dominaven la meitat septentrional de
Catalunya i van instal-lar una Junta de Regencia a la Seu d'Urge11. Per fer front a
aquel1 contratemps es va fomentar la dotació de batallons de Milícies de Voluntaris.
Pero uniformar, alimentar i armar aquells homes costava diners. El 2 de juliol de
1822 el Col.legi va rebre I'ordre de mantenir en carnpanya quatre companyies (de
cent homes cada una) "para oponerse a los facciosos" (25).

6s facil imaginar les contradiccions en que vivien uns professors de sentiments liberals en sentir-se tan rnaltractats per les seves prbpies autoritats. Així s'explica el to
rebel i dur amb que contestaven les ordres de Madrid i la manera com cursaven les
peticions. Per exemple, en una de les repetides peticions per disposar d'un convent
per ampliar les installacions van recordar a Madrid que al Co1.legi de San Carlos li
havien "regalat" I'hospital de Sant Joan de DPu, que estava situat a I'actual placa
d'Antón Martín (26).
Sortosament pera la gent de Barcelona. l'home fort de Madrid -Salvi Illa- va adoptar una actitud de deixar fer a tothom. Pensava -amb una visió molt clara del futurque quan canviés la truita tornaria a exercir la seva autoritat. Els altres maldecaps
venien de I'alumnat. amb les seves exigencies contínues. Ens n'ocupem en ocasió
d'analitzar el capteniment dels estudiants. Els darrers dies de 1822 van ser d'alleujament. Les operacions contra les partides realistes marxaven be. De Madrid es van
rebre, el 12 de novembre d'aquell any, 60.000 rals a través de la Banca Remisa (27).
Diguem, abans de tancar, que I'única variacio registrada -1'any 1822- entre el personal del Col.1egi va ser el nomenament d'un nou porter per part de la "Dirección
General de Estudios". Es deia Lorenzo Martinez Laguna i el 21 de marc va prendre
possessió del chrrec, amb el jurament previ -davant I'antiquor Antoni de San
Gerrnan- d'observar i defensar la Constitució (28).
Cany 1823 va veure -el primer d'abril- I'expulsió de totes les partides realistes que,
derrotades per les forces d'Espoz i Mina, es van internar a Franca, Pero I'alegria dels
liberals per aquella bona noticia va durar molt poc. Les potencies europees sota
regirn absolutista havien decretat el final d'aquella experiPncia mes o menys
democratica. Al cap de set dies, cent mil francesos van travesar la frontera. Primer
a Oyarzun i després a la Seu d'Urgell es va establir el Consell de Regencia de nou.

A Catalunya hi havia un clima de guerra civil. El dornini liberal havia costat la rnort
de 74 capellans, entre ells el bisbe de Vic; si tenim en compte que a la resta d'Espanya el8 clergues assassinats van ser deu, es cornprendra facilment que la situació
al Principat era pitjor que enlloc.
La rnarxa dels francesos va ser imparable. Al cap de 46 dies (25 de maig) el duc
d'Angulema entrava a Madrid, d'on el Govern havia fugit -emportant-se'n el reicap a Sevilla el 23 d'abril. L'l 1 de juny la situació a Sevilla es va fer crítica. Les Corts
van incapacitar el rei i I'endema se'l van ernportar cap a Cadis, on esperaven repetir la resistencia de la passada guerra arnb Franca.
Per fi el ler d'octubre, rendida Cadis, Ferran Vil va proclamar el final del període
constitucional. A Catalunya, els francesos van trobar mes resistPncia que a la resta
d'Espanya. Perb en arribar la noticia de I'alliberament del rei, el8 francesos van entrar
a Barcelona el 4 de novernbre.

El Col-legiva viure aquells set mesos de 1823 a la seva manera. L'acta del dia 25 de
gener registra la petició que li siguin entregats tots eis llibres de Medicina de les
biblioteques dels convents expropiats (29). Tambe s'acusa recepcib d'una cornunicació dels alurnnes exposant el projecte de formar un batall6. Els contesten que "la
Escuela favorece tan bizarra idea" i que van comissionar Mayner, Flotats i Fors. per
posarLseen contacte amb ells (29).
El 8 de febrer I'Ajuntarnent va invitar l'escola pinté8 a la facana de I'antic edifici i a
la del Col.legi del Carrne (que ara ocupaven) dos articles de la Constitució a cada
una (30). A la vegada I'Ajuntarnent els recordava que encara que de moment no els
podia retornar el8 1.000 duros, ho tenia present i ho faria deseguida que ii fos possibie.
Obeint I'Ajuntarnent, van decidir a iniciativa de Janer pintar a les facanes que donen
al carrer del Carrne els articles 367. 369, 370 i 371 del capítol únic del títol IX sobre
la instrucció pública (31). Tarnbé va ser Janer el que va insistir que s'entreguessin al
Col.legi els llibres dels convents: tots el de Medicina i els de Moral que estiguessin
repetits. El 14 d'abril és la data de la darrera acta del període constitucional, cosa
que fa que ignorern el que va passar fin8 al 29 de novernbre.

Els estudiants del trienni
Fins a I'any 1820 no es va pronunciar obertarnent la paraula Ilibertat. Peró la paraula llibertat te moltes connotacions. No és la rnateixa posada en boca d'un intel.lec-

tual de les Corts de Cadis de 1812 -o de la Barcelona de 1820-. ple d'erudició sobre
la democracia dels grecs o la república del8 romans, que la que vociferava un miserable sense ofici ni benefici prest a unir-se al primer aldarull o un estudiant interessat a aprovar una carrera sense haver-se mirat un Ilibre.
D'aquesta mena d'alumnes n'hi va haver bastants, pero tambe trobem gent seriosa
i estudiosa, com veurem tot seguit.
Taula 46

1820

Procedencia LL. Rm.
Catalunva
13 54
Barcelona
6
8
Cat Nord
1
Espanya
5 17
Estranger
1

1821

1822

LI. Rm.
58 95
19 13
1
1

11

Suma

24 81
79 119
105
198
Mitjana per any: 1 13.75 estudiants.

1823

1

Total

8

L/. Rm.
22 17
6
4
1
4
2

L/. Rm. Suma
129 193 322
41 38
79
2
2
1238
50
1
1
2

48 48
96

32 24
56

183 272
455

L/. Rm.

36 27
10 13
2

~

455

Aquest quadre en8 mostra que el8 tres primer8 anys es van caracteritzar per un fort
augment de matricules, que va frenar-se I'any 1823 en veure que els estudis no eren
tan fAcils, ja que el Col.legi es prestava de mala gana a participar en el relatiu desgavell d'aquell agitat periode. El nombre de llatins en proporció al8 romancistes va
ser mes gran que mai (40.22% de llatins davant d'un 59.78%). La proporció de gent
de la resta d'Espanya va ser d'un 10,98%. Com sempre a Barcelona el nombre de
llatins va ser superior al de romancistes. pero molt poc (41 a 38) (32.33.34).
Examinem, abans de tot, les xifres globals.

1

aula 47
Anys

I

' 1820

Quadre de les graduacions (35,36,37)
Llic. 8atx.
med.

Llic. Batx.
ck med.

de l a

Cir.
de 2a

Rom.

Sagn.

Total

-

18

-

-

18

1

37

1

86

1

166

Cir.

Suma
32
44
2
Total Ilatins: 76 (mitjana per any 19).
Total romancistes: 90 (mitjana per any 22,5).
Total graduats: 166 (mitjana per any 41.5).

Aquest quadre ens ensenya: 1. A partir de 1822 s'atorguen titols de batxiller o llicenciat en Medicina (recordem que Cervera es va clausurar i el8 catedratics es van
traslladar a Barcelona). A partir de 1823 apareixen nous titols -fruits de la reforma
i "Cirujano de
de I'ensenyament-. que son les denominacions de "Cirujano de la"
2"; 2. la proporció llatinslromancistesja no és del doble de romancistes que de Ilatins. 3. el nombre de graduats és superior als altres anys i es nota el curt nombre de
graduats t'any 1823, moment en quP el professorat havia aconseguit posar a ratlla
els estudiants, i 4. la desaparicid dels sagnadors, ja I'any 1821
Il.lustrem, ara amb exemples. el que acabem de comentar. Les graduacions en Medicina
corresponien a estudiants que cursaven aquesta carrera a Cewera i es van veure obligats a traslladar-se a Barcelona amb un certificat acreditatiu dels cursos aprovats. Tal va
ser el cas de Bernat Generes i Pastor, matriculat I'any 1821 amb un certificat de Cervera
d'haver cursat dos anys de Medicina i tenir aprovat el batxillerat en Filosofia (38). Va
aprovar a Barcelona els examens al juny de 1822 (3er curs) i el 23 d'abril de 1823 va
superar el 4ri curs i la revalida de batxiller en Medicina "con todos los votos" (39).
Diguem, de passada. que Bernat Generes es va beneficiar de la unió dels estudis de
Medicina i Cirurgia, perque 1'11 d'abril de 1823 (40) es va batxillerar en Cirurgia.
Segons el pla vigent, havia de
fer dos anys de Clinica i es podia presentar a la revalida de Ilicenciat en Medicina i Cirurgia.
Podriem qualificar aquest cas
de "normal": I'estudiant que
compleix amb el que legalment
esta disposat. Moltr altres ho
van fer com el1 presentant-se a
revalida -de romancista o de
llatí- despres d'haver cursat a
I'Escola tots els anys prescrits.
Citem a tal1 d'exemple els
casos següents: taula 48.

Romancistes amb 5 anys de Col4egi
8lai Castella 0rd1
11820)
. (41)
. .
loan Coiorner Esteve
(1820) (42).
Francesc Canal Oliver
(1820) (43).
(182 7) (44).
Francesc 501Saureu
losep Antoni Carreras Vida1
(1822) (45).
Llicenciats en cirurgia mddica
amb 6 anys de Col.legi
loaquirn Costa lord;
loan Socias lutgla
Francesc Bar0 Prats
Domenec Moret Sardo
Martí Mundet iPuig

I

(1820) (46).
(182 1) (47).
(182 1 ) (48).
(1822) (49).
(1832) (50).

Pero encara hi hagué qui. podent-se presentar a revalida en ple periode de permissivitat, ho va fer passat un temps. Tal8 van ser els germans Ramon i Tomas Storch i
San Andreu, de Cardona.
Tomas es va matricular I'any 1818 (51) i va anar aprovant els examens de 1819,
1820, 1821 i 1822 (6s a dir, els cursos de romancista de dos examens), i no es va
presentar a revalida de sagnador fins I'any 1829 (52). Ramon es va matricular I'any

1817 (53) i va anar aprovant els tres cursos de sagnador als examens de 1818. 1819
i 1821. A la revdlida de sagnador s'hi va presentar el 24 de mar< de 1832 i el suspengueren. Finalment, la va aprovar el 5 d'octubre d'aquell any (54).
Ara presentarern uns quants noms de gent acceptats a revalida amb anys de practica. Recordem que I'any 1819 s'havien d'haver acabat aquelles graduacions que van
caracteritzar el periode 1814-1819 sobre la base dU'años de práctica". Doncs bé. Es
va tornar a obrir la m&. Una Reial ordre de 12 de novembre de 1820 va disposar que
bastaven cinc anys de practica abans de 1814 com a únic requisit per ser admes a
revalida de rornancista. Citem. a tal1 d'exernple. uns quants noms d'aquests.
!

!

Taula 49
Geroni Aragon Combes:
Rafael Iscla Balaguer:
laume 8oix Calatayud:
Armengol Cabanes Mallol
Gabriel Clota Palau:

romancista
romancista
romancista
romancista
romancista

1820 (55)
1820 (56)
1821 (57)
1821 (58)
1822 (59)

~

!

Naturalment tambe es van registrar rnolts casos en que els que van superar les revalides tenien un o mes anys d'estudi al Col.legi, tals com:
Rarnon Costa Gali (1820) romancista amb quatre cursos de Col.legi i un de practica (60).
Josep Casamayor Xicart (1822), llicenciat en cirurgia medica amb quatre anys de
Col.legi i dos de practica (61).
Francesc Jaques Fort (1820). romancista amb dos anys de Col.1egi i tres de practica (62).
Francesc TrPmois Susquets, llicenciat en cirurgia medica amb dos anys de Col.legi i
quatre de practica (63).
A ft de reflectir de manera quantttattva aquest fenomen hem computat
a I'atzar 81 ~ndivtdus(60 romancistes i 21 Ilicenciats) i hern obtingut
les xifres següents.

Taula 50
Romancistes
Llicenciats

Anys de
Col./egi

203
175

Practica

97

14

Com veiern, es repeteix el mateix fenornen registrat entre 1814 i 1819. 1 ara -a títol
anecdbtic- assenyalarem un8 quants fets que reflectien el clima de "lliberiat" tal
com I'entenien una fraccib d'alumnes. Les primeres denúncies del clima d'insol&ncia
per pari d'estudiants les trobem en una acta del 16 de setembre de 1820.

Alguns estudiants deixarien anar I'argument que un "reprobado" a I'expedient "era
una nota injuriosa que mancillaba", cosa que prohibia la Constitució. El Claustre va fer
notar que no és faltar a la Constitució qualificar un delinqüent de tal. quan ha estat
provat el seu delicte. La resposta dels professors va ser: "El reprobado con que hasta
hoy se ha calificado a quien por su pigricie o corto talento no haya podido ganar el
curso, arredra a muchos pusilánimes. desalienta a otros y a algunos los hace más obstinados en no aplicarse. En consecuencia. el alumno que resulte reprobado, no pasara al curso siguiente y en Secretaria constarán la calificación y los motivos" (64).
Dins d'aquest clima es compren facilment que un estudiant -voluntari de la milicia
nacional- que es deia Antoni Castell es presentes el 30 d'octubre de 1820 a casa del
Dr. Foix i Gual "a pedirle explicaciones sobre rebaja de notas a él y a otros milicianos". Tot es va acabar amb una bronca dirigida per San German a I'Antoni Castell
(65).
Un altre -1'estudiant romancista Joaquim M: Desumvila- "dirigió una carta injuriosa porque lo habia suspendido". El van cridar a la reunió del Claustre i li van fer llegir la carta i Desumvila "reconoció la carta como suya y San German con mucha dulzura le dijo: ¿Vd. Desumvila, me respondió bien en los exámenes? A lo que respondió que si y San German que se equivocaba, que no respondió palabra". L'acabament d'aquella acta diu: "Por sus notas anteriores y por su conducta relajada
se acordó expulsarlo de la Escuela' (65).
A la reunió del 12 d'octubre d'aquell any, el8 professors demostren voler mantenir
la disciplina. A Joan Torres i Argelagós i a Genis Pericot els van denegar la petició
que els fos "abonado el curso que tienen reprobadou.També es van negar que les
conferencies dels diumenges, que eren en Ilati, fossin en castelld (66).
L'acta del 6 de mar( de 1822 diu aixi: "San German reprenderá a los que se han
insolentado con Macario Riu con todos los medios de persuasión y suavidad."
Aquest assurnpte no torna a figurar a les actes. pero al cap de set setmanes (el 30
d'abril) Macari Riu demana i obté permís per anar-se'n al camp a curar-se. Es nomena Ramon Frau perque el substitueixi en la catedra de Materia medica. perb cinquanta alumnes es presenten a la Direcció demanant ser ells el8 que triin el substitut, petició que els va ser denegada (67).

El professorat de 1820 a 1828
Ocupem-nos ara del moviment de catedratics entre 1820 i la unificació dels estudis
de Medicina i Cirurgia sota I'impuls de Pere Castelló. El 27 de julio1 de 1819 es va

jubilar el catedratic i director, Josep Torner (1). El succeí en la Direcció -com el mestre mes antic- Josep Junoy i de la seva assignatura de "Partos. enfermedades de las
mujeres y de los niños" se'n va encarregar Antoni Mayner, que era catedratic des
del 23 de julio1 de 1816 (2).
El 13 de mar< de 1820 van prendre possessi6 el8 dos nous catedratics supernumeraris: Joan B. Foix i Gual i Ramon Frau i Armendariz (3). De la composició del Claustre
durant el trienni liberal ja en8 n'hem ocupat previament. Quan es va haver acabat el
Trienni Liberal aquella "escuela especial" va tornar a ser "Real Colegio de Cirugía".
Alguns catedratics d'ideologia i actuació liberal van ser expulsats i readmesos despresacom exposarem a continuació.

Una altra providencia va ser restaurar la Universitat de Cervera. Allí van retornar els
"metges", com Feliu Janer i Bertran i Josep Flotats. Macari Riu va ser expulsat per
motius politics. Pero Cervera tenia una vida esllanguida i. quan I'any 1826 va tornar
a funcionar a Barcelona I'lnstitut de Medicina PrActica. a fi que el8 alumnes del RCC.
poguessin adquirir coneixements de Medicina interna, Felix Janer va abandonar
Cervera per establir-se a Barcelona, de manera que -en la realitat- era un catedratic mes del RCC (4).
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Absolutisme una altra vegada
i destitució dels catedratics
Acabada I'experiPncia liberal, Ferran VI1 es disposa a regnar en termes absoiuts eliminant el mes petit rastre d'oposició.

El sistema consisti a "marcar" tots els espanyols amb un distintiu politic. D'aquest
immens pro& se'n dique "Purificación".Particular cura es posa en el professorat a
causa de la facilitat amb que la joventut adoptava aaituds extremes.
La tasca era de tal magnitud que tot es feu sense presses. En el cas de Barcelona,
al Claustre que s'havia distingit pel seu zel "constitucional" obligant a jurar fidelitat a la Constitució fins i tot el porter, organitzant -el 25 de gener de 1823- un
batalló d'alumnes i comissionant pera tal tasca els professors Mayner, Flotats i Fors
i pintant a la facana del Reial Col-legi articles de la Constitució, no les tenien totes.
La primera acta del Col.legi del nou periode porta data 29 de novembre de 1823
-quan feia un mes que s'havia obert de nou la Universitat de Cervera (ler d'octubre de 1823) i 25 dies de ['entrada a Barcelona del mariscal Moncey. Recordarem
que havia passat un mes de la recuperació de Ferran VI1 del seu poder absolut.
Temps suficient per reorganitzar moltes coses del Govern.
Una d'elles va ser la sanitat. Recordem que durant el periode constitucional i restaurat el Protomedicat. Salvi Illa. com a "Primer Cirujano de Cámara" va seguir
regint els destins dels col.legis de cirurgia.
Quan els liberals es van endur el re¡ cap a Sevilla, llla va veure ben ciar que la causa
constitucional estava perduda. Va decidir canviar de joc de cartes. Es va fer fonedís
a Madrid. de manera que el Govern -que era a Sevilla- el va destituir per deserció i
va nomenar "Primer Cirujano de Cdmara" Pau Oller i Ferrer, ben conegut pel lector
per la seva actuació en la Guerra del FrancPs i per la seva denúncia de les trapelleries d'Antoni de San German durant aquella guerra.
Quan, finalment, Ferran VI1 va tornar de Cadis, I'esperava a Madrid Salvi llla, que li oferia de bell nou els seus serveis. Es va destituir el Protomedicat i van tornar a formar-se les
Juntas Superiores Gubernativas, i presidint la de Cirurgia hi tornava a haver Saki Illa. Illa
es va apressar a enviar oficis als col.legis de cirurgia comunicant-los aquelles novetats.
Els collegis -en aquest caz el de Barcelona- van contestar felicitant-los i alegrant-se
d'"haber regresado con Sus Majestades algunos de sus Vocales y su reinstalación" i

seguien esperant de "W.SS. las órdenes convenientes para reponer todas ias cosas
al estado del 7'de marzo de 1820 pues tienen presentido que sin este requisito los
intrusos formarían oposición por haber ordenado el mariscal Moncey que no se
hiciera novedad ninguna en la Escuela hasta venir órdenes de la Corte" (1).

Comencen les mesures repressives
També en aquella sessió es va llegir un ofici de Madrid on se'ls dernanava la llista del
personal que hi havia el 7 de marí de 1820 i I'estat dels comptes. Finalment. se'ls
comunicava I'abolició de "la Escuela especial de la Ciencia del Curar" i es disposava que tot tornes a la situació anterior.
L'endema -arnb el panic natural- van acornplir tot el que els havia estat ordenat: Ilista de personal actual citant Junoy, que cobrava una jubilació de 18.000 rals anuals,
la rnori del porter Cots i la seva substitució per I'actual i I'afirmació "de que ninguno de los profesores ha tenido empleo alguno conferido por el Gobierno revolucionario". L'estat cornptabie era el següent: tenien a I'arca 9.377 rals, diner que pertanyia a les tres facultats (medicina, cirurgia i farmacia), i constatació que metges i
farmaceutics es negaven a obrir el seu pany llevat que els diners fossin repartits equitativarnent, encara que aquesta quantitat no arribaria a cobrir ni els honoraris de la
primera quinzena de novernbre. Declarava el Col.legi de Cirurgia tenir en el seu
poder 11.320 rals procedents de Mallorca i de dos individus que no van aprovar el
primer examen de revalida i ara havien desaparegut (2).

El 4 de desembre demanaren permís per repartir-se els diners a cornpte de salaris no
cobrats (3).
La vigilia de Nada1 de 1823 es tranquil.litzaren, de rnoment. Cordre de Madrid disposava "que sigan todos en sus puestos, hasta el portero, nombrado en período
constitucional, pero habrán de dar cuenta de su actuación política" (4). De totes
rnanetes, la por era immensa. Decideixen demostrar la irnport&nciaque té llur treball.
En el llibre d'actes es registra una activitat academica febril. Setrnanalrnent, aquells
professors terroritzats celebren una sessió clínica -"un acto literario". en diuen-; el 15
de gener, Antoni de San German. el catedratic que mes s'ha distingit en el seu fetvor
constitucional. presenta la historia clínica d0'una dama con metrorragias y aborto". i
el 22, Josep Soler comenta el cas (és a dir, en fa la "censura"). El 29. lgnasi Ameller
s'ocupa de "Fatales consecuencias de la caída de cabeza de un niño", dissertació que
és "censurada'' -una setmana rnés tard, el 5 de febrer- per Joan Foix. Dues setmanes
després -19 de febrer- és Josep Soler el que disserta sobre "Herida de cabeza"

El primer dia de 1824 el dediquen a completar I'informe econbmic. en el qual aprofiten per lamentar-se del tracte que van rebre de les autoritats constitucionals.
fAjuntament, per exemple, no t6 cap document dels 1.O00 duros que els va manllevar (6). Tambe expliquen com van haver d'entregar -per ordre del "Jefe Po1itico""la escribanía y la campanilla de plata, aunque salvaron -a pesar de la amenaza de
cárcel- la sortija de oro que siwe para los actos de Doctorado de pompa y la plata
que entra en algunos instrumentos quirúrgicos."

Seguia I'inventari del que havia quedat: "dos batas o balandrines de seda negra.
un capirote con su borla, insignias de la Medicina con su bonete, todo ello encargado por la extinguida Escuela especial". Acabaven declarant que havien hagut de
comprar esperit de vi per evitar la destrucci6 d'algunes peces anatorniques... (7).
El 20 de gener reben l'ordre que Junoy ha de sol-licitar novament la seva jubilaci6
(que era nul.la per haver estat atorgada pel govern constitucional). E l 25 de febrer
arriben males noticies: "que se cancelen y recojan todos los titulos expedidos durante el periodo constitucional" (8) a causa del fet que havien de pagar 1.000 rals m68
sobre els 1:500 que havien pagat (9). De manera semblant. tots els.que havien
so1.licitat data per examinar-se no serien admesos a examen. Els professors. pero,
fan el cor fort i continuen fent les seves dissertacions.
El 5 de mars 6s San German el que "censura" la conferencia de Soler (10). El 3 d'aque11 mes els va arribar el nomenament de cirurgid major dels exercits a favor de
Josep M.aTurlan. "[ ...] en ninguna persona podía haber recaído mejor la elección...
celebrado la generosidad y reconocimiento de nuestro Magnífico Soberano... uno
de los hijos de este Colegio elevado al mayor grado de dignidad [...]" (1 1).

L'11 de mars és Joan Ribot que parla de "Secrecibn salina en la frente de una criatura''. Perb totes aquelles febrils activitats no serviran de res. El tanc de la "purificación" avanca lentament perb d'una manera implacable. El dia 27 de marc de 1824
arriba la temuda noticia: són separats de "sus destinos" San German, Ribot, Mayner
i Foix. El pobre porter, com que fou nomenat durant el Trienni Liberal. tamb6 fou
expulsat (12). Aixo, al marge de les sancions que es poguessin derivar del proces de
"purificación". A Madrid, la cosa va ser pitjor perque tots els catedratics van ser suspesos del carrec i del sou.
De manera que a Barcelona van continuar en el seu carrec tres catedrdtics (Ameller,
Soler i Frau) i el dissector BorrAs, que van haver de repartir-se les catedres dels expulsats. Ho van organitzar de la manera següent: Soler es va encarregar d'Afectes
externs, de Fisiologia i de Patologia general. El dissector Borras explicaria els Parts i
-provisionalment- s'encarregaria de la Biblioteca. Ameller, d'Afectes interns i

Materia medica. Es va escriure a Frau -convalescent a Mallorca- perque torné8 al
rnés aviat possible (13).
Sortosament per a aquel18 tres professors a I'octubre de 1823 s'havia inscrit nornés
un petit nombre d'estudiants (7 romancistes i 29 llatins) i el 10 d'abril arribava de
Mallorca Rarnon Frau, de manera que es va poder encarregar de la Secretaria i d'explicar la seva assignatura, la Fisiologia i la Patologia general. De totes maneres, aquella gent va portar a terme una tasca molt feixuga. agreujada per un gran nombre de
dificultats de les quals exposarem un parell a tal1 d'exernple.
Comencern oel cas de i'instrumentista
El Col.1egi tenia en la seva nornina des dels primer8 temps un "rnestre Colteller" que
havia apres I'art de fabricar instrurnents d'anatomitzar i de practicar operacions quirúrgiques. No tothorn servía.
Corn consta en un acta del 14 de julio1 de 1824 el Col.legi tenia com a instrurnentista un tal Bruguera secundat per dos ajudants: Josep i Antoni Mas (14). pare i fill
respectivament. El pare. sobretot. era un artesa excepcional, pero no havia de durar
sernpre. El 18 d'agost de 1824, per haver mort Bruguera, van decidir dernanar a
Madrid el nomenament del8 dos perque hi havia feina suficient i per asegurar la
continuitat el dia que el pare moris. Un instrumentista no es podia improvisar (15).
La Junta Superior de Cirurgia va demanar antecedents politics. El 22 de setembre
van contestar que el pare no va pertanyer a la milicia nacional per dues raons; I'una
perque tenia seixanta anys i l'altra perque era home que no cornbregava arnb les
idees liberals. Pel que toca al fill, confessaven que va formar part de la milicia pero
ho va fer foqat quan tothorn hi era obligat (1 5.16).
S'ha de dir, per reconeixer la forca que tenia la politica. que el 25 d'octubre de 1824
es va nomenar instrurnentista Josep Mas. o sigui el pare, pero no el fill (17). Així va
ser com a empentes i rodolons va arribar la tardor de 1824, i van fer avinent a la
Junta la necessitat de més orofessors.
D'acord amb aquesta petició al seternbre. Madrid dernana que li sigui enviada una
llista de "Licenciados o Doctores en Cirugia, residentes en Barcelona que reuniendo
a su adhesión al Rey Nuestro Señor, probidad, buena conducta e instruccibn facultativa pudiesen desempeñar las Cdtedras vacantes provisionalmente". Es proposaren dos norns: el Dr. Magí Alegret (un cirurgia militar) i el llicenciat Joan Barret, que
acabav9 de tornar de París, on havia estat treballant al costat de Dupuytren (18). La
Junta Superior va aprovar aquella propostael 26 d'octubre de 1824 (19).

Un altre exernple de les dificultats arnb que es trobaven els tres catedratics "supervivents" va ser la inauguració del curs 1824.1825, que no va ser possible fer-la el
ler d'octubre, perque aquell dia a Barcelona es feia festa celebrant "el dia afonunado en que recobró sus suspirada libertad nuestro Soberano" (20).
Aleshores van decidir procedir a la inauguració el dia 4 perque el 2 s'esqueia I'acte
inaugural de I'Escola de Farmacia i el 3 era diurnenge. El bo del cas és que el catedratic que havia de llegir el discurs d'obertura va rebre una ordre del capita general
cornunicant-li que I'acte havia estat suspes.
Arneller i Soler van anar a veure al capita general i aquest els va ensenyar una ordre
del Ministerio de Gracia y Justicia en que es disposava que "a causa de un nuevo
arreglo que S.M. se proponia hacer en las reuniones de facultativos, habla de suspenderse la abertura de curso" (21). Van dernanar i els fou donada una confirmació
per escrit de tot aixb. Es van dirigir a la Reial Audiencia i el 16 d'octubre se'ls va dir
que el Fiscal no havia resolt res sobre la inauguració del curs (20). Els de I'Audi&ncia
els van prometre que ho consultarien a Madrid (22).
De totes maneres. el dia 3 de novembre de 1824 es va poder inaugurar aquell curs
(23). El 22 de novernbre va arribar el nornenarnent de catedrdtic interi d'Anatomia de
Jaurne Salva i Munar, el qual es va presentar a prendre possessió el 10 de gener de
1825 (24). Al cap de tretze dies. Salva es va queixar del boicot de que era objecte per
part de Borras, furiós perque no I'havien fet catedrdtic d'Anatornia. Es va negar a
entregar les claus dels arrnaris on hi havia el8 ossos i el8 instrurnents de dissecció (25).
D'altra banda van cornencar a sorgir dificultats per obtenir caddvers de I'Hospital. La
causa era que no hi havia soldats' els cadavers dels quals ningú no reclarnava (26).
Al desernbre el Claustre va tenir dos rnotius de disgust. Són aquests. Ja hem dit que
el8 constitucionals en els darrers rnornents s'apoderaren d'un joc de tinters i de la
carnpaneta de plata per a les sessions solemnes (27).
La Junta Superior de Cirurgia els va indicar que ho reclarnessin i ells van contestar
que tot allo s'havia fos per fer-ne moneda. Sirnultdniament (16 de desembre de
1824) van manar de Madrid que es tornes a exigir el8 documents de "limpieza de
sangre". que tan encertadarnent els liberals havien abolit (28).
Altres novetats d'aquell any 1824 van ser unes quantes voltes rnés al cargo1 de la
centralització. com la disposició de 23 d'agost en virtut de la qual totes les oposicions a catedres dels col.legis se celebrarien sernpre a Madrid (29).

1. Eis rnilitars se sewten de I'antic convent de lonqueres

L'altra novetat -22 de setembre de 1824- va ser "que el Colegio de Cirugia de
clase"
Málaga situado en el Hospital Militar de la Atarazana, sea considerado de la
(15). En conseqüencia, havia de tenir el mateix nombre de catedratics que el de
Barcelona o el de San Carlos i corn que d'acord amb la Reial ordre de 28 de juny de
1824 eren sis, es va disposar que el8 dos metges militar8 que d'una manera interina
impartien classes passessin a catedratics numeraris i les altres quatre place8 restants
sortissin a o~osició.
Aixi va ser corn Francesc Talleda i Josep Casablanca (aquest vicedirector) d'Ajudants
de cirurgia de I'Hospital militar van passar a catedratics nurneraris (31). Recordarem
que un del8 catedratics nomenats provisionalment era Magi Alegret. Alegret estava
adscrit a I'Hospital Militar de Jonqueres. com a primer ajudant de cirurgia de
I'Exercit. Sembla que tot plegat era massa feina i va presentar la dimissió, i per substituir-!~es pensd en un grup d'alumnes brillants com Joan Galí. Pau Rafe, Mariano
Berdós i Josep Castañer, que tenien l'inconvenient "que el Colegio no puede informar sobre su politica". El favorit era Francesc Juanich, pero aquest tenia la taca d'haver estat "fisico" d'un dels batallons de la milicia nacional.
Per fi -el 26 de marc de 1825- es proposa Pere Vieta i Gibert (32). Vieta era natural de Llavaneres. Era antic alumne i graduat del Co1.legi i cirurgia militar des de
1804. Va ser l'ajudant de San German durant la Guerra de la Independencia. El 1813
va ser el cap dels Serveis Sanitaris de Catalunya, arran de la destitució de San German, fin8 que va arribar Bonaventura Godall (27). Les seves autentiques aficions
eren, pero, la vida militar i I'estudi de la Fisica experimental (33).
L'11 de maig de 1825 es va rebre la noticia d'haver mort a Madrid. el 30 d'abril. Salvi
lila. El Claustre va lamentar "la perdida de uno de sus hijos que le ha honrado con
su Ciencia, con su protección y con los altos destinos que Su Majestad le ha confiado ..." (34).

El 12 d'agost de 1825 assisteixen a una nova estreta del dogal politic: no es podra
matricular cap alumne que hagi format part de la "Milicia Nacional". Era una continuació d'aquella disposició que va negar examinar-se de revalida als exmilicians
del 19 d'octubre de 1824 (17). Calia. per tant, proveir-se d'un certificat de
I'Ajuntament corresponent de no figurar en les llistes que la policia havia anat
redactant (35).
Els regnats de signe absolut, i igualment les dictadures. es caracteritzen pel predomini de I'arbitrarietat sobre la Ilei. El mal d'aquestes situacions no 6s que hi hagi un
rei absolut o un dictador. El mal mes gros consisteix en el fet que darrere de qualsevol funcionar¡ o politic, per petits que siguin, s'hi amaga un dictador.

L'única cornpensació que I'arbitrarietat té és que, en ocasions, el despota de torn
resulta ser o una bona persona o que pels rnotius que siguin decideix afavorir-te. Per
a aquel1 Col-legi afligit i desorientat la persona que va resultar un Angel tutelar va
ser un antic alurnne del Col.legi que es deia Pere Castelló i Ginesta.

Pere Castelló. angel tutelar
Quan passava tot aixb a Barcelona, a Madrid les coses van anar pitjor perque el Co1.legi
va ser clausurat i tots, absolutament tots els catedratics van anar al carrer (36).
Un dels professors era Pere Castelló. Nascut a Guissona i nebot d'Agusti Ginesta,
tots dos antics alurnnes del RCC de Barcelona i tots dos catedratics de San Carlos,
s'havia acreditat corn un bon clinic. Expulsat del Col.legi, vivia de la seva clientela
quan un bon dia el Dr. Castelló fou cridat a Palau per indicació d'un amic seu,
Agusti Josep de Mestre, que era el "Boticario Mayor de Su Majestad". El 26 de
gener -altres diuen que el primer de febrer- Pere Castelló examina el seu enernic
polític. El re¡ estava greurnent rnalalt; era un gotós arnb complicacions viscerals.
Diuen els biógrafs que passa el Dr. Castelló vint-i-quatre dies sense rnoure's del seu
costat. El re¡ es cura. Corn en els contes infantils, diria al seu rnetge que li dernanés el que volgués. Castelló li demana la readmisió de tots els catedratics separats.
Es posa en rnarxa la lenta rnaquina burocratica i el dia 26 de rnaig de 1825 es rebé
a Barcelona la noticia que cinc dies abans Pere Castelló havia estat nornenat
"Cirujano de Cdmara de número con ejercicio sin exernplar2, con sueldo anual de
20.000 reales y Vocal de la Junta Superior Gubernativa de Cirugía"

El 13 de setembre d'aquell any es firmava a Madrid la readrnissió de San Gerrnan,
Ribot, Foix i Mayner
La noticia es rebe a Barcelona el dia 27 de setembre. El curs 1825-1826comencava
arnb tota norrnalitat (37).
Aquelles readmissions que tant honoren Pere Castelló, que no va dernanar res pera
ell. no van ser cosa facil Sobretot la d'Antoni de San German, d'antecedents tan
poc favorables i que era un anticlerical ences. o la d'Antoni Mayner, que va pronunciar la l l i ~ óinaugural del curs 1820-1821 sobre "Sociabilidad natural del hornbre y poderoso influjo de las formas de gobierno en la constitucidn fisica". en que
feia una analisi de la "nefanda influencia de los regirnenes despóticos y republica2 . Volia dir "sin que sirva de precedente'

nos" i feia l'elogi del sistema de govern "por el que acaban de pronunciarse el mejor
de los Monarcas y todos los buenos españoles"
Aquelles readmissions van portar també uns conffictes. Per exemple, a San German
li van retornar el carrec de vicedirector, de manera que Arneller -que ho era- va
haver de tornar a ser catedratic i res més, arnb l'inconvenient que veia corn el seu
sou, que era de 15.000 rals anuals. baixava a 12.000 (38). Va protestar i. encara que
de rnornent li van dir que no (4 de novembre de 1825). sernbla que no l'hi van tocar.
Frau. que de supernurnerari havia passat a catedratic en propietat, ara havia de tornar a supernurnerari.
Tornern ara a la carrera de Pere Castelló. Hern vist corn l'any 1825, Castelló assolia
el cim pera un rnetge d'aquells dies: rnetge personal del rei i dipositari d'una Vocalia
a la Junta Superior Gubernativa de Sanitat. Pero d'aquella Junta no n'era el cap.
Davant d'ell -per iaons d'antiguitat- tenia quatre personatges: Agustín Frutos,
Bartolomé Piñera, Marcelo Sánchez Reboto i Josep M.a Turlan. Pero malgrat estar
situat en darrer lloc era 1"horne fort" d'aquella Junta per dues raons: per I'ascendent
de que gaudia sobre el rei i perque tenia una categoria humana i política rnolt rnés
gran que el8 altres quatre.
Ben aviat es va veure I'impuls dinarnitzador de Castelló. En primer lloc, per una
Reial ordre de 27 de novernbre de 1826 es va aprovar el Reglarnent del "Montepío'' de pensions per a les vidues i orfes dels catedratics. Els barcelonins van
expressar el desig que aquestes persones i els catedratics jubilats cobressin del fons
de la Facultat (39).
Hern de reconeixer que no tot el que es legislava estava influit per Castelló. Corn ara
exigir el 27 de gener de 1826 a tots els funcionaris jurarnent de no pertanyer a cap
iógia, ni societat secreta, ni reconéixer i'absurd princip~que el poble és Arbitre en
variar la forma dels governs establerts, d'acord amb la "Real Cédula" de primer d'agost de 1824 (40).

Cactivitat legisladora de Pere Castelló
La definitiva unificació deis estudis de la medicina
i de la cirurgia
L'acció pública de Castelló no es va limitar a la reposició de la imrnensa rnajoria de
catedrbtics, sinó que es va distingir per una gran activitat legisladora.

Unificació dels estudis de medidina
E l primer pas fou el Decret de 16 de juny de 1827 en viriut del qual quedaven unides les carreres de medicina i cirurgia. Les raons d'aquella decisió vénen expressades
en el preambul: "La Medicina y la Cirugía se han dividido únicamente por razones
de conveniencia pariicular, ella sólo capaz. juntamente con la ambición, de matenerlas separadas; hace. además. patente el convencimiento del Rey de las grandes
ventajas que seguirdn de que un solo sujeto desempetie la Medicina y la Cirugía sin
cuyos estudios reunidos no pueden formarse perfectos Profesores, respecto que la
Ciencia del Curar es única en su objeto. idéntica en su estudio e inseparable en la
práctica, constdndoie, además, que dicha unidad estaba arregiada a la razón. a la
justicia y a la economía" (41).
Aquell Decret d'unificació va ser rebut pels professors de Barcelona amb entusiasme. E l dia 17 de julioi van redactar un extens ofici de gratitud del qual destaquem
els paragrafs més demostratius.

l...] uniendo las dos ramas de una ciencia inseparable por su naturaleza L..] se felicita de tener por Gefes a unos hombres cuyos méritos contraídos ya prestando consoladores servicios a los valientes hijos de
Marte en medio de las balas y de los mayores riesgos. ya aliviando la
humanidad dolorida en los asilos de la beneficencia pública y ya instruyendo con singular esmero la juventud estudiosa les elevaron al distinguido puesto que ocupan l...] se promete nuevos días de Gloria.
Al cap d'un any i mig de publicar-se el Decret. aparegué (10 de desembre de 1828)
el "Reglamento científico, económico e interior de los Reales Colegios de Medicina
y Cirugía". que era I'aplicació d'aquella novetat en el camp de I'ensenyament (41).
Avui se'ns fa dificil comprendre com aquesta mesura va trigar tant temps a fer-se
realitat a Espanya. Pero per poc que s'examini la história de I'epoca es compren I'envergadura d'aquella empresa. La dificultat residia en !'estúpida superbia amb que els
metges miraven els que consideraven el8 seus subordinats i que eren el8 cirurgians i
el8 apotecaris.
Cafany d'impedir una fusió estava estimulat per les raons següents: a) l'exercici de
la cirurgia era una professió manual -de segon ordre en la categoria social-. empitjorada pel fet que, freqüentment, s'acompanyava de ia barberia. b) El funcionament dels col.legis de cirurgia havia demostrat que els alumnes que sortien d'aquells establiments es captenien davant del malalt amb molta més efectivitat que
el8 metges.

O sigui, que la Medicina se sentia amenacada i ja se sap que tota aquella col.lectivitat que té por d'una altra mes forta sol reaccionar violentament. la hem vist com
trenta anys abans un home de mes prestigi cientific que Castelló, va intentar la fusió
de la medicina i la cirurgia.
. ~ que a part que
Va fracasar, ates que la reforma va durar tan sols dos a n y ~ Es
Gimbernat -en aquel1 moment- tenia menys forca política. I'ambient no era propici.
Els atacs de gelosia dels metges contra els cirurgians eren freqüents i violents. No feia
gaires anys de la picabaralla entre Jaume Menós de Llena4, Francesc Puig i Pau Vidal.
El 21 de maig de 1798 -un any abans que Gimbernat llences la seva reforma- el
Claustre de professors del Reial Col.legi de Cirurgia de Barcelona envia a Madrid "un
pamfleto impreso contra los cirujanos, de Pedro Tenas. socio de la Academia de
Medicina Práctica". Vint dies mes tard no s'acontentaren d'enviar el pamflet, sin6
que tres catedratics -Francesc Junoy, Esteve Marturia i Antoni Cibat- "representaron a su Majestad su protesta por el pamfieto de Tenas".
En aquest clima de crispació es mig compren que la reforma de Gimbernat fos liquidada des de les altes instancies al cap de dos anys de nascuda. Solament un home
com Pere Castelló, que, al seu ascendent sobre un rei absolut, unia un doble prestigi -de solvencia científica i d'honestetat personal-, podia fer desapareixer la tradicional separació entre les carreres de Medicina i Cirurgia.
Trenta anys més tard la mateixa reforma. feta per Castelló, es va mantenir per les
raons següents. En primer Iloc, existia una experiencia favorable, que era la del
Col.legi de Cadis. que, des de sempre. formava els seus alumnes de manera que fossin capacos de tractar afeccions mediques i quirúrgiques. Aquesta idea era compartida pels col.legis de Barcelona i de San Carlos. Bo és recordar que en la reforma
d'estudis de 1804 es mantenia un "Catedrático de afectos mixtos o internos", els
deures del qual eren passar visita "acompañado solamente de sus discípulos para
evitar confusión I...] todos los días a las siete y media por la mañana y a las primeras oraciones por la tarde [...]". Era la manera de donar compliment a I'article 9 d'aquelles Ordinances, on Ilegim: "Debe el Cirujano latino estar completamente instruido de las enfermedades internas porque de otro modo no podria atender a las
3. Del 12 de marc de 1799, en que es disposa que el "Real Estudio de Medicina Prdctica" iincorpor¡ al Col.iegi de San Carlos. al 26 de mar< de 1801
4. De Men6s de Llena es I'opúscle "La subordinacibn que deben cirujanos y boticarios a las medicos" (1787). Tambe "Apología contra el plan para perfeccionar los estudios de Cirugia. que da a

luz, Francisco Puig". El primer pamflet fou replicar per I'apotecari de I'Hospita! de la Santa Creu,
Pau Vidal, arnb unes "Reflexiones" dient "que el perro puede ladrar, pero la luna llena su curso
ha de completar"

externas que sean su efecto o causa sin exponerle a agravarlas; y es tanto más necesaria esta instrucción a los que se destinan al servicio de mis Ejércitos y de mi Armada
que en una marcha o navegación son los únicos a los que hay que acudir para socorrer las dolencias que ocurran, de cualquier especie que fuera ..."
En segon lloc recordem que Pere Castelld era el "re¡ absolut" en el carnp de la sanitat; i. finalment, perque a I'estranger la unificacid era un fet a tot arreu i a més. la
immensa rnajoria dels cirurgians o dels metges mes prestigiosos s'havien exarninat
de les dues carreres.
Perb la raó fonamental -la mes poderosa de totes- fou que Castelló no es va imposar sobre la Universitat. La Universitat era el reducte del conservadurisrne per
damunt de tot. Era un fossil i ressuscitar-lo era una quimera. La tactica de Castelló,
diferent de la de Gimbernat, concordava arnb la de Virgili, que no va demanar que
les facultats de medicina, adoptessin els seus plans d'estudi, sin6 que -ignorant-lesva formar el seu propi centre d'ensenyament.
Castelló, amb la seva reforma, va deixar de banda la Universitat. que va seguir
donant títols de batxiller, llicenciat i doctor en Medicina, que va resultar ser una mitja
carrera. PerquP el que va aconseguir Pere Castelló fou que els col.legis de cirurgia
poguessin donar un nou titol: el de llicenciat o doctor en Medicina i en Cirurgia.
Les facultats de medicina s'adonaren aviar de la transcendencia de la reforma de
Castelló. A I'abril de 1835 ja es va nornenar una Comissió integrada per quatre
catedratics del Collegi de San Carlos. un metge-cirurgia que havia estat graduat
en aquella Escola i dos metges sortits de la Universitat. Havien de contestar "si
será conveniente el que continúe la ensefianza de la Medicina en las Universidades
o que se facilite únicamente en los Colegios conforme al Reglamento vigente"
(42).
Desconeixem el dictamen d'aquella Cornissió. Uns mesos despres se'n creava una
altra "para proponer reformar la Facultad del Arte de Curar". Forrnava part d'aquesta Comissió Joan Castelló Roca per part del Col-legide San Carlos i el conegut
rnetge i polític liberal Mateo Seoane en representació de la "Junta Suprema de
Sanidad" (42).
Per fi el 10 d'octubre de 1843, o sigui al cap de quinze anys de la reforma de
Castelló, sorgeix el nou pla que va suposar l'autentica fusió, fent que les facultats
de medicina acceptessin el projecte de Castelld d'una manera absoluta. Des de 1843
s'ensenya a la Universitat espanyola medicina i cirurgia simultaniament i els títols es
donen de les dues disciplines juntament (42).

De totes maneres, a fi de fer-nos carrec de les dificultats que Castelló hagué de
superar, recordem que cinc anys més tard, -1'any 1832; quan Hernández Morejón
s'encarrega de la Direcció de la Sanitat Militar, va tornar a separar en dos escalafons
els metges i els cirurgians.
Calgué I'adveniment en la direcció de la sanitat militar de Manuel Codorniu -un
home amb ei cap molt clar- per imposar les idees de Pere Castelló a I'ExPrcit; aquesta vegada de manera definitiva (42). Es doncs. merit que pertany a Pere Castelló la
unificació de la Medicina i la Cirurgia, merit que ha de compartir amb Antoni de
Gimbernat.
Peró el merit de Castelló no s'acaba aquí. A fi de poder-se portar a terme el projecte d'unificacid fou necessari reglamentar el funcionament dels Centres on s'impartien aquests coneixements. Dit d'una altra manera, Castelld fou I'autor d'una reforma dels reials col-legis. els trets més importants de la qual volem fer ressaltar.
La unificacid de la medicina i de la cirurgia fou el fet rnés sobresortint de la celebre
"Real Cédula". perque aquella llei va revisar tots els aspectes de la medicina, com
ho eren I'ensenyament, la sanitat militar, les oposicions a catedra. els drets i deures
dels catedratics. etc. [...] (42).
Són destacables algunes disposicions que foren novetats en el seu temps. Per exemple, I'article 12 del capítol VI deia aixi: "Los Catedráticos deben seguir siempre con
las mismas asignaturas sin que por pretexto alguno se les puedan variar", que ja
s'havia disposat en el Reglament de 1804 (43).
Aixb, ara, ens sembla d'una obvietat aciaparadora. Pero en aquel1 ternps no ho era.

El camí de la docencia en medicina solia comencar amb I'ensenyament de I'Anatomia, per passar a la de "Método" i finalment a ensenyar ClinicaS
Una altra disposició fou la de fer obligatori el batxillerat dit de "Humanidades,
Ldgica, Matemáticas, Fisica experimental y Botánica" i desterrar per sempre el batxillerat en Filosofia eícoldstica.
També hem de destacar I'obligació de cursar dos anys de Clínica en un centre adequat a tots aquells alumnes d'universitats que no disposessin d'hospital clinic, gene-

5. !?ha de dir en honor a la veritat que quaranta anys abans Girnbernat. sense exit. havia expressat
la mateixa idea. En un informe sobre el funcionarnent del Col.legi de Barcelona afirrnava que
"convendria que los opositores se ejercitasen en asuntos privativos de fa asignatura que se hubiera de proveer" (15 de rnaig de 1789).

ralitzant la disposició de Virgili que obligava els estudiarits de Cervera a passar un
any en el "Real Colegio" de Barcelona.
Un tema queja abans havia abordat Pere Virgili. el va tornar a enfocar Castelló modi-ficant-lo d'acord amb el temps. Ens referim a la promoció d'alumnes mancats de recursos. Fins a mitjan segle wiii ningú no es preocupava d'aquest assumpte. Encara mes;
existia una tendencia que no arribessin als centres superiors de cuitura el que en deien
"gente de baxa condición" perque la irrupció dels pobres espatllava la bona imatge de
distinció que un col.lectiu com el dels metges o dels advozats pretenia tenir,
Virgili hi va veure clar Nois amb talent natural i disposats a estudiar fort -perqu& no
tenien altra alternativa que treballar de jornalers- pretenien ser cirurgians d'un batalló o d'un poble. Virgili no tenia diners per crear beques. El sistema fou col.locar-los
a les botigues de cirurgia-barberia de Barcelona. on es guanyarien la vida, i assegurar-los I'assistencia a classe i a practiques (43).
Castelló enfoca el problema a partir dels alumnes interns, que I'hospital mantenia.
Els que no menjaven o dormien a I'hospital rebien cinc rais diaris. Tebricament cap
no¡ de familia rica quedava exclbs d'aquest avantatge, perb la preocupació social de
Castelló es manifestava en la lletra de i'article 4 del capitol XVIII: "A igualdad de circunstancias de aplicación, buena conducta y disposición, se pereferirdn ios hijos
huérfanos de padres que hayan sido Profesores de los Colegios, los de Facultativos
del Ejército, de la Armada y de Hospitales; a falta de éstos se elegirdn cualesquiera
otros huerfanos de padre y madre y, despues, los que sean solamente de padre, todo
con arreglo a equidad y al fin benéfico de que se puedan mantener y educar con
más comodidad de la que les cabria por su desgraciada suerte" (44).
El Dr. Castelló coneixia, segurament per experiencia propia, els continuats conflictes
promoguts per la manca de mitjans dels administradors deis hospitals o per la seva
gasiveria. i sortia al pas de conflictes d'aquesta mena, puntualitzant el que ells
havien de menjar: "se les dará desayuno. comida y cena, consistiendo el primero en
chocolate o un par de huevos, la comida de una sopa, cocido, un principio y postres
y, la cena, en ensalada y guisado, todo con las raciones de pan y vino correspondientes y condimentado con el aseo y decencia propias de su clase". Afegia: "se les
abonará por los fondos de la Facultad cuarenta reales mensuales para limpieza de la
rooa blanca interior"
Un problema semblant als dels interns era el del minyó revalidat que tenia ambicions
academiques i, per aixb. de no anar a enterrar-se a un Ilogaret. Molts sabem la dificultat amb que es viuen els primer8 anys d'un postgraduat amb ganes d'arribar lluny
perb sense un suport economic.

La solució de Castelló fou la creació de dues places a cada facultat d'ajudants de
Professor i a graduats continuaven vivint amb els interns, i n'eren els caps immediats.
Al carrec s'hi arribava per oposició i, a part de la manutenció. rebien un sou de 2.000
rals a I'any Era una manera de catapultar-los cap a la catedra, I'ExPrcit, etc. (44).
Una preocupació de Castelló heretada de Virgili, Puig, Gimbernat. etc. era la necessitat de I'ensenyament al costat del malalt.6 Mes clar no ho podia expressar: :'No
pudiendo ser perfecta la ensefianza de la Medicina y de la Cirugía si las doctrinas
teóricas no se ven confirmadas a la cabecera de los enfermos habrd en los Colegios
diferentes salas de Clinica con el numero competente de enfermos para la completa instrucción de los alumnos".
Si percas en aquel1 hospital hi hagués sales els metges de les quals no fossin professors universitaris, els catedratics tenien potestat per "escoger entre todos los
enfermos los que mejor parezcan para mandarlos trasladar a aquellas, sin que por
ningún pretexto pueda Administración ni Cuerpo o persona alguna oponerse, por
ser esta medida sumamente interesante al bien de mis vasallos".
Es curiós analitzar com abordava Castelló una cosa tan vidriosa aleshores com ho era
I'ensenyament de la Tocoginecologia. que amb tanta timidesa va ser encetat I'any
1804. Preveia dues sales de si8 llits, una per als parts i una altra per a les malaltes amb
afeccions ginecológiques. Les precaucions es referien al personal i al tracte dispensat
a les parteres. El lector interessat en aquest capítol pot consultar I'annex núm. 14.

ks remarcable que les disposicions de Castelló eximien del sewei militar estudiants i
metges (articles 11 del capitol XI i article 12 del capitol XXI) i introduiren I'ensenyament de I'Anatornia patológica. Castelló es va mantenir fidel a I'existencia -que
venia del temps de Virgili- de diverses classes de suspens en els exercicis de Ilicenciatura. Es tractava de fixar un termini per tornar-se a presentar a examen; inferior
a sis mesos la primera vegada, d'un any la segona vegada. Un suspens -reprobado,
en deien- per tercera vegada suposava I'expulsió (45).
Consignem alguns detall8 propis de I'Ppoca a propbsit del jurament que els era pies
a tots els graduats, des de batxiller a doctor. Els compromisos eren de tres classes:
religiosos. politics i deontologics.

Els primer8 es redufen al tradicional jurament a Espanya de defensar la Purissima
Concepció de la Mare de Déu. d'aconsellar el8 malalts greus a fi que "puedan orde-

6.Art. 13, cap. Xvlll

nar sus intereses materiales y espirituales". és a dir, testar i rebre els darrers sacrarnents, i "administrar el agua de socorro" -és a dir, batejar- "a los pdrvulos siempre
que sea menester"
Els polítics eren fruit del rnoment. Consistien a "defender la soberanía del Rey y los
derechos de su Corona, no haber pertenecido ni haber de pertenecer a las sociedades secretas reprobadas por las leyes, ni reconocer el absurdo principio de que el
pueblo es Arbitro de variar la forma de los Gobiernos establecidos; sostener con arreglo a la sesión décima del Concilio de Constanza que a ningún súbdito le es perrnitido el regicidio o el tiranicidio"
Pel que toca a les obligacions deontolbgiques, devia el rnetge "usar bien y fielmente de su Profesión, asistir de limosna a los pobres de solemnidad con el mismo cuidado que a los ricos, despreciar todos los riesgos y contagios cuando lo exija la salud
pública; no aconsejar ni cooperar al aborto y al infanticidio y guardar secretos en los
casos convenientes" (45).

Regularitzar les írregularitats
Castelló es va trobar amb una gran quantitat de gent en situació irregular, fruit de les
claudicacions del Col.legi davant la política. En el capitol precedent hem analitzat les
circumstancies acaderniques de I'epoca. Alli recordavern corn Espanya va viure -entre
1808 i 1814- sis anys de guerra. Seria molt cornplicat analitzar qui va guanyar aquella guerra. El que sí que podem dir és que tots els que d'una manera rnbs o menys
directa hi inte~inguerenconsideraren que la victdria es devia al seu esforc.
En conseqüencia passaren factura. Els governants es mostraren molt generosos i
quan Ferran VI1 torna, convalida totes les pensions i premis. Ben aviat es va veure
que alld suposava la bancarrota nacional. Vingueren les retallades. La manera de no
pagar una pensió d'un excornbatent o d'una vídua era congelar en un calaix I'expedient. En canvi I'Estat podia donar coses que no li costessin diners.
Corn ara regalar aprovats d'assignatures no estudiades i concedir anys d'escolaritat
passats a I'Exercit com si s'haguessin passat a les aules. Després de la guerra napoleonica vingué el trienni constitucional, durant el qual es donaren facilitats academiques als que havien estat perseguits o exiliats entre 1814 i 1820.
Quan tornaren a triomfar els absolutistes, s'hagué de premiar els que combateren
des de les files realistes contra eis constitucionals. A la mort de Ferran VII, s'hagué
de recompensar eis que des de 1824 foren represaliats o passaren anys a I'estran-

ger Total. que el8 tribunal8 de les facultats de medicina i dels col.legis de cirurgia
acceptaven certificats d'haver estat a I'Exercit o fin8 i tot practicant al costat de metges de poble.
Castelló, decidit a acabar aquel1 desgavell, opta per acceptar totes les liberalitats
amb la idea que no se'n fes cap més endavant, mitjan~antunes normes de data de
primer de novembre de 1828, en les quals va donar els següents terminis per revalidar-se. Als que havien presentat soliicituds abans de 1814, se'ls donava de termini tot I'any 1829. Als de 1824 a 1826, elsanys 1830 i 1831. Als de 1827, I'any 1832.
També es va resoldre el problema dels llicenciats en Medicina que volien tenir la nova
carrera de "medico-cirujano" matriculantse als col.legis de cirurgia d'aquelles assignatures que no havien cursat a la Universitat. lnversament el8 que eren llicenciats en
cirugía m6dica8's'havien de matricular de 7e curs i examinar-se de batxiller en medicina i Cirurgia (46).
Un altre problema va ser I'originat pel tancament del Col.legi de Malaga; el 7 d'octubre de 1830 es va disposar que els alumnes continuessin el8 estudis a Cadis, a
Barcelona o a Madrid donat-los dos mesos de termini (47).

Els romancistes que volien ser "médicos-cirujanos"
Durant moits anys, un romancista es convertia en "Licenciado en Cirugía médica"
sobre la base d'aprovar -al mateix Col4egi- el batxillerat en Llatinitat i una assignatura, que era la Materia médica.
PerO Joaquim Bosch i Espinós va anar més lluny i va demanar (22 d'octubre de 1830)
el títol de "medico-cirujano" si aprovava el batxillerat llatí. Se li va contestar que no
(48). perb al cap de dos anys (23 d'agost de 1832) se li concedí atorgar-li el títol de
"Licenciado en Cirugía médica", tito1 que -com hem indicat abans- el facultava,
cursant el 7P, per examinar-se de revAlida de la nova carrera (49).
Un problema de certa envergadura era el dels que presentaven certificats de cursos
de Medicina al costat d'un metge rural (certificados de estudios privados) que hav~en
estat aprovats per I'article 322 del titol 32 de Reial cédula de 1825, com Ramon
Serra, que va acreditar a Saragossa dos cursos que va fer al costat del Dr. Francesc
Serra, metge de Guissona (50).
Una Reial ordre del 31 de gener de 1831 va reglamentar les condicions que havien
de reunir. El mes següent -28 de febrer- es va determinar que per ingresar al

Col.legi a fi de cursar la nova carrera de Medicina i Cirurgia, s'exigirien tres anys de
Lbgica, Matematiques, Física experimental i Botanica (51).
Precisament, aquesta darrera assignatura plantejava problemes perque difícilment
podia cursar-se fora de les grans poblacions. Per aixb el 25 d'abril de 1832 es va permetre que I'estudiessin els alumnes durant el ler o 2on curs del Col.legi (52).
Finalment, a la vista de nombroses consultes de casos particulars -el 29 de setembre de 1831- es van emetre les següents quatre regles:
"1.Todos los que en fin de diciembre de 1815 hubiesen recibido el grado de
Bachiller en Medicina, bien sea con estudios particulares o en el Ejército, o Aulas
públicas o en Colegios deberá serles válido.
"2. Hasta la misma fecha (diciembre de 1815) será válida la práctica en el Ejército o
con medicos particulares, aunque hayan sido antes de recibir el grado, por no
haberse aun restablecido las cátedras de Clínica.
"3. Los estudios con algún Profesor particular, o en el Ejército, o en Colegios podrán
servirles para el examen de Bachiller (en Medicina y Cirugía).
"4.Pasada la epoca señalada todo se habrá de regir por la ordenanza (53)."
Aquestes regles van ser objecte d'una precisió: sempre que sortia la paraula
Ejército es referia al "realista", 4s a dir, el que va combatre les tropes governamental8 dels liberals (54). La darrera disposicib academica de Pere Castellb va ser
rebutjar els certificati d'estudis cursats a I'estranger. La causa d'aquesta negativa.
va ser I'allau d'emigrats liberals que tornaven a Espanya en aquel1 moment (27 de
febrer de 1832) en que la política reial s'anava escorant cap al liberalisme (55).
Aquesta disposicib va ser abolida pel mateix Dr Castelló el 13 d'abril de 1834. Les
motivacions d'aquell canvi d'actitud figuren en el preambul del Reial decret: "los
trastornos y las vicisitudes en los últimos 25 años lanzaron del suelo patrio l...]
muchos millares de familias. Que fue una ventura que algunas de ellas [...] pudieran
aplicar a uno u otro de los que las componían al estudio [...1 en Universidades
extranjeras [...] en muchas de las cuales la instrucción pudo ser más esmerada y
completa que [L.] entre nosotros [...]sería una injusticia que personas que sin culpa
suya hubieron de estudiar fuera del Reyno y que enjugara con el estudio las Iágrimas de un destierro no siempre merecido, se viesen al volver a la Patria privados del
beneficio de la incorporacibn de grados" (56).

Definitiva abolició de la prova de "limpieza de sangre"
Una de les últimes disposicions de I'era de Pere Castelló va ser I'abolicib d'aquesta

prova, que porta data d'l 1 de febrer de 1833, o stgui, set mesos abans de la defunció de Ferran VII, amb quP es demostra el canvi que s'estava operant a Palau. Els
motius adduits eren els següents.
1. Havien desaparegut les causes que la van originar. Efectivament, feia 350 anys

que a Espanya no hi havia jueus i d'altra banda en feia tretze que havia estat
abolida la Inquisició, la qual darrerament actuava molt poc.
2. "Era opuesta a los principios de la justicia universal, castigar a la generación presente y en las futuras extravíos y debilidades que pertenecen y probablemente
purgaron ya las generaciones pasadas."
3. Era inútil. "Porque la caridad cristiana y los sentimientos nobles de los españoles
se resisten a revelar hechos que pudieran privar a hombres inocentes y acaso
beneméritos de los medios que les ofrece el estudio de las Ciencias y los gastos
de estas diligencias l...] suponen un sacrificio económico"
'Cantiga acreditació genealogica quedava substituida per la partida de baptisme on
s'acredités ser fill de legítim matrimoni (57).
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El Montepío dels catedratics
Des de I'epoca de Roma havien existit associacions (sodales) que asseguraven la percepció de quantitats en cas de defunció o de malaltia.
Aquesta activitat benefica va ser propia dels gremis de l'edat mitjana fins ben entrat
el segle xvlii.
En aquest segle aquestes institucions, pel fet d'estar intimament lligades a I'Església.
van ser objecte d'atacs per part dels il.lustrats, que van intentar substituir-les per
rnontepios laics.
Un dels primer8 montepios va ser el de I'Exercit (creat el 1761 pel marques
d'Esquilache). el qual van seguir molts altres.
Els catedrdtics del RCC no tenien cap mena de montepio. Tant sols hi havia el costum de jubilar els professors arnb un sou la quantia del qual depenia del nombre
d'anys d'exercici.
Pere Castelló va crear el 14 de desembre de 1826 el corresponent montepio partint
d'una quota de 10 morabatins per escut cobrat (com que un escut valia 10 rals i
cada ral 34 rnorabatins. la quota equivalia a un 2.94%).
Com que al montepio hi va ingressar tothom i molts eren gent gran i per tant era
d'esperar que cotitzarien pocs anys, tots havien d'entregar el salari de sis mesos,
repartit entre dos anys. Els jubilats seguirien pagant la quota del 2,94%.
Si un catedrdtic moris abans d'haver pagat els sis mesos, la vidua tindria dret a la
pensió, pero hauria d'abonar el que faltés pera les sis rnensualitats.

Les pensions de les vídues serien la tercera part del sou del marit. Si la vidua es
casés perdria absolutament la pensió. Els fills també tenien dret a la pensió fins: a)
que es casin, o b) entrin en religió o c) compleixin 25 anys, o U) rebin un sou del
Reial Servei. Els orfes impossibilitats de treballar tenien dret a la pensió perpetua. A
falta de vídua. la pensió es dividia a parts iguals als fills. A falta de vidua i de fills,
podia reclamar la pensió la mare. sempre que fos vidua i no tingués cap ingrés de
I'Estat.
Aquell montepio va durar tant sol8 deu anys. El 25 de novembre de 1836 va quedar
abolit i van ser retornades totes les deduccions fetes.

La visita regia
El dia 14 d'octubre de 1827. en rnarxa ja el pla d'unificació, el Col.legi va rebre la
visita dels reis, que passaven una temporada a Barcelona (55). Després de recórrer
totes les dependencies es va celebrar un besamans a la Biblioteca. El director, Antoni
de San German, en el seu discurs va homenatjar la rnernória dels difunts (Girnbernat,
Galli, Queraltó, Capdevila. Ginesta i Illa) i va saludar respectuosarnent els dos antics
alurnnes presents en aquella sala (Turlan I Castello) "encargados de velar por la salud
de Sus Majestades''

Cany 1828 va ser un any més aviat mogut. En primer Iloc, es va canviar dues vegades de porter i en segon lloc les actes van registrar el 18 de juny un nou conflicte
arnb la MIA. Va ser el següent.
Els professors van decidir convocar unes oposicions a una placa de catedratic.
Necessitaven cadavers per als exercicis pr4ctics d'Anatomia i d'operacions. La MIA
va dir que els entregaria, pero passades 24 hores de la defunció. Aixo, a I'hivern, no
plantejava cap dificultat, pero a I'estiu era rnolt diferent: "[ ...] ello da lugar a la intervención de la Policia por el fetor y a protestas pues desde la epidemia [...]ya las hubo
con motivo de disecciones particulares"
Davant d'aquelles perspectives van decidir ajornar les oposicions al seternbre.
col-locant els exercicis anatornics en el penúltim Iloc. Finalment les van celebrar el
novernbre. Per cert que els opositors van quedar tots rnolt bé. A I'acta del 22 de
novembre es llegeix. "Cada ejercicio ha sido un dia de gloria para la Escuela: [..] a
porfia han probado una vasta erudición. talento superior y unos solidos y profundos
conocimientos". Aquelles oposicions les va guanyar Francesc Juanich i March,
nornenat el 16 de desembre (56).
Al setembre es va discutir un tema surnmarnent interessant. A Madrid volien que
cada catedratic redactes el seu llibre de text, com figurava en el nou Reglament
(paragraf 15 del capitol VI). Aixo suposava un gran esforc i van contestar a Madrid
en els termes següents (57):
"1. Que ninguno se cree con el caudal de ciencia necesario para formar por si solo
un curso elemental que comprenda todos los ramos de la Facultad.

"2. No pueden descuidar la practica particular para el servicio del publico y debido

decoro de la familia [ l no poderse empeñar L..]en trabajo que exige una atención exclusiva y sostenida.

"3. Aunque ello se hiciera. uno de nosotros debería ocuparse de dirigir los manuscritos para la uniformidad de doctrina. estilo. frase y orden y demás indispensable al buen desempeño de la obra.
"4. Cada uno de los Catedráticos procurará arreglar la materia de su asignatura con
la brevedad que le permitan las circunstancias.

"El Dr. Frau ha prometido un suplemento a la traducción que hizo a la obra de
Begin. Además la extinguida Real Junta Superior Gubernativa de Cirugía le habia
encargado (16 de marc de 1827) subsanar ciertos defectos de la obra l..] particularmente en la oposición de las causas, señales y síntomas de las enfermedades que
el autor descuida" (57).
El 9 d'octubre el dissector Borras va intentar per penúltima vegada assolir la categoria de catedratic ablegant la seva tasca docent durant la Guerra de la independencia. El memorial de Borras va ser enviat a la Junta de Madrid degudament
estudiat pel Claustre de Barcelona, que es va negar a escriure res a favor o en contra. Es limitaven a dir que "podría explicar las Quirúrgicas y por haverse revalidado
de médico en Madrid y seguido en la Corte algunos cursos podrá la Junta informarse
también" (58). La petició va ser denegada.

El 15 d'octubre es va rebre de Madrid una ordre del 29 de setembre determinant que els ensenyaments no podien mostrar-se partidaris d'un sol i únic sistema com elsde Broussais, Le Roy o qualsevol altre. La contestació va ser que "la
nueva doctrina fisiológica y la medicina curativa de Le Roy no han tenido en
Barcelona y en Cataluña la aceptación que tuvieron en otras Provincias y ciudades".
"En la apertura del curso 1824 en que el sistema de Broussais se seguía con el mayor
furor, Frau en su discurso dijo: el sistema Broussais es atractivo por los hermosos
coloridos de fisiologia patológica que le adornan y seductor por las bases en que
intenta apoyarse y por la facilidad de su aplicación I...] adoptado sin critica [...] cuenta con un crecido número de víctimas sacrificadas al furor de la novedad y a la mordaz lengua del que le introdujo" (59).
Aqueil any 1828 -tan prodig en esdeveniments- es va acomiadar amb una disposici6 de distensió política i amb el nomenament d'un nou catedratic. Efectivament
una disposició rebuda a Barcelona el 31 d'octubre resava així: "Si fueron milicianos

no obste para presentarse y obtener cátedras. pero no si fueran de una Sociedad
secreta o haberse batido con los realistas" (60).

El nou catedratic (arnb caracter de supernumerari) va ser Francesc Juanich, que figurava el primer en la terna de l'oposició que havia tingut Iloc. Va prendre possessió el
18 de desernbre de 1828 (61).

Els darrers anys de la "decada"
Sobre I'any 1829 diguem que el 4 de maig el Collegi va autoritzar a I'impressor
Joaquim Mayo1 que traspasses la propietat de la revista Diario General de Ciencias
Médicas a Pere Borras Soldevila, hisendat; la revista es publicava previament censurada pel RC de Medicina i Cirurqia de Barcelona (62).
Un altre detall -aquest de tipus econbmic- era que el pressupost del Col.legi I'any
1829 era d'un milió 139.001 rals.

El rnateix dia d'aquesta noticia (el 13 de juliol) figurava I'ordre d'entregar 50.000 rals
mensuals al Col.legi de San Carlos. Segurament. aquesta "contribucib" anava destinada a ajudar la construcció de I'edifici del Col.legi de San Carlos del carrer
d'Atocha. que va comentar a edificar-se el 12 de maig de 1831
L'any 1830 registra nirnietats. Tal el nornenament del porter (63) o ['entrega -per via
de Francesc Juanich- de la Biblioteca de Francesc Piguillem legada al Co1,legi (64). A
I'octubre es va produir I'ordre de la supressió del RCC de Malaga. Aquesta ordre del
7 d'octubre disposava que els alurnnes que hi cursaven anessin a Cadis o a
Barcelona, donant-los dos mesos de temps (65).
L'any es va tancar arnb dues disposicions de greu abast. Una. que portava data 11
de novembre. manava que "los anos ganados en [el Colegio de] Parnplona no valgan en los demás Colegios'' (66). L'altra era del darrer dia de I'any (va arribar a
Barcelona el 7 de gener de 1831); era una "Orden del Secretario de Estado y del
Despacho de Gracia y Justicia, suspendiendo la enseñanza en los Colegios de
Medicina. Cirugía, Farmacia y Veterinaria para evitar reuniones". Cornplint aquesta
ordre el mateix dia 7 van quedar suspeses les classes (67).
Aquell tancament va ser el resultat d'una crisi de panic del Govern atemorit per la
revolució del juliol de 1830 a París que va destronar Carles X i va entronitzar Lluis
Felip d'orleans i va fomentar el8 intents d'invasió dels ernigrats liberals. D'altra
banda. I'extrema dreta, que veia en I'infant Don carlos el "seu horne", va rebre amb

desgrat que la infanta Isabel -que acabava de néixer- fos declarada la successora de
Ferran VII. Tot plegat era el resultat de l'estúpida política de "palo a la burra blanca
y palo a la burra negra"
Quan havia de comencar el nou curs 1831-1832, es va decidir que als mesos d'hivern de 1831-1832 s'ensenyaria Anatomia. i a aquest efecte es va obrir el període
de matrícula des del 13 d'octubre de 1831 al 31 de gener de 1832 (68).

El 29 de desembre de 1831 es va acordar obrir totes les altres classes el 2 de gener
de 1832, sense cap acte inaugural. El darrer pas en la normalització de I'Escola va
ser reprendre per als alumnes de ler i de 2on curs les classes de Botanica, el 25 d'abril de 1832 (69).
Aquell any van comentar a figurar en les actes els nous ajudants de professor, la
figura creada per Pere Castelló, com un cami d'accés a la catedra. En efecte. un
d'ells -Francesc de Paula Folch i Amich- va ser enviat a I'estranger el 9 de marc a fi
d'estudiar el colera, que no trigaria a arribar a Espanya (70).

El 20 de marc. es van celebrar les oposicions per ocupar la vacant deixada pel Dr.
Folch. S'hi van presentar dos professors. El que va ser posat en primer lloc va ser
Wenceslau Picas i en segon Josep Brangulí. Un altre ajudant -Josep Oriol Navarrava deixar la placa en ser nomenat ler ajudant de cirurgia del Cos d'Artilleria. La
placa vacant la va ocupar el 7 de juny lgnasi Oliva (71).
A I'octubre es van produir nous moviments en dimitir Saturnino Lizárraga, que ocupava el carrec d'ajudant de secretaria, i va ser nomenat Joaquim Cil i Borés. De
manera semblant Jaume Campreciós (metge militar molt distingit), que va deixar la
Biblioteca, va ser succeit per Mariano Graells (72).
També per defunció de Joaquim Ribot, ajudant del dissector interi, va ser designat
i'alumne de 6e curs Josep Castells. el 6 d'octubre (73). Arribem al final de l'any
1832. El mes de setembre va quedar marcat per un fet preparatori per al gran canvi
politic en que entraria Espanya.
Els dies 13 i 14 d'aquell mes el rei. que aleshores tenia 48 anys, va sofrir un nou atac
de gota amb complicacions viscerals i va estar a punt de morir. La reina va entreveure la possibilitat d'enviduar i va veure clar que, si el tron d'Espanya era ocupat pel
seu cunyat Carlos, ella i les seves filles quedarien definitivament i per sempre més
arraconades.
Per contra, si comptava amb I'ajut dels enemics de Carlos - 4 s liberals-, seria reina

la seva filla Isabel i ella seria la regent. Durant quinze dies es va convertir en una
abnegada inferrnera i... el re¡ va superar aquella crisi. Va tenir ternps de parlar arnb
Ferran V¡I i li va fer veure que I'única solució de futur consistia en un escorarnent cap
a I'esquerra.

Els futurs "carlistes", que -davant la rnalaltia del re¡- tenien col1 avall el triornf de la
seva causa, es van descarar i rnolts saludaven I'lnfant Carles tractant-lo de rnajestat,
arnb auP donaven d'una manera indirecta la raó a M.' Cristina.
El dia ler d'octubre van ser destitu~tsel8 rninistres i substituTts per personalitats del
camp liberal. Aixo va repercutir en rnolts aspectes de la vida ordinaria. En el carnp
de I'ensenyarnent es van tornar a obrir les universitats (7 d'octubre de 1832)' i el 30
d'aquell mes es va publicar un Decret d'arnnistia general.
Pel que toca a Catalunya i, d'una manera especial. a Barcelona, 1'1 1 de desembre va
ser destituit el cornte d'España, que es va veure obligat a fugir d'amagat per por de
la ira popular.
Tots aquel18 esdevenirnents van ser viscuts arnb satisfacció al Col.legi on -tant els
professors corn els alumnes- sentien la causa liberal. Segurarnent confiant que el
canvi polític podria afavorir-lo, el dissector Borras va intentar -per darrera vegadaque el nornenessin catedrhtic en propietat de la catedra que explicava com a supernurnerari.
Els altres professors van dir una vegada rnés que no. Solarnent el facultaren per passar visita a la Ciutadella i examinar el8 sagnadors. Van cornissionar Feliu Janer perque I'anés a veure i intentes convencer-lo que deixés córrer aquella pretensió. Li
aconsellaven que demanés la jubilació i que I'Escola el recolzaria.
Les dues grans novetats per a aquella gent van ser dues defuncions. La primera -el
2 de rnaig-, la d'Antoni de San German A i'acta llegirn, després d'escriure que havia
rnort aquel1 matí. que "queda Director Ignacio Arneller y ocupa la Secretaría
Francisco Juanich al ascender a numerario Rarnon Frau". A continuació figuraven les
disposicions següents: "invitar a los alumnos a formar grupos de 20 a 24 con traje
negro y hachas encendidas para asistir a las exequias" i "comunicar a la MIA que la
ración de San German le corresponde a José Soler" (74).

1. Com hem vist, el RC de Medicina I Cirurgia de Barcelona va

obert un curs abans.

rebre un tracte de favor perque va ser

L'altra defunció -de gran transcendencia- va ser la del re¡ el 29 de setembre.
L'extrema dreta va trigar 48 hores (1 er d'octubre) a proclamar re¡ I'infant Don Carlos.
Les dues Espanyes van confiar a la sort de les armes la solució de les seves insalvables diferencies.
Havia acabat I"'0minosa Década" i comencava una guerra civil que duraria set
anys.

Els estudiants de 1824 a 1833
Dividim I'alurnnat en dos periodes. El primer fins al 31 de desernbre de 1827
(mornent en que era del domini públic la Reial ordre de la reunificació dels estudis
de Medicina i Cirurgia), i el segon des de 1828 fins a la rnort de Ferran VI1 i el conseqüent esclat de la Primera Guerra Carlista.

La Década Ominosa abans de I'aparició de Pere Castelló
Taula 51
1824
Procedencia
Catalunya
Barcelona
Cat Nord
Espanya
Estranger

1825
1826
1827
Total
L/. Rm.
L/. Rm.
L/. Rm.

Ll. Rm.

38

Suma

53 64
117

10

43
9

15
6

40
2

29
8

48
6

29

6

15

7

14

5

27 S7
84

44

68
112

42

8

2
5

10

38
80

L/. Rm.Suma

23 1 1 1 154 265
1 3 2 1 8 5 0
2
2
14
23 53 76

166 227
393

393

La taula 52 (75.76) en8 rnostra que es van matricular 166 llatins i 227 rornancistes,
6s a dir, una proporció del 42.24% davant del 56,75%. O sigui que van abundar
(relativament) el8 Ilatins, es va assolir una rnitjana anual de matricula de 98.25 i la
proporció d'alumnes no catalans va ser més alta que en anys precedents (del
19,34%). Anotern, tambe, que no deixa de ser curiós que no s'hagués matriculat
ningú nascut a I'estranger.
La taula 53 ens mostra un resurn de les graduacions (77,78,80,81.82).

Taula 52

1824
1825
7826
1827

Llic. C k
Llic.
cir.
de l.a med.
med.
37
31
11
39
22
22
9
39

Suma

129

Anys

42

Llic.
med.
i cir.

27
1

39

Abans d'analitzar aquesta taula 52
hem de fer unes observacions. En
primer Iloc, en el concepte Llicencats en cirurgia medica en realitat hi
ha només 20 llicenciats i la resta són
109 batxillers. El mateix passa amb
el terme Llicenciats en Medicina,
que de 39, 14 són liicenciats i 25
batxillers.

Rom.
2 exam.

2

16

23
30
21

2

44

74

'

Sagn.

Cir.

de 2."

Cir.
de 3.=

3
1
16
5

1
2

25

3

1

Taula 53
Llat.

1824
1825
1826
1827
Suma

Rom.
37
42
61
72
212

Suma
30
26
48
42

67
68
109
114

146

358

Obse~emcom encara té vigencia el titol de batxiller o llicenciat en Cirurgia medica
i com es va introduint el nou equivalent de Cirurgia de l a classe. El mateix podem
dir entre el romancista de 2 examen8 i el cirurgia de 2a classe i el sagnador i el de
3a. Tot depenia de si es graduava per I'antiga o la nova reglamentació. També veiem
com I'any 1827 apareixen 39 titols de graduats en Medicina. Corresponen a doctors
en Cirurgia medica que amb dos o. de vegades, un any de Clínica aconseguien el
cobejat titol de llicenciat en Medicina i Cirurgia.
Tenint en compte aquestes salvetats. diguem que les 358 graduacions en quatre
anys suposen una mitjana de 89.5 graus atorgats per any. Quant a la proporció Ilatins/romancistes assistim per primera vegada a la inversid del que era classic:
59,2%/40,8%.
La taula 54 (83.84.85.86.87) reflecteix la matriculació durant el segon periode de la
"Decada Ominosa, en plena marxa la reforma de Pere Castelld.

De la reforma de Castelló a I'inici de la Guerra Carlista
Taula 54
Procedencia 1828
1829
1830
1831 1832 1833
Total
LI.
Rm.
L/.
Rm.
L/.
Rm.
L/.
Rm.
Ll.
Rm.
L/.
Rm.
L/.
Rm.
Suma
Catalunya 15 45 29 44 46 42 26 19 3 85 60 60 179 295 474
8arcelona
1 2
5 2 10
5
1
9 12 1 34 14 48
Catalunya N.
4
1
5
5
Espanya
4 35
8 70 1 1 58 13 43 2 83 10 95 48 384 432
Estranger
1
1
1
1
(¿ '1
2
1
3
3
Suma

21 86
107

42 116
158

67 101 44 64
168
108

6 178 82 157 261 702 963
184
239
963

En aquells sis anys el total d'alurnnes rnatriculats va ser de 963 arnb una rnitjana per
any de 160.5, mes alta que rnai. La proporcib entre 261 llatins i 702 romancistes va
retornar al que acostumava a passar; 27,10% de llatins davant d'un 72.89% de
rornancistes.
Respecte a la procedencia de I'alumnat, els forans de la resta d'Espanya baten el
record arnb un 44.85%.
Pel que toca a les graduacions exarninern la taula 55 (88,89,90,91,92,93,94.95.96).
Taula 55

Anys
1828
1829
1830
1831
1832
1833
Suma

Llic.
o batx.
en cir.
med.
3
4
2

7

57
65
24
31
24
18

Llic.
med.
cic
45
46
59
61
33
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Cic
de
2a
18
25
25
26
28
12

de
3*
4
3
14
22
48
56

20

219

284

134

147

-

4

Batx.
o Llic.
med.

Ck
Total
LLat Rom. Total
127
105
22
115
28
143
85
39
124
92
48
140
137
61
76
65
68
133
523

281

804

Els graduats en total van ser 804 (mitjana per any de 160,8). El nombre de llatins
(523)va gairebe duplicar el dels rornancistes, arnb una proporció del 65,05% ver8 un

34.95%. També és destacable
corn desapareix la titulació de
batxiller o llicenciat en Cirurgia
medica i sovintegen els dos nous
titols: llicenciat en Medicina i llicenciat en Medicina i Cirurgia.

Respecte a les titulacions de cirurgiA de 2a i cirurgia de 3a. són
dues substitucions purament
semantiques del romancista de 2
examens i del sagnador, respectivarnent.

1
1
1

'

Taula 56
Anys Matric, Grad.
1824
1825
7826
1827
1828
1829
1830
1831
7832
8

117
84
112
80
107
158
168

108

184
239

56
67
148
62
127
143
124
140
137
133

393

333

Suma

964

804

Suma

Total

Acabarem aquest capitol amb un estudi cornparatiu per anys entre el nombre de
matriculats i el de graduats en la taula 56.
Com sempre, el nombre de rnatriculats 6s superior al de graduats. pero aquí -tant
en el ler periode com en el 2on- la diferencia es molt menor que anys anteriors.
Aixo té dos motius. Un el relativarnent abundant nombre d'individus que figuren en
la llista de graduats i falten en els llibres de matricula perque es tractava d'individus
examinats solarnent amb anys de practica o al servei de I'Exercit. L'altre perque en
introduir els titols de Ilicenciat en Medicina i Cirurgia o en Medicina solament aquell
alumne havia d'haver aprovat el corresponent batxillerat, i aixb suposava dues graduacions Der una matricula.
De totes rnaneres en aquell decenni van deixar els estudis un total de 220 alurnnes.
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II De la Primera Guerra Carlista (18331840) al final del Reial Col4egi (1843)
tntroducció
Aquests deu anys llargs entre 1833 i 1843 constitueixen un període de la histbria de
Catalunya de difícil analisi, perque la gent d'aquell temps es va veure obligada a viure
una cruenta guerra civil i unes convulsions económicosocials conseqüencia de I'aparició del capitalisme, que es manifesta en una industrialització dels nuclis importants
de població i en profunds canvis en els contractes agrícoles.
Necessitats didactiques ens obliguen a estudiar separadament les repercussions que
sobre el Col.legi va tenir la guerra i les produtdes per I'agitació social.

La Guerra Carlista
En els darrers rnesos de vida de Ferran VII, les relacions arnb el seu germa Carles M.a
lsidre s'havien deteriorat pel rebuig per part d'ell i dels seus partidaris de declarar
hereva del tron dfEspanya la seva filla Isabel. I deseguida que va morir Ferran VII, eis
carlistes s'aixecaren en armes.
La guerra es va entaular, essencialment, al País Vasc i Navarra i en una franja central
de Catalunya que s'estenia a les zones veines d'Aragó i de Valencia.
La ciutat de Barcelona no es va veure ocupada mai per tropes carlistes. Aixb no obstant, de rebot. la vida del Co1.legi es va veure afectada per les contingencies d'aquella guerra.
Des del punt de vista de la sanitat militar aquella guerra es va caracteritzar per una
mancansa relativa de ma d'obra medica, deguda en gran part al fet que I'any 1832
Castelló va substituir el sistema de terne8 per ingresar a I'exercit per les oposicions (1).
Les exigencies militar8 van planar sobre el Col.legi tot el temps que va durar la guerra.
El punt de maxima tensió es va assolir a I'agost de 1835. El dia 2 d'aquell mes es va
acordar inserir un anunci al diari "Para que acudan a matricularse sobre todo aquellos que a impulsos de un laudable patriotismo se habían alistado para la milicia
voluntaria" (2). El dia 20 d'agost es van portar a terme vint-i-quatre examen8 de
revalida.

Una vegada formalitzada la guerra -al gener de 1834, al cap de tres mesos de les
primeres hostilitats-, que a Catalunya es van produir a Prats de Llu~anesel 5 d'octubre de 1833. o sigui al cap de sis dies de la mort del rei, va tenir lloc el fenomen
de sempre: la incorporació d'estudiants a I'exercit, perquP era tradicional que el8
anys passats vestint uniforme fossin valids a efecte d'escolaritat i eis examen8 a que
eren sotmesos aquells "combatents" tiraven més aviat a benignes.
En aquesta guerra molts hi van anar -com sempre- de practicants i, si tenien la fortuna de llicenciar-se en Medicina i Cirurgia mentre durava la guerra. continuaven a
I'exercit com a segons ajudants de cirurgia, carrec que en estipendi i en categoria
estava homologat al de tinent.
Com sempre, la resposta va ser massiva i van ser molts el8 estudiants que van guanyar cursos sense mirar ni un llibre ni trepitjar el Col.legi. A tal1 d'exemple citarem
un8 quants casos.
Jacint Camps i Sala, nomenat practicant el 13 de juny de 1835, quan s'acabava d'examinar de 5P curs. Es va graduar de batxiller en Medicina i Cirurgia al novembre
del 1836 i el 31 de gener era nomenat 20n ajudant de cirurgia (3).
Pere Bosomba i Moreno, el 16 de gener de 1836, quan feia tres mesos que cursava
el 4rt any va ser nomenat "Practicante interino" pel capitd general de Catalunya. El
21 d'agost de 1839 (a punt d'acabar-se la guerra al front del nord) va aprovar la
revalida de batxiller en Medicina i Cirurgia i es va llicenciar -tot i seguint a I'exércita ['octubre de 1840 (4). Se li van "regalar" quatre anys i mig.
Com veiem. tant Bosomba com Camps van aprovar sense estar a I'Escola i van entrar
a I'exercit com oficials.
L'home del cas que ara exposem no es va beneficiar més que en la fac~litatamb que
va aprovar el8 cursos, perque no es va quedar a I'exercit. Es tracta de Marti Castells,
nomenat practicant el 20 d'octubre de 1837. quan tenia tres cursos aprovats.
Sempre a I'exercit, es va examinar de llicenciatura el8 dies 17 i 18 de setembre i primer d'octubre de 1840 (5). Pel seu expedient militar, que es troba a I'arxiu militar de
Segovia, sabem que no va parar d'una batalla a una altra fin8 que I'any 1839 va
haver de demanar la baixa de I'exercit per malaltia.
Altres estudiants es van aprofitar d'aquelles circumstancies d'una manera diferent.
Defugien el nomenament de practicants (que en la rnillcia era molt poca cosa) i
demanaven l'ingrés com a soldats voluntaris. Grdcies al seu grau d'estudis i cultura
rapidament ascendien a sergent i quan es graduaven de batxiller o de Ilicenc~at,
demanaven ser ajudants segons.

Aquest va ser el cas de Josep Parallé i Ragués, natural de Mataró. La guerra va esclatar quan cursava Se. El 20 d'agost de 1835 va ingressar a la Milicia Nacional de
Barcelona. Rapidament I'ascendiren, primer a caporal i després a sergent. El 14 de
juny de 1836 es va batxillerar en Medicina i Cirurgia (6) i al cap de tres mesos i mig
era 20n ajudant de cirurgia interi del 7e Batalló de "Francos" de Barcelona, nomenament que es va convertir en efectiu quan va aprovar la llicenciatura el 6 de febrer
de 1838 (7). Diguem -entre parentesis- que aixo va ser el comencament d'una
carrera que va acabar en general i cap de la sanitat militar de Cuba i condecorat amb
una "laureada" (8).
Un cas semblant a I'anterior pero molt més escandalós va ser el de Victoria Rorneu
que era caporal 2on i estava a I'exercit des de 1835, i va demanar el 24 de desernbre
de 1837, se li aproves el curs sense examen. Arnb data 3 de gener de I'any següent
se li va concedir el que demanava "por haber acreditado lo que expone" (l!).
Tampoc van faltar els que es van fer el viu; es tractava d'alumnes que sense estar
graduats obtenien a I'exercit nomenaments de "2" Ayudante de Cirugia". Són José
Ortiga, Francisco Ribera. Jerónimo Romero i Josep Mateu (9).
Tambe es va donar el cas d'alumnes que van dernanar una data especial. ates que
la llur situació militar els va impedir acudir el dia que estaven convocats. Tal Josep
Burriel Viiias, de Valencia, "por haber estado asistiendo heridos de la batalla de
Chiva", segons certificat d'Agusti Oliveres. cirurgia major de I'Hospital de Valencia,
del 13 d'octubre de 1837 (10).
O Pere Carreras, natural de Valls, estudiant de ler curs, perque va estar acompanyant el seu pare Antoni Carreras, que era capita del 56 Batalló de Voluntaris. La petició portava data 30 d'octubre de 1837 i se li assenyala el 16 de novembre a les 4 de
la tarda (1 1).
A Magí Guardiola i Ripoll, de Bollulla (Alacant). "le hicieron tomar las armas y salir
con ellas para Alcoy y el puerto de Cocentaina" (13 d'agost de 1837) (12).

Altres. finalment, invocaven llur situació militar, per ajornar I'examen sense donar
mes explicacions. Aixi Manuel Camón Doria demanava "que le fijen día de examen;
no pudo los dias señalados'' (13).
Andreu Masson, "Halumno de cirugía y Cabo lo
halldndose en la carrera de las harmas desde el Año 1835 hasta la fecha (24 de desembre de 1837). suplica examen"
Al marge, la secretaria del Collegi hi va escriure: "concedido acreditando lo que
expone" (14).

Altres casos semblants foren Manuel Prats Herrero, que era soldat i havia aprovat
1er curs I'agost de 1835 (15). o Josep Forns, practicant de la Plana Major de I'ExPrcit
de Catalunya el 13 de novembre de 1837 (16).
Altres tractes de favor de que foren objecte alumnes mobilitzats van ser la dispensa
de temps de clinica. En un8 casos -a fi de no demorar la incorporació a I'exercitse'ls eximia dels tres mesos de clinica indispensables per presentar-se a revalida de
llicenciat en Medicina i Cirurgia. Tal va ser el cas de Manuel Castells, Valentí Francoli,
Eduard Carreras, José Lago. Domingo Navarro. Joan Achard, Josep Roger i Pau Moy.
A la concessió d'aquesta dispensa, que porta data de 10 de setembre de 1835, llegim que aquest privilegi es va atorgar "sólo en casos sumamente raros y de tamana urgencia" (17).
Pero la culminació d'indulgencia i facilitats als alumnes mobilitzats propia d'aquella
guerra va arribar a tant que el 4 de mar< de 1834 un tribunal d'examinadors es va
despla~ara VitOria amb motiu de les nombroses peticions de permís per anar a
Barcelona o a Madrid (18).
Ara be tots aquests alumnes mobilitzats eren tots voluntaris, p&que una de les
característiques dels estudiants del RC de Cirurgia i Medicina era que quedaven
exempts de prestar servei militar. Aixb va fer que molts cursessin llurs estudis normalment sense incorporar-se a I'exercit; tals Joaquim Rabassa Batista (1836-1842)
(19), avi patern de la meva esposa, i el seu amic Joan Sanllehí (20) (una de les "figures" de l'homeopatia) -1837-1844- o Pere Roqué i Paganí (1837-1844) (21).
Molts d'aquests alumnes no-combatentsvan sofrir dificultats derivades de la guerra
Bon nombre d'ells van haver de demanar exdmens diferits per la inseguretat dels
camins que unien llur poble amb Barcelona. Josep Antoni Cirera i Josep Trilla s'excusaven des de Bellpuig de les Avellanes -29 de setembre de 1837- d'arribar tard
als examens "por la mucha exposición de los caminos" (22).

El 16 d'octubre de 1837, Pere Coymola demanava que li ajornessin l'examen perque
estava "interceptado el camino por los facciosos" (23). Celesti Llansó escrivia des de
Manresa. de I'hospital de la qual era practicant, demanant ajornament "por la exposición de los caminos" (24). Francesc Sapiens (29 de setembre de 1837) al.legava
"gran distancia del pueblo y grandes exposiciones que hay en el camino" (25).
També la guerra va proporcionar maldecaps als alumnes que havien de presentar
documents necessariament expedits en llurs poblacions de residencia o de naixenca
i no podien fer-ho perque estaven ocupades pels carlins. Antoni Riu i Fillart no es va
poder matricular el 20 de desembre de 1837, perque "los catedráticos que han de

certificar su 8ach;lerato en Filosofia estan huidos de la Seo de Urgel" (26). No fou
possible la rnatriculac~ófins el primer d'octubre de 1838 (27).
De certes anomalies no en tenia la culpa la guerra. Els alumnes León Guia i Antoni
Pallarés van presentar certificats d'haver cursat la Logica arnb un tal Dr. Casamada;
és a dir, no procedien de cap collegi ni de cap universitat. A més el8 faltaven altres
documents, segurament interceptats en enviar-los per correus (28).
Aquest problema va adquirir especial gravetat I'any 1836; es va decidir admetre els
alumnes condicionalment. En altres ocasions eren els papers necessaris per a la
rnatriculació els que no arribaven a causa de la guerra. Francesc Mata i Joan Subira.
que estaven cursant ler de Medicina i Cirurgia, es van examinar de batxiller en
Llatinitat sense els certificats acreditatius d'haver cursat els estudis (29).
Aquesta perrnissivitat contrasta amb la negativa a tres alumnes de 66 curs que van
dernanar I'examen de revalida dos mesos abans de terrnini a fi d'incorporar-se a
l'exercit (10 de maig de 1836) (30). Segurament aquests deixebles que tanta pressa
tenien per deixar el Col.legi van anar a protestar al capita general, perqué aquest, al
cap de dotze dies, va cursar una "Orden terminante de salida de todos los movilizados" i, com que es preveia que havien de trigar molt a tornar, manava "se les
hiciesen exámenes anticipados".
També la guerra va destorbar les oposicions al Premi de Carrera. El 28 de juny es va
acordar "retardar las oposiciones al Premio anual por haber muchos movilizados"
(31). El 19 d'agost, perque "habian regresado las cornpanias movilizadas", es determina fixar el termini d'admissió de sol.licituds al dia ler de setembre de 1836, perO
van decidir esperar perqué lldefonso Trasserras -que havia firmat aquelles oposicions- el 29 d'agost era a Tremp amb I'exercit (32).
A partir d'aquestes dates la perrnissivitat esdevé total. La Reial ordre del 10 d'agost
de 1836 -confirmació d'una altra d'igual de 1834- deia: "Para [..] que no se separasen del teatro de la guerra ninguno de los que se ocupasen en la curación de los
militares" s'autoritzava la formació de Tribunal8 d'exarnens a Vitoria amb la condicid. pero, "que no sean los Inspectores de Sanidad militar los que nombren las
Comisiones de examen sino la Junta Superior Gubernativa" (33). Per evitar malentesos el 25 d'octubre de 1836 es va reiterar "la equiparación de escolaridad a permanencia en filas" (34).
L'any 1837 van continuar les pressions per part de I'exércit. El 2 de juny es va rebre
una petició del vicedirector interi del Cos de Cirurgia militar, perqué s'abreugessin
al maxirn possible els tramits i termini per examinar-se de batxiller per als aiumnes

de 6e a causa de la falta de rnetges als regiments. El Claustre va decidir complaure'l (35).
En virtut d'aquestes directrius es va decidir el 9 d'agost que Antonio Vázquez Farré,
Pere Baiges i Eugeni Alau se'ls examinaria el ler d'octubre dispensant-los tot el que
els faltava (36). A I'octubre d'aquell any -1837- Barcelona va demanar a la Superioritat de concedir als alumnes de 6e any de revalidar-se irnrnediatament després
dels examens i donar-los la possibilitat de matricular-se al curset de Bibliografia
rnedica i Historia de la Medicina, cosa que representava un abreujament notable del
temps escolar (37).
Tarnbé aquel1 any es va allargar el periode de rnatricula (que acabava el ler d'octubre) fins al 4 de novernbre, encara que. finalment es va fer arribar fins al 31 de
desernbre. Els atzars de la guerra donaven lloc a coses curioses. Per exemple un
alurnne de Berga -en el rnornent de la rnatricula- va aportar una partida de baptisme estesa en paper segellat de Don Carlos V (o sigui, del pretendent carlí). La
Secretaria del Col.legi es va negar a acceptar-la. Li van donar la solució que un
escriva la copiés en paper segellat d'lsabel 11 (38).
L'any 1838 no va aportar cap novetat en el capitol de claudicacions davant els alumnes rnobilitzats. Citem a tal1 d'exemple un8 quants casos. Victoriano Rorneu, per mor
de los Cuerpos francos del Principado") no va poder
d'estar a I'exercit ("era Cabo lo
examinar-se. Ara que podia fer-ho (3 de gener de 1838) dernanava que se li reconegués I'escolaritat (cosa a la qual tenia dret) i "si era posible" aprovar sense examen. Es va accedir a aquella absurda petició (39).

El 22 de febrer Josep Gasull va dernanar examinar-se del curs passat (1836-1837)
perque en el camí de Lleida a Barcelona "fue detenido por los facciosos". Tamb6 es
va accedir a aquella petició (40).
Un excel4ent alurnne (el curs anterior havia guanyat el Prerni anual), Benigno
Arrnendáriz, va demanar una reducció del 50% deis drets de revalida, perque estava mobilitzat. Se li va contestar afirrnativament. pero presentant certificat del coronel del seu regiment (41). O sigui que cada excepció havia d'estar documentada.
Moltes vegades era dificil obtenir-la; altres vegades la situació de I'alumne era inventada. Resultat. que rnolta gent presentava papers falsificats (40). No era qüestió
d'imposar una disciplina estricta. Entre aixó -que era demanar impossibles- o fer-se
l'irnbecil. es va escollir un carni intermedi.

Es va prendre I'acord d'adre~ar"una suave pero saludable reconvencidn a los que
que el Colegio no les cauhabían falsificado sellos y firmas para la matricula l...]

saria ningún perjuicio pero que vieran lo fácil que seria requerirlos judicialmente y
que no se podrían prometer igual indulgencia de otras personas. A los que habian presentado papeles ilegitimos pero sin malicia. como uno que presentaba certificación de Matemáticas librada por un abogado y que buscase otras mejores"
(42). Resultat d'aquesta "suave reconvención" van ser els casos d'Antoni
Alavedra. "que trae nueva certificación en lugar de una ¡legitima rechazada" (28
d'abrii de 1838) (43).
De semblant manera, Josep Jorda i Camps va presentar un nou certificat d'haver cursat Matematiques "en sustitución de uno ¡legitimo". Perb com que estaven escarnats van decidir "preguntar al que lo extendió" (16 de juny de 1838)
(44). En canvi es va rebutjar l'oferta de Pere Palau i Capdaygua (que aportava un
certificat de Matematiques fals) que I'examinessin i I'aprovessin si ho feia bé
(43).
Aquests tres casos contrasten amb I'acceptació d'"una certificación de prácticas en
papel blanco en atención a que el pueblo donde estaba Francisco Juan, estaba ocupado por los cariistas" (45).
Tarnbé en aquells anys van sorgir problemes arnb la gent que tenia cursos aprovats a I'estranger. Recordem que una disposició de I'any 1834 (46) en va derogar
una altra de 1832 que no n'acceptava cap (47). Els problemes depenien de la veracitat d'aquells certificats i també del prestigi del Centre que els havia expedit.
Assenyalern de passada que el 2 de maig de 1836 el Col.legi de Cirurgians de
Londres va proposar intercanvi de treballs arnb el8 RCC de Cadis, Barcelona i
Madrid (48).
Vicenc Besora pretenia que li fossin admesos tres cursos. Dos a Franca i un a Tortosa.
Se ti van acceptar eis dos francesos pero li van rebutjar el de Tortosa. Diguern -a
propbsit d'aquest cas- que 1'11 de novembre de 1830 i altre cop el 17 de julio1 de
1838 es va decretar "no valgan los estudios del Colegio de Navarra. considerando
la gran diferencia entre (il y los demás del Reino" (49). De totes maneres aquesta
drastica decisió es va mitigar al cap de dos anys (30 de novembre de 1840) en manar
"que se admitan mediante examen".

L'afer dels teolegs
Les tres lleis desamortitzadores dels béns del8 ordes religiosos van determinar que
un bon nombre de joves que cursaven estudis eclesi3stics air serninaris propis de
cada orde en fossin expulsats.

De totes rnaneres aquella amenaca del colera va tenir repercussions acaderniques i
económiques. Malgrat l'escassa entitat d'aquell brot de cólera no van faltar estudiants que més endavant van invocar els serveis prestats atenent colerics per obtenir avantatges academics. Per exernple, Xavier Pérez va dernanar el 7 de desernbre
dispensa del 76 any "por los méritos contraídos en tiempo del cólera" (55).
Fer front a una epidemia de colera organitzant el control del transit de persones i rnercaderies. rnantenint les quarantenes al8 Llatzarets. etc. costava diners i al governador
civil no se li va ocórrer altra cosa que demanar la ilavors fabulosa suma de 10.000 duros
al Col-legiel 27 d'agost, tan bon punt va saber que hi havia calera a Tarragona (56).

Els professors li van contestar que ells no estaven autoritzats a fer tal lliurarnent de
diner i que passaven la seva petició a coneixement de la Junta Superior de Sanitat.
El ler de seternbre, abans que arribes cap contestació de Madrid, el governador va
insistir novarnent. Li van manifestar que els diners no eren propiarnent del Coi.legi.
Que eren propietat d'un fons cornú de tots els col~legis"pasando de unos a otros
l..]
no hay sobrantes l..] y que en todo caso se haría la entrega con la protesta que
salvase su responsabilidad".
Aquesta resposta va ser impugnada per Mayner, partidari de no entregar ni un centim si no ho manava la Junta Superior de Sanitat (57). El 4 de seternbre arriba el 3er
requeriment. No solament el governador volia el8 10.000 duros, sinó que manava
que li diguessin quant hi havia a la caixa del Colblegi. L'acord va ser comissionar el
catedratic rn4s jove -Rarnon Ferrer Garcés- perque fe8 I'entrega deis rnale~ts10.000
duros i que es negué8 a donar I'estat de la caixa (58).
Per fi el 16 de febrer va arribar la resolució de Madrid. que donava la raó al Col.legi
i elevava una protesta davant del governador Amb data 20 de febrer la reina va
desautoritzar el governador civil, i li va manar retornar els 10.000 pesos "pues el
cólera no había invadido ningún pueblo de la Provincia" (59).

Els casos de cólera es van anar produint, encara que sense la v~olPnciade 1834. fins
a la tardor de 1837 (60). Precisarnent en aquella epoca uns mallorquins no es van
poder matricular a temps perque l'embarcació arnb que es despla~avena Barcelona
es va veure obligada a fer quarantena.
Aquest va ser el cas de sis estudiants rnallorquins (Geroni Escudero. Joan Monzó,
Andreu Alós. Pere M.a Sbert, Pere Ribas i Mateu Mas) que el 29 de seternbre de
1837 estaven retinguts per "quarentena de la nave". que per si fos poc havia sofert
una "horrible tempestad" (61). De sernblant manera Josep Font i Floriana. subtinent
del Batalló de Voluntaris d'Arta, s'excusava el 9 d'octubre de 1837 (62).

Va ser aquell any 1834 el Col.legi es va poder desfer del dissector Borras, persona conflictiva com poques Aquest any \a confliaivitat no era deguda a les seves immoralitats
cobrant quantitats extres als estudiants o molestant per assolir la categoria de catedratic. Ara era perque els anys I'havien incapacitat i no volia demanar la jubilació. A I'acta del 21 de febrer de 1834 figura q w els professors deieguen en Joan Bautista Foix
la missió de convencer Borras "de que pida la jubilación en raziin de sus achaques.
Que el Colegio le apoyar2 por el celo con que se ha esmerado en el cumplimiento de
sus obligaciones [!!1 durante 35 años que desempeñó el cargo de Disector" (63).

Els bons oficios de Foix van tenir exit, perque -a la fi (!!t
el 7 d'agost d'aquell any va
dernanar ser jubilat (64). Rapidament el Col.legi va voler cobrir aquella placa i el 2 1 d'agost (al cap de dues setrnanes justes) va decidir treure aquell carrec a oposició. Pero no
ho van fer perque va arribar la noticia que hi havia colera a Tarragona I les oposicions
haurien pogut ser impugnades en estar limitada la liiure circulació de persones (65).
Tambe va ser en aquell any 1834 que es va decretar la reposició de tots els catedrdtic8 que havien estat expulsats i maigrat les gestions de Castelló no van ser readme80s (cas del Dr. Trujiilo a Madrid) o perque s'havien exiliat (66).
Caltra novetat va ser determinar I'uniforme propi dels professors del Col.legi.
Precisament durant el periode constitucional -el 27 de setembre de 1822- va ser un
assumpte que es va sotmetre a discussió perque (per als actes academics) uns volien
vestir una casaca curta i altres la classica sotana o "trajo talar" (67). Corn que van
quedar ernpatats van decidir que tothorn anés corn volgués.
A resoldre aquell problema de cerimonial va venir una disposició de data 9 d'octubre de 1834: "vestirían frac de azul turquí con bordado de hilo de oro de 12 líneas
precisas [o sigui d'una arnplada de 22 mm] de ancho en las vueltas de las mangas y
cuello y abrochado con botones dorados" (68).
El Col.legi va contribuir econbmicament a les despeses que ocasionava la guerra. El
6 de febrer de 1836, el Govern va indicar que de les quantitats aportades en pagaria un 4% anual. Tretze dies mes tard el Col.legi va presentar nota de les aportacions
en metal.iic, que van ser les següents.
l
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A la Junta de Armamento
A l Escuadron de Cazadores de Montaña

2 000reales
320 reales

Para mantener 4 hombres en campaña durante
3 meses a razon de 6 reales diarios

2 160 reales

Total

4.480 reales

En aquest compte s'especificava que aquests diners en part procedien de
detreure 100 rals al sou del director, SO als catedratics numeraris i 30 als supernumeraris i als jubilats. Aquestes deduccions importaven 2.810 rals i afegien:
"Ya veremos de donde saldrd el resto" (69). A I'acta del 28 d'abril de 1838 trobem i'anotació que el Col.iegi havia pagar del "fondo de Academias 20.000 reales" (70).

El primer de juny de 1838, comenca un intent de posar ordre a fi d'eradicar la permissivitat academica, aplicant l'article 3er de la Llei dictada per les Corts el 14 d'abril de 1838, que prohibia les dispenses d'edat i de cursos "por lo perjudiciales que
son algunas gracias concedidas en lo particular, sin perjuicio de que se cumpla lo ya
resuelto en casos particulares respetándose los derechos adquiridos" (71). Pero
aquelles bones intencions no van poder eliminar del tot les claudicacions deis centres d'ensenyament mentre va durar la guerra.
Un cop acabada I'any 1840 amb I'internament a Franca de les forces de Ramon
Cabrera, el Claustre de Barcelona va enviar una nota a la "DirecciOn de lnstruccibn
Pública" que deia entre altres coses:" t...] por la tranqui¡idad que felizmente reina y
la conveniencia de desterrar la concesión de gracias perjudiciales a los mismos que
las reciben y odiosas hasta cierto punto para los que las cumplen que fueron necesarias por la inseguridad de los caminos [...l. La exactitud en la concurrencia de los
estudiantes... al dar principio los cursos academicos ha sido considerada indispensable..." (72).

La repercussió dels canvis socials i polítics en la vida del
RC de Medicina i Cirurgia
Aquella guerra no era qüestió de preferir un Don Carlos a una "tierna e inocente
reina". Era queicom mes que una lluita entre dretes i esquerres. Era una cosa molt
mes complexa i els fets ocorreguts a rereguarda -en general- i a Barcelona d'una
manera oarticular ho demostren.
Sortosament el Col4egi i la Junta Superior de Sanitat van romandre -sempre
que els fou possible- al marge. Ja hem vist com la guerra va provocar un flux
d'estudiants cap a I'exercit, perb -a diferencia del passat- els professors van
romandre a I'Escola, perque havia perdut -des de 1827- el seu caracter militar.
Encara mes, un dels catedratic8 -Ramon Frau-, que va actuar al front de
Biscaia-Navarra, va ser advertit que havia de renunciar a la catedra, si volia continuar fent de militar. Frau va optar per deixar la milicia i retornar a la seva
catedra (73).

Malgrat la intranquil4itat política de Madrid deguda al fet que el Govern format a la
mort de Ferran VI1 era massa dreta per a la gent d'esquerra i massa liberal per als
moderats, i malgrat I'assassinat de religiosos a Madrid -acusats d'haver ocasionat el
cblera, emmetzinant els pous- al juliol de 1834, i a pesar de la sublevació del
Regiment d'Arag6 i la mort del general Canterac, la situació a Barcelona va romandre tranquil.la sota la ferula del general Llauder, més preocupat per I'activitat dels
obrers exaltats que per les partides carlistes fins que ...
Fins que el 25 de juliol de 1835 una poc afortunada cursa de braus va provocar un
esclat de furor entre una multitud de miserables sense ofici ni benefici. Arribats a
Barcelona fugint d'un camp en crisi, indoctrinats per un sociaiisme utbpic que tirava rnés que res a les tesis anarquistes, van calar foc a gairebé tots els convents d'ordes rnasculins, i van assassinar un total de setze frares, davant la rnés absoluta passivitat de les autoritats i de la pobiacib.
Els aldarulls van continuar i el 5 d'agost les turbes van matar el general Bassa (enviat
per Llauder a reprimir aquelles alteracions de I'ordre) i van incendiaria primera fabrica textil accionada per vapor de la Societat Bonaplata del carrer dels Tallers.

Malgrat la substitució de Llauder pel general Espoz i Mina, el 30 de desembre una
multitud va assaltar les presons de la Ciutadella. de la torre de Canaletes i de les
Drassanes i I'Hospital de Jonqueres i van assassinar els presoners carlins que hi eren,
com a venjania d'unes execucions fetes per la partida de Miralles assetjada al santuari de Nostra Senyora dels Horts, la noticia de les quals havia arribat i circulat per
Barcelona notoriament exagerades (74). L'endema un batallb de milicians va proclamar el restabliment de la Constitució de 1812.
Tots aquells esdeveniments van fer reflexionar gent de pensament liberal fins aleshores exaltat. És que ells volien una serie de llibertats considerades essencials com
elegir el govern o els alcaides, o publicar o parlar sobre politica, etc.. pero a base de
rnantenir la propietat privada; homes que adoraven el "progrés" i la cultura, no
podien combregar amb les idees anarquistes i destructives de temples, de fabriques
i d'arxius de tota mena.
cs piradigmatica la negativa del Dr. Pere Mata -home d'una gens dubtosa trajectbria política exaltada- a arengar el batallb que acabava de proclamar la Constitucib.
El rnateix Espoz i Mina -un altre liberal exaltat- va decidir actuar energicament: va
destituir i'Ajuntament i sense cap procés de cap mena va enviar desterrats a
I'Havana Ramon Xaudaró (un republica) i el professor del RC de Medicina i Cirurgia,
Ramon Ferrer Garcés. que era tinent del tristament celebre Batalló de la Brusa. un
escamot d'exaltats terriblement antitot.

Més d'un ha comentat que aquells cops de geni del vell guerriller Espoz i Mina van
ser fets a contracor d'ell mateix i que el desterrament sumarissim a I'Havana' va ser
un favor als seus antics arnics, cercant estalviar-los compareixer davant d'un Tribunal
militar.
E l 14 d'agost d'aquell any 1836 es va produir el celebre "motín de la Granja". Uns
sergents obligaren la reina regenta signar la restauració de la Constitució de 1812.
L'energia del capita general Espoz i Mina va impedir que es produis una aitra bullanga a Barcelona. Diguem, de passada, que tant Xaudaró com Ferrer Garcés no van
tenir una estada a I'Havana massa agradable. El capita general de I'illa de Cuba, Don
Miguel Tacón, es va encarregar de tenir-los controlats i vigilats. Ferrer Garcés va
intentar cobrar el seu sou de catedratic. perb els seus companys de Claustre van
decidir el 27 de maig esperar que s'aclaris la seva situació política (76).
Els amics -potser germans de Ibgia- de Ramon Ferrer es van encarregar de presentar-lo com a candidat en les eleccions de diputats a Corts. Va sortir elegit diputat per
Lleida. En retornar de Cuba a ocupar el seu escó.' el RC va rebre una atenta carta
de Ferrer oferint els seus bons oficis "para el lustre de la Facultad" (79). Previarnent
havia presentat el seu passaport que li atorgava "entera libertad" i el seu nomenament de capita de la Milicia Nacional. Com és molt natural, a la vista de tot plegat
van acordar per unanimitat posar-lo novament en nbmina i abonar-li els sous endarrerits (80).
Hem dit abans que els movirnents de socialisme utbpic i anarquia i violencia de les
masses obreres van fer canviar de parer els extremistes del liberalisme. Una prova ens
la dóna el mateix Ferrer Garces, quan accepta representar el Col.legi assistint, junt
amb Josep Castells, a la processó del Corpus del 15 de juny de 1838 per invitació
del capita general (81).
cs evident que I'ideari rnenjacapellans de Ferrer Garces s'havia refredat una mica o,
si no, no I'haurien enviat a desfilar pels carrers de Barcelona amb un ciri ences a la
ma. Podrien haver-hi enviat Joaquim Cil, d'idees diametralment oposades a les de
I'ex-tinent del Batalló de la Brusa.
Al seternbre de 1840 -acabada la guerra carlista- la situació de la reina regentes va
fer insostenible. Va fugir d'Espanya acompanyada del seu marit, I'exguardia de
1 Van mamar del pori de Barcelona el 16 de febrer (75).

2 Aquelles Corts van inaugurar les sessions ei 24 #octubre de 1836 (771 Ferrer Garcbs figura en la
lilsta de diputats que van votar en contra de I'anicle 17 que havia de decidir si les eleccions s'havien de fer per provincies o per districtes (78).

corps, fill de I'estanquer de Tarancón, convertit en duc de Riansares i amb la butxaca plena de diners que havia anat amassant en els set anys de regent-consort en
negocis no massa clars.
Menor d'edat com era la reina Isabel. s'encarrega de la regencia el general
Baldomero Espartero. Fill d'un constructor de carros de la Granatula (un poblet de
la Manxa), estudiant en un seminar!, convertit en militar durant la guerra de la
Independencia. derrotat en la campanya de I'emancipació d'America. va aconseguir
guanyar un bon nombre de batalles als carlistes i va liquidar la guerra al Nord amb
el pacte de Bergara. Va ser ennoblit com poques persones en la história d'Espanya,
(comte de Luchana. duc de Morella i de la Victoria i princep3de Bergara).
Dotat d'escas talent politic, la seva regencia va durar dos anys (1841-1843). La
regPncia del general Espartero va tenir a Barcelona connotacions negatives. El 25 i
26 d'octubre de 1841 les turbes van assaltar la Ciutadella i van comentar a enderrocar-ne la muralla, fent realitat un anhel compartit per la immensa majoria deis
barcelonins que comprenien que l'aparició de noves fabriques demanava mes espai
que el limitat per les muralles; precisament va ser Pere Felip Monlau. un rnetge sortit del nostre Coi.legi. el que va guanyar el concurs iiterari sobre el tema i que portava per títol ((Abajo las murallas!»
Entre 1840 i 1843. Barcelona era una olla de pressió. Contingents de jornalers del
camp sense futur van anar engrossint el proletariat industrial de la ciutat. Era la
"patuleia". els miserables, material apropiat per a tota mena d'excessos al carrer.
L'any 1840 va ser molt important. per l'aparició del republicanisme d'Abdó Terrades
i les seves "Hojas republicanas" i el sorgiment dels primer8 sindicats obrers.

Els avatars de la Universitat de Cervera (82)
No podem passar per alt referir-nos a la Universitat de Cervera. La seva instal.lació
en una vila que com a molt va arribar als 2.000 habitants no era apropiada perque
hi funcioné8 una Facultat de Medicina. Sense hospital, els ensenyaments havien de
ser exclusivament teórics.
Els catalans la van haver d'acceptar a la f o r ~ ai la van boicotejar de mil maneres. Data
de 1796 la petició de I'Ajuntament de Barcelona demanant el seu trasllat a la capi3 El títol de príncep. bastant corrent a Italia i a Russia, no ho era a Espanya. Sois ho es I'hereu de la
Corona perque els seus germans s6n '"Infantes". Solament dues persones han estat prínceps:
Manuel Godoy i Espartero, que va rebre el títol del rei Amadeu l.

tal del Principat. L'any 1816 es va repetir la petició. La contestació del ministre -en
nom del rei- va ser "que no habla razbn de justicia ni de utilidad pública para privar a la "ciudad" de C e ~ e r ade su Universidad".
En ple periode liberal, I'any 1821. el Govern central la va suprimir Tant els alumnes
com els seus catedratics de Medicina van anar a Barcelona i es van Incorporar al
Ciaustre de "Escuela especial de las ciencias del curar", com ha estat exposat.
Pero. en acabar-se I'any 1823 aquel1 regim, es van tornar a emprendre els estudis de
Medicina a Cervera. Quan Castelló va unificar les carreres de Medicina i Cirurgia, les
universitats van seguir atorgant els titols de batxiller, llicenciat o doctor de solament
Medicina, en notoria inferioritat respecte als RC que atorgaven les mateixes graduacions en Medicina i Cirurgia. Aquest fet i abracar la majoria del professorat la
causa de I'extrema dreta, van fer que la Facultat de Medicina quedes reduida a dos
alumnes quan un Reial decret del primer de setembre de 1837 la va suprimir.
Aixo. que va ocórrer en plena Guerra Carlina, va induir el rector Bartomeu
Torrebadella i altres catedratics a cercar I'empar dels carlistes i continuar una
Universitat fantasmal situada a I'aixopluc de les muralles de Solsona, primer, i quan
el baró de Meer va ocupar aquesta placa, al vell monestir benedictí de Sant Pere de
la Portella, despres.
Acabada I'any 1840 a Catalunya la Guerra Carlista. va ser el regent general
Espartero el que -de iure i de facto- va liquidar definitivament la Universitat cerverina. Més endavant, el lector trobara els catedratics que van passar definitivament
de C e ~ e r aa Barcelona.
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El professorat del RCC de Barcelona
des de la unificació de 1828 fins a
I'any 1843
fany 1828, arnb motiu de la unificació dels estudis de Medicina i Cirurgia, es van
incorporar al Reial Col.legi de Medicina i Cirurgia FPlix Janer, (5) que, com s'ha dit,
ensenyava Medicina a I'lnstitut de Medicina Practica i Josep Flotats, que era a
Cewera. Janer es va traslladar a Barcelona. on I'any 1832 seria nomenat metge
rnajor de I'Hospital de la Santa Creu.

El 18 de desembre de 1828 va entrar com a catedratic supernumerari Francesc Juanich
i March (1). Per defunció d'Antoni de San German (2 de maig de 1833) i de Josep Soler
abans de julio1 d'aquell mateix any va ser nomenat el 10 de juny de 1834 el Dr. Ramon
Ferrer i Garces, destinat a explicar Anatomia i més tard Medicina legal (2).
El 25 d'abril de I'any següent. Josep Castells i Comas va ser nomenat catedratic
supernumerari i dissector (en substitució de Francesc Borras). Va prendre possessió
el 7 de rnaig de 1835 (3). El 2 de juny de 1837 es va jubilar Ramon Frau i Armendariz
per incompatibilitat amb el seu carrec militar (4).
L'any 1837, decretada l'abolició definitiva de la Universitat de Cervera. va passar a
Barcelona el Dr. Macari Riu, que havia estat readmes com catedratic de Química de
Cewera en I'amnistia del 24 d'abril de 1834 (5). El 15 de marc de 1838 va entrar en
qualitat de catedratic supernumerari Joaquim Cil i Borés (6).

El darrer catedratic entrat abans de la transforrnació del Col.legi en Facultat de
Medicina va ser Wenceslau Picas i López el 4 d'octubre de 1842 (7). ocupant la
vacant ocasionada per la mort de Macari Riu 1'1 1 de mar< de 1842. De manera que
el dia 10 d'octubre de 1843, data del naixement de la Facultat de Medicina de
Barcelona. la cornposició del Claustre era la següent.
Feliu Janer i Bertran, Director i catedratic de Clínica medica.
Joan B. Foix i Gual, catedratic de Terap6utica.
Ramon Ferrer i Garces, catedratic de Cirurgia i, mes tard, de Medicina legal I'any
1845, amb motiu de la mort de Flotats.
Antoni Mayner i Alcover, catedratic de Malalties de la dona i de la infancia.
Josep Castells i Comas. catedratic d'Anatomia.
Joaquim Cil i Bores, catedratic supernumerari.
Wenceslau Picas López. catedratic de Cirurgia,

Afegim que Josep Flotats i Fuster, que havia estat catedratic a Cervera primer (1816)
i a Barcelona el 1822, va ser encarregat I'any 1844 de les assignatures d'Higiene i
de Medicina legal (8).
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Notes sobre els darrers alumnes
(1834-1843)
La característica mes destacada d'aquest periode va ser que -consolidada la reforma de Pere Castellb el Col.legi de Cirurgia es va captenir en tot com una autentica Facultat de Medicina i Cirurgia, Hem dividit aquest periode en dues meitats. La
primera va de 1834 a 1839 (els anys de plena guerra amb forta influPncia sobre el8
alumnes i I'ensenyament), i la segona, de 1840 a 1843, en que el Col.legi es converteix en Facultat de Medicina i Cirurgia. plenament integrada a la Universitat.

I

1

L'impacte de la Primera Guerra Carlista (1,2,3,4,5,6)
Proc.

Cataiunya
Barceiona
Cat Nord
Espanya
Estranger

1834
L/. Rm.
53 52
19 4
2
10 57

1835

1836

L/. Rm.

L/. Rm.

53 39
15 4

61 30
26
4
7
1
10 59

14 60

1837
L/. Rm.
58 49
15 5
1 2
16 92

1838

1839

L/. Rm.

Lt. Rm.

56 38
23
9

45

1

6

57
3

1
I

i

1

25 38

16 51

Suma

Total

1

(7)

Mitjana per any: 197.67 alumnes.

1

11
1

Taula 58

La taula núm. 58 de les matriculacions
L/.
acusa les particularitats següents. Mai no
Calalunya
326
s'havia assolit un concurs tan nombró8
104
; Cat. Nord.
9
d'alumnes: 1.189 en total, que correspon
Espanya
91
a una mitjana de 197,67 estudiants
Estranger
matriculats per curs i una xifra maxima
(7)
1
I'any 1837. Els estudiants de la resta
d'Espanya representen un 20.3% i la proS31
porci6 entre llatins i romancistes (el que
en podríem dir metges/practicants) 6s del 44.6% / 55.4%.

Rm.
265
29
6
357
1

1

591 i
133

15

448

:

1

1

658

1.189

La mama de les matriculacions en el8 darrers quatre anys ens rnostra (quadre 01)
algunes diferencies amb I'anterior.

Veiem en primer lloc un nombre elevadíssim de graduacions (130 de mitjana) producte de la permissivitat imposada per la guerra. En segon lloc assenyalem que de
les cinc opcions que el Co1.legi oferia a la joventut que hi acudia. dues són les que
dominen d'una manera incontestable. Són la nova carrera de Medicina i Cirurgia i
el sagnador que ara en diuen cirurgia de 3.". Les xifres són clares, en les opcions "llatines", sobre 439 titulats, 387 (el 88.1 5%) són metges-cirurgians. En les dels romancistes són sagnadors 331 sobre un total de 342, o sigui, el 96.8%.

1

I

Taula 61 (18,19,20,21,22,23,24,25,26)

1 Anys Llic. o

Ck
Llic. o
Batx.
de l."Batx.
cir. med.
med.

1
1

1840
184 1
1842
1843
Suma

9
16

3

1
-

7
2

6

10

7

22

Sumes
Jot.
Ll. Rm.

27

51
111
79
124

1
4
1
1

60
91
84
70

63 61
135 95
87 85
167 71

124
230
172
238

58

365

7

305
312

452 312

764

6

452

Llic. o
Cir.
Cir.
Batx.
de2." de 3."
med. c i ~ .

Com veiem, el nombre de graduats 6s encara més gran proporcionalment que en el
període passat: 764 amb una mitjana de 191 graduats per any Es repeteix el fenómen abans assenyalat de la polarització veis la carrera de metge-cirurgid i la mPs
modesta de cirurgia-sagnador.
Per cert que, aquesta "carrera", se la va voier revestir d'una certa importancia. A
part mantenir els tres anys d'estudis, es va exigir als qui la volien seguir -amb data
16 de setembre de 1842- acreditar haver cursat dos anys en un institut de 2on
ensenyament Gramatica espanyola i Elements de matematiques al ler any i
Elements de Geometria, Física i Química al 2on.
Se'ls exigia també uns coneixements elementals de Botanica, que podrien adquirir
durant el ler i 2on curs a la mateixa Escola. I un examen d'ingres de "cultura primaria" (27). Caltra "operació" de prestigi va consistir a organitzar una mena de cerimonial a I'amfiteatre anatbmic, on el8 eren lliurats el títol i "las insignias de cirujano
de 3a". de manera semblant a com es procedia amb els doctoraments i amb el8 premis de final de carrera, Llegim a I'expedient d'Estanislao Beltran Rebollo (matriculat
el ler d'octubre de 1841) (28) que "en la mañana del 3 de mayo de 1846 se recibib de Cirujano de 3a de acuerdo con las disposiciones vigentes" (29).
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Allegorier renaineotiiter que representen els caraders humanr:
flegmatic. ranguini. melancbltc i col@ric.

El darrer día del RCC de Barcelona

En pagines anterior8 hem exposat la situaci6 explosiva de la societat catalana en
general i barcelonina en particular durant la breu regencia del general Espartero.
Quan aquest va ser derrocat -30 de juliol de 1843-, prohoms de la burgesia catalana exigien de Madrid noves Ileis, com la llibertat d'impremta, la neutralitat religiosa
de I'Estat. i considerant que la reina gaudia d'un patrimoni suficient, disminució de
la partida del pressupost destinada a la Casa Reial, mentre no estigues amortitzat tot
el deute públic. enderrocament de les rnuralles de Barcelona i de les fortificacions de
la Ciutadella i de Montjuic i altres mesures de tipus economic.

El Govern forrnat a Madrid no va mantenir la promesa de portar a cap totes aquestes reformes i quan el8 delegats catalans van tornar de Madrid amb les mans busdes, al cap de quatre dies (2 de setembre de 1843) va esclatar la revolta. Aquella
Ppoca va estar plena de bullangues -recordem el desterrament de Ramon Ferrer
Garces a Cuba-, perb aquesta de 1843 va ser, sens dubte. la mes violenta.
PerquP si bé el8 components de la Junta -Rafael Degollada, Joan Castells o Miquel
Tort- eren. pel que sernbla. unes dignes persones. els elements que van actuar i van
ocupar el carrer portaven una calavera de llauna cosida a la gorra i -a manera d'insígnia- una paella on havien de fregir-hi els aristbcrates i els rics. Chimne -el Xirivitque entonaven no deixava lloc a dubtes sobre llurs intencions: "May mes vulguen
los pobres1 pagar contribucionsi que els richs las paguen totesi ab 80s robats
miIions.1Tampoch volem que y hagil centenar8 d'empleatsl molt temps per mantenir-losi hem anat despullats./ Es la salut del poblel nostra suprema Ileyl aquell que la
quebrantil li llevarem la pell.1 Amanirn las paellasi que prompte han de servir1 y
amarrern forrsa murrisi dels que s'han de fregir" (1).
El dia 2 de setembre de 1843 al Col.legi no hi havia classes perque el curs no
comencava fins el 2 d'octubre, perb hi havia examens de revalida. Aquell dia s'havia d'examinar de revalida de sagnador Vicen~Gimeno Saporta, de 26 anys natural
de Castelló; matricular I'any 1838 havia anat aprovant els tres examen8 de cada curs
(1840, 1841 i 1842) (2). perb aquell dia no va ser possible revalidar-lo. Llegim al seu
expedient (3): "Habiéndose cerrado en este dia el Colegio con motivo de las ocurrencias de esta Capital no pudo tener lugar este examen. habiéndose efectuado el
30 de noviembre de 1843 segun consta en el folio -2,66" (4).

El 10 d'octubre es promulgava una Reial ordre que establia la creació de la "Facultad

de Ciencias Meditas". Cexercit i o m a n d a t pel brigadier Prim- no va pacificar totalment Barcelona fins el 19 de novembre. Per tant, el Decret en virtut del qual el
Col.legi passava a ser una Facultat de la Universitat de Barcelona va arribar a noticia
del Claustre de professors quan aquest es va reunir ja pacificada Barcelona.

Epíleg
Pero aixO no va suposar una mort en el sentit biologic de la paraula. Del final d'aquell Col.legi sorgit del formidable pragmatisme de Pere Virgili en va neixer la nova
Facultat de Medicina, que ocupava el mateix local i se servia dels mateixos homes.
L'any 1843, sota la influent i poderosa inspiració de Pere Mata i Fontanet -un del8
seus alurnnes mes prestigiosos-. aquella nova Facultat de Medicina es va comencar
a regir pel pla d'estudis del 10 d'octubre de 1843.
En essencia, aquel1 pla creava dues facultats de medicina i cirurgia (Madrid i
Barcelona). destinades a formar llicenciats i dactors en Medicina i Cirurgia, i cinc
col.legis (Sevilla, Valencia. Saragossa. Valladolid i Santiago), creadors de professionals de segon ordre per exercir la medicina elemental. la cirurgia menor i l'obstetrícia. A Barcelona i Madrid la carrera constava de vint assignatures i durava 7 anys. Als
collegis s'impartien cinc assignatures.
Al cap de dos anys el nombre de facultats de medicina va passar a tres perla incorporació de Cadis (que depenia de la Universitat de Sevilla). Es van crear quatre
"Facultades de Za" (Valencia, Santiago, Salamanca i Granada). Pero aquests canvis
ja no formen part del període que voluntariament hem decidit estudiar.

2. AUC. 189,13.

3.

"

152,64.

4.

"

m.66.

ANNEX 1
El futur dels alumnes
tntroduccio
És clar que el futur dels estudiants era -i continua essent- exercir la professi6 per a
la qual es preparen. Durant els vuitanta anys de vida del Col-legi,tres eren les "sortides": 1. la carrera militar, 2. la practica civil, i 3. la docencia.

Els cirurgians i metges militars
Un gran nombre de graduats van ingresar a I'exercit. A aquest respecte cal que deixem ben clars alguns punts.

1 . t s ben conegut el fet que el motiu fundacional del RCC de Barcelona era assortir I'exercit de bons professionals, i per aixo aquest Collegi depenia de la
Secretaria de Guerra i el seu vicepresident -o director efectiu- va ser fins a I'any
1799 el "Cirujano Mayor del Ex6rcito" i els seus professors adquirien la graduaci6 militar de "Ayudantes del Cirujano Mayor" i mPs tard el de "Consultores".
2. Estava manat des de 1764 fins a 1828 que quan un Coronel necessitava un cirurgiA per al seu Regiment s'havia de dirigir al vicepresident del Col.legi per demanar una llista de tres graduats. El coronel triava un d'aquells tres noms. que solia
ser gairebe sempre el del primer que figurava en la trinca.
Durant els -aproximadament- vint-i-cin prirners anys de vida del Colblegi, entrar
en una terna per anar a un regiment era una cosa sol.licitada per part dels graduats.
3. Hem de distingir dos períodes en la vida del Col.legi pel que pertoca a I'anada de
cirurgians a I'exercit. Durant els primers trenta-cinc anys el problema del "Cirujano Mayor" era dir que no a les moltes peticions per anar a un regiment.
Pero en els anys successius el fenomen es va invertir de tal manera que, a fi de
comptar amb un nombre convenient de cirurgtans militars. tota placa d'intern, o
stgui la de I'alumne que era mantingut a i'Hospital o se Ii donava una pesseta cada

dia, es concedia amb el comprornís que quan acabaria la carrera acceptaria ser el
cirurgia de l'hospital o del regirnent que se li indiqués.
Per tal d'assegurar un nombre suficient de futurs cirurgians militars, el Col.legi de
Barcelona va arribar a tenir -des de 1795- cinquanta place8 d'interns, 6s a dir, trenta més de les que havia tingut sernpre. Perb a aquests cinquanta s'hi van sumar -des
de 1787- els procedents de San Carlos de Madrid i a partir de 1799 els de Burgos i
Santiago. Cosa que assegurava perfectarnent el reclutament per a l'assistencia
d'hospitals i regiments.
Més endavant. es va procedir a un repartiment més equitatiu del nombre d'interns:
27 a Barcelona i 13 a Madrid, a Burgos i a Santiago. o sigui. 66 en total. Aquest sistema de "becar" els futurs cirurgians militars donava lloc a un o altre conflicte, ja
sigui perque I'alumne s'ho repensava i no volia seguir la carrera militar o perque ja
dins de I'exercit -al cap de poc temps de ser-hi- trobava una ocasió, tal corn una
col~locaciócivil o un rnatrimoni amb noia rica que no estava disposada a anar de
població en població seguint el regiment.
Del primer cas, n'és exernple el que va passar arnb I'alumne Ramon Llobera i
Mandres, que era intern i que va ser expulsat l'any 1804 per reiterada mala conducta (1). A I'acta del Col.legi del 29 d'octubre de 1804 la cosa es va endolcir fent
constar que aquel! alumne havia estat reclarnat pels seus pares per dedicar-lo a I'estudi de la Medicina. i afegien a continuació: "que su padre pague la Pensión devengada y que. en lo sucesivo, padres y tutores se comprometan a devolver la pensión
en caso de renuncia o de expulsión por mala conducta y no por enfermedad contraída después y que les inhabilita para servir en el Ejército" (2).
La solució del segon cas va ser irnpossible. Es tractava de Domenec Catany, que s'havia graduat al RCC de cirurgia llati de dos exarnens l'any 1801. Va ser alurnne intern
i, en graduar-se, va ingressar a I'exercit i va ser destinat al Campo de Gibraltar Alli
es va casar amb una noia de San Roque -pel que sembla molt rica- que no estava
disposada a seguir la vida de nbrnada propia d'un regiment.
Aixi va ser corn el 28 de febrer de 1808. allegant "quebrantada salud", va demanar la baixa de I'exercit. Un cornpany seu que coneixia rnolt bé la situació va dirigir
a la Junta Superior Gubernativa la següent carta anbnima,
El Dr. Franciscq Domingo Catany, cirujano de Murcia que en la actualidad se halla
en Hervas. Reyno de Portugal, solicita separarse del regimiento para hacerse cirujano titular de San Roque. valiéndose de falsedades, pretextos y apoyos para su
consecuci6n. Es un joven robusto y haviendo sido colegial interno del Colegio de

Barcelona, creado, sostenido y enseñado a expensas de S.M. para que le sirva en
sus Exércitos es injusta y vergonsosa su separasión en tan pequeña edad y tan sin
motivos porque somos tan criticados varios colegiales que pensamos en honor
por estas debilidades.
Yo. llevado de los estimulos de mi conciencia lo hago presente para su inteligencia
''Un Colegial"

La Junta va fer cas de I'anbnim i va denegar la petició de Ilicencia absoluta de Catany
afirmant que "est6 robusto [...] cas6 hace cuatro años L.. ] lo que proporcionó bienes raices que desmerecen en su ausencia [...] " El nucli fonarnental de la negativa
era que, a fi de comptes, Catany estafava I'Estat que i'havia subvencionat durant
uns anys perque servis I'Exercit i no perque es dediques a administrar les finques de
la seva dona (3).

Els títols de doctor i I'exercit
L'exercit acceptava ciruryians llatins i també ciruryians romancistes. La diferencia
entre uns i altres era que els romancistes no podien passar mai de "20s Ayudantes
de Cirugía", mentre que el8 llatins podien ascendir a " l o s Ayudantes" després a
"Consultores" i, finalment. ocupar la placa de "Cirujano Mayor de los Exércitos"
En la reforma de I'ensenyament de I'any 1795, en que el RCC podia atorgar el títol
de "Doctor en Cirugía médica", es va disposar que una condició necessaria per
poder ascendir fos la d'haver obtinyut la yraduació de doctor. Totes aquestes disposicions expliquen dos fenbmens reyistrats entre els cirurgians militars.
Fins a 1795 són bastants els romancistes que demanen passar a Ilatins. cosa que era
relativament senzilla perque tot consistia a aprovar el batxillerat en Llatinitat, L6yica
i Física i I'assiynatura de Materia medica. A partir de 1795, veiem com es produeix
una allau de peticions per doctorar-se per part de ciruryians llatins que havien estat
yraduats molts anys abans.
En el capitol destinat a l'estudi dels doctoraments es pot veure com durant els primers anys el titol de doctor es va "regalar". Era la solució politica d'un problema que
afectava gent gran que -si se'ls hayuessin exigit les normes reglamentaries- no haurien superat aquella prova academica i se'ls hauria barrat el pas a I'asceñs dins del
Cos de Cirurgia militar.

Centrada a I'exhrcit per oposició
A partir del 2 de juny de 1829 I'ingres al Cos de Sanitat militar es va fer per oposició (4). Qualsevol llicenciat en Medicina i Cirurgia per sota dels 28 anys' podia con-

córrer a les oposicions a fi de cobrir un nombre de places que s'anunciava previament (4). Les oposicions se celebraven a Madrid, encara que. en ocasions i d'una
manera excepcional, van tenir lloc a Sevilla. Barcelona i I'Havana.
L'aportació del RCC de Barcelona a la sanitat militar, tant en cirurgians com a partir
de 1828 en metges. va ser grandíssima en quantitat i en qualitat.

L'exercici civil de la professió
Bona part dels graduats que preferien la vida civil, tenien assegurat llur lloc de treball per motius familiars. Uns eren fills o nebots d'un cirurgia estableri. Altres es
casaven amb filles de cirurgians i buscaven d'aquesta manera assegurar-se el8
darrers anys de vida, retirats de la professió, garantint el futur de la filla. Altres, finalment, buscaven un poble i s'hi establien.
Com passa avui dia amb el8 metges, no tots els cirurgians es guanyaven la vida igualment. Hi havia un autentic proletariat i no faltaven professionals d'ingressos relativarnent elevats, com bona part de cirurgians barcelonins amb tres i quatre fadrins.
En el nostre llibre sobre Francesc Puig figuren una serie de dades indirectes que
autoritzen a pensar que els cirurgians de les viles petites i d'economia exclusivament
agricola compartien la pobresa dels seus clients. Ho demostren el8 fets següents.
1. Un gran nombre dels estudian6 que es guanyaven la vida durant tota la carrera tre-

ballant en un operatori de cirurgia-barberia a Barcelona eren fills de cirurgians rurals.
2. Els pagesos pagaven una petita pari en diner efectiu. Era molt corrent saldar I'import de la conducta amb oli. vi, garrofes. etc. Aixb no 4s cap fantasia; en I'inventari de bens de Salvador March de la Riera de Gaia hi figuren -emmagatzemats
als baixos de la casa- unes quantitats importants de farina, blat. vi i garrofes (5).
que eren venudes quan es podia i al preu que es podia.

1. El lirnit d'edat va anar variant; en rnornents dificils. corn durant les guerres colonials. es va suprtrnir. Al final de la guerra civil va ser de 35 anys. El corrent era que la gentes presentava o quan
tot just acabava la carrera o despres del ternps necessari per preparar els exercicis d'oposici6.
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3. Als pobles petits i mitjans no existia cap limitació legal de cirurgians-barbers. Per
exemple, a Guissona. amb sis-cents veins, hi havia set cirurgians establerts. La
competencia havia de ser, for~osament,ferotge (6).
4. A favor de la migradesa dels ingressos parla el fet que bastants cirurgians exer-

cien una segona professió. Era freqüent la de mestres de minyons. Francesc Ribas
a Llavaneres i lsidre Texedor a Masaicoreig en són dos exemples (7).
O be recorrien a I'intrusisme envaint el camp de I'exercici de la medicina. Són bastant abundants les denúncies per part de metges en aquest sentit que figuren a la
citada obra sobre Francesc Puig. Passem ara a examinar la cara bona de la moneda.

Adhuc al8 pobles mes petsts I'Ajuntament solia garantir un ingres anual. Certament
que solien ser quantitats petites, com les cent lliures de I'Ajuntament de Prat del
Comte (venia a suposar menys de tres rals diaris, xifra inferior a la d'un jornaler del
camp), pero era una base segura i fixa.
D'altra banda, molts cirurgians rurals pertanyien a famílies establertes des de temps
immemorial en aquel1 poble i tant per part d'ells com de la muiler posseTen alguns
bens que complementaven eis magres ingressos de la professió. Josep Barta de Salas
tenia -a part de la conducta, qualificada de "mas que mediana"- "buena habitación, un huerto y dos pedazos más de tierra, una Causa Pia2y, a más, es Patrón de
tres beneficios" (8).
El que en podríem dir I'aristocracia de la professió quirúrgica s'establia a les poblacions
com Barcelona, Vic, Girona. Lleida, Ce~era,Manresa, Tarragona i Tortosa, en les quals
com que hi havia un col.legi gremial el nombre d'establiments era limitat. de manera
que el cirurgia no havia de buscar altres activitats ans al contrari, contractava fadrins i
aprenents que col-laboraven.Al capítol dedicat als estudiants del segle xviii el lector trobar& I'existencia de botigues barcelonines amb tres i fins quatre col~laboradors.

La carrera docent. Les oposicions
Naturalment. la carrera docent estava reservada a una minoria. Calia estudiar molt i
trobar un patró protector. Els esglaons que menaven a la catedra eren I'internat i, si
era possible, arribar a "Practicante Mayor", que possibilitava seguir treballant a
I'hospital durant un o dos anys mes.
2 . Una Causa Pia era una fundacid amb un capital immobilitzat les rendes del qual eren destinades a

ajudar els membres d'una determinada familia en ocasid de dotar les noies o becar algun estudiant.

assistia el Tribunal i els opositors. Funcionava el sistema de trinques, o sigui que cada
exercici podia ser objectat pels adversaris. Els exercicis practics van consistir en I'exarnen i diagnbstic i tractament d'un malalt.
A San German li va tocar el cas d'una dona que havia estat arnputada a altura de
cuixa. A Ginesta. una artritis de genoll fistulitzada. A Ribas. un goma a la regió glútia amb caries de I'iliurn. A Ridecós, una úlcera veneria a la tibia. A Sarrais, dues cataractes, i a Junoy, una úlcera fungosa.
Les dissertacions públiques eren sobre un tema escollit a l'atzar. Havien d'ésser en
llatí I es donaven a cada opositor vint-i-quatre hoces per preparar-la. Tot aquest dia
i la nit el passaven a la biblioteca, rigorosarnent incornunicats, rebent els tres Apats
de manera que podien consultar les obres que volguessin.
Cada dia un candidat feia la seva dissertació, que era criticada pels adversaris. Les
coses van anar de la manera següent.
Dia 7 de novembre. San Gerrnan. "De perspiratione". Aquella licó va ser qualificada pel Tribunal de "Oratio admirabilis atque erudita". Afegeix: "Argüentes Junoy et
Ribas. pueriliter". o sigui que van titllar les obsewacions de puerils.
Dia 8. Ginesta. "De digestione alirnentarurn", que va mereixer el comentari de "oratio inferioris convictionis circa conclusionem probandam", i seguia sobre els adversaris: "Argüentes.Sarrais sine dificultate, San Gerrnan cuncisi et claritate"
Dia 9. Ribas, "De digestione alirnentarum"
Dia 10. Ridecós. "De tactu". El rnateix dia Sarrais va dissertar sobre "De partibus fluidis"
Va tancar les exposicions llatines Junoy amb "De irnaginatione". que va mereixer la
qualificació de "Oratio pessirna".
El 8 de desembre el Tribunal va ernetre el seu veredicte: els tres proposats foren per
aquest ordre. 1. Raimon Sarrais, 2. Antoni San German i 3. Bernat Ribes (9). A
Madrid van ser respectuosos arnb la decisió del Tribunal: van nornenar Sarrais.

Maigrat que tothorn 0bSewava acuradarnent el cerimonial, hi va haver una ocasió
en que -no sabern ben bé per quh. les oposicions van ser impugnades i es van
declarar nul.les. Precisament les següents que les van substituir van ser les que acabem de descriure.

Els opositors van ser els mateixos. mes Domenec Vidal i Abad. Els exercicis practics
van consistir en operacions quirúrgiques sobre cadaver Heus ací unes dades.
San German ("con algún defectillo").
Vidal ("bastante enérgica").
Ribes ("no supo como habían de ir los hilos de las suturas")
Ridecós ("fístula lacrimal muy defectuosa").
Junoy ("bronchotomia muy defectuosa"),
Pel aue toca a les dissertacions:
San German: "Oración muy erudita; los argumentos de poca substancia".
Vidal: "Oración muy formal y con bastante erudición, algo torpe en la latinidad y en
el resumir" (sobre "De respiratione").
Ginesta: "De perspiratione", "muy instructiva, muy buen latín. Resumió exactamente y defendió una conclusión muy rara".
Ribes: "De natura sanguine". "Floxa. pero bien dicha. Argumentos de poca eficacia".
Ridecós: "De circulatione sanguinis". "Explic6 sólo anatómicamente, sin reflexión
ninguna y poca erudición"
Sarrais: "De orina". "Dejó de explicar la analogía con el sudor. Tampoco habló de
las qualidades de la orina; se detuvo demasiado en probar las secreciones. Los argumentas medianos".
Junoy: "De moto muscu1arisN."Bastanteerudita pero le faltó mucho para probar la
conclusión pues no explicó la causa de la irritabilidad de la fibra y no satisfizo bien
a los argumentos".
També hi va haver exercicis practics sobre malalts:
San German. "Enfermo con escrófulas ulceradas; manifest6 muy poca práctica y
dixo algunas cosas muy extrañas".
Vidal. "Úlcera en la espina [columna vertebral] con sospecha de caries, galicado y
muy cachectico; peroró muy malamente y sin práctica. pues no habló del método
con que había de tratarse la úlcera".
Ginesta. "Fístula completa y complicada de ano; medianamente en su exposición.
Olvidó hablar de los condilomas. Vidal le objetó una buena dificultad",
Ribes. "Herida en la parte anterior del pecho. La puso penetrante por el único señal
del enfisema que le había observado el cirujano mayor Torner. Exposici6n muy defectuosa"
Ridecós. "Equivocó una hidroftalmia con el hipopión y nada hizo de provecho. Los
argüentes fueron. el de Vidal bastante análogo a la enfermedad".
Sarrais. "Una contusión al gran trocánter de dos meses con dificultad de mover la

articulación y de tenerse en pie. No pudo caracterizar la enferma por falta de señales y a lo último la tuvo por reumática y la dexó sin darle los principales auxilios como
son los banos de aguas termales. El argumento de Ginesta comenzó bien pero no
supo continuarlo"

El veredicte del Tribunal va ser la terna següent. 1. DomPnec Vidal, 2. Francesc
Junoy, i 3. Raimon Sarrais (10).
Era dificil atrapar una catedra a la primera ocasió. La primera virtut havia de ser la
constancia. Dels vuit opositors, tots menys un -Bernat Ribes- van acabar catedratics. Tard o d'hora, i a Barcelona o fora de Barcelona. Per exemple, Ginesta va guanyar una catedra de San Carlos, Ridecós el van nornenar professor de Santiago, i a
Vidal que no va presentar-se per malalt, li va ser "regalada" una catedra sense oposició de cap mena.
Naturalment, es tenia en compte el curriculurn vitae de I'aspirant. En aquel1
temps es publicava molt poc i la relativa joventut dels opositors feia que aquest
capítol de merits, tan irnportant avui dia, en aquells temps fos negligible; com a
molt alguna dissertació en les reunions literaries del col.legi o -a finals del segle
xviil- el cas excepcional de Cibat, que va opositar amb obres impreses al seu
favor.

Els merits adduits eren essencialment de dues classes: academics o militars. Els opositor~enviaven llur historial, En unes oposicions celebrades al gener de 1797.
Domenec Bover adduia la seva condició de cirurgia del Cos "de Alabarderos" des
del 17 de rnaig de 1795 i ler Ajudant de Cirurgia dels hospitals de I'Exercit d'Arag6
de 1793 a 1795 durant la Guerra contra la ConvenciO. Aixb pel que toca al8 merits
militars. Els academics eren haver estat practicant menor durant cinc anys fin8 a arribar a practicant major per concurs el 2 de juny de 1786. Cirurgia llati de 9 examen8
el 23 de juny de 1790 i -8egons certificació de Domenec Vidal- havia preparat
durant cinc anys les lli~onsd'Anatornia.
Josep Ridecós -queja hem trobat opositant el 1781 i el 1782- feia constar com a
merits academics haver dirigit les conferencies d'Anatomia des de 1782 i haver estat
el dissector anatbmic al costat del Dr. Josep Torner i haver ocupat les catedres de
Borras i Capdevila quan aquests, I'any 1793. van anar a la guerra, fin8 que el1 mateix
va marxar al front en qualitat de ler Ajudant de Cirurgia a ['octubre de 1793, fin8
al final d'aquell conflicte. En canvi Pere Antoni Canals, que era llati de 9 examens,
va assenyalar que el 2 de desembre de 1793 havia estat nomenat cirurgia del
Regiment de Carrabiners de Cavalleria de "María Luisa", unitat al servei de la qual
havia fet les campanyes de 1794 i 1795 (1 1).

Les oposicions se celebraven localment a cada collegi o a cada universitat. Va ser
quan els catalans -lila. Turlan, etc. -eren majoria a Madrid quan es va disposar -el
23 d'agost de 1824- que tinguessin lloc sempre a la capital. Norma que ha estat
vigent fin8 fa poc temps.

Cloenda. El RCC de Barcelona "exportador" de cirurgians a
I'Espanya peninsular i ultramarina
L'any 1984 vam publicar un treball titulat "i'emigració de metges i cirurgians catalans
a Madrid" (14).Allí el lector hi trobara dades estadístiques on es veu clarament com,
tant en els claustres dels professors dels RCC d'arreu d'Espanya, com en el8 drgans
directius de la sanitat la presencia catalana era molt mes nombrosa del que calia esperar segons el que representaven el8 catalans en tota la població espanyola.
Esmentem a tal1 d'exemple alguns casos.

Cexercici professional a Madrid.
Metges de Madrid de diverses procedencies: llistes oficial8 de 1797, 1812 i 1817.
relació de membres de I'Academia de "Emulación de Ciencias M&dicas8'de 1840 i la
llista de socis de la Germandat de Sant Cosme i Sant Damia de Metges i Farmaceutics.
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Agrupació

1797
1812
1817
1819
1840
1848
1850

Col.iegi de Metges
Col./egi de Metges
Col.legi de Metges
Coi.legi de Metges
Academia de Emulaci6n
Germandat 5. Cosme i5. Damia
Germandat S. Cosme i5. Damia

Total
noms
153
75
142

155
114
233
127

Noms
catalans
12
7
14
22
9
11

5

Pro%
porció
11,7
7,8
10.3
9,3
9, 1
9,8
6.0
14.2
11.6
7.8
20,l
4.72
3.9

!

Les xifres de la penúltima columna volen dir el nombre de metges no catalans per
cada un amb nom catala.
Es veu ben clar l'elevada proporció de metges catalans entre 1797 i 1840, amb un
maxim I'any 1819 (els catalans eren mes del 10%). La segona meitat del segle xix es

caracteritza per una progressiva regressió; les xifres. pero, són de tres a quatre vegades superior8 a les registrades entre el8 cirurgians romancistes i sagnadors d'epoques
anteriors. La proporció és encara mes elevada quan la comparació es fa sobre els
cirurgians llatins de l'any 1812: sobre un total de vint-i-vuit n'hi havia set amb noms
catalans, és a dir, per cada tres norns no catalans n'hi havia un de catala (25%).

Catalans i ensenyament
L'estudi del8 noms del personal directiu i docent de San Carlos en8 permet quantificar la influencia catalana en I'ambit de I'ensenyament de la Cirurgia primer i de la
Medicina desorés.
En el moment fundacional (1787) el quadre del personal era el següent. President:
Pedro Custodio Gutiérrez. Vicepresidents: Antoni de Gimbernat i Maria Ribas. Catedratics: Antonio Fernández Solano. Juan de Navas, Josep Queraltó i Ramon
Sarrais. Bibliotecari: Jaurne Respau. Mestre dissector: lgnasi Lacaba. Resultat: tres
"castellans" i sis catalans.
Dotze anys més tard, en unificar-se el8 estudis de Medicina i de Cirurgia i crear-se
la "Facultad Reunida" (1799)' la Direcció i el Claustre d'aquell establiment quedaren així. Junta de Govern: President: Josep Masdevall. Vice-president: Pedro
Custodio Gutierrez, Directors: Juan Gámez, Antoni de Gimbernat, Manuel Pereira
i Lleonart Gallí. Claustre: Ramon Sarrais. Diego Rodríguez del Pino, Agusti Ginesta,
Josep Ribes, Jose Severo López, lgnasi Lacaba i Rafael Costa de Quintana. Com a
catedratics substituts figuraven: Eugenio de la Peria, Josep Abades i Manuel
Bonafós. O sigui. que de setze persones, nou eren catalanes. I quan al mes de juny
d'aquell any la Junta de Govern es veie ampliada arnb Vulliez i Queraltó. la proporció queda d'aquesta manera: sobre divuit membres, onze eren catalans. un
frances i sis "castellans".
Tres anys més tard -ja desfeta aquella efímera unió de la Medicina i de la Cirurgiael claustre de professors de San Carlos estava format per cinc catalans i tres "casteIlans". Eren el8 següents: Director: Antoni de Gimbernat. Vice-director: Diego
Rodríguez del Pino. Catedratics: Eugenio de la Peria, P. Gutiérrez Bueno, Agustí
Ginesta. Josep Ribes, Rafael Costa de Quintana i Manuel Bonafós.
Tretze anys després (1815) el quadre docent de San Carlos era aquest. Vice-director:
Agustí Ginesta. Catedratics: Josep Ribes. Rafael Costa de Quintana, Manuel
Bonafós, Sebastián Aso Travieso. Sebastia Loche i Pere Castelló i Ginesta. O sigui,
cinc catalans i dos "castellans"

Una altra mesura la tenim en el8 cognorns dels qui pronunciaren la l l i ~ 6
inaugural de
San Carlos entre 1787 i 1828.
Josep Abades: 1801
Sebastia Aso Travieso: 1800, 1807, 1814, 1819, 1828.
Manuel Bonafós: 1799, 1809, 1813.
Ramon Capdevila: 1823.
Pere Castelló: 1802. 1816. 1820.
Joan Castelló i Roca: 1825.
Rafael Costa Quintana: 1797. 1805.
Antonio Fernández Solano: 1789,
Antoni de Gimbernat: 1787.
Agusti Ginesta: 1794, 1810.
Bonifacio Gutierrez: 1822.
lgnasi Lacaba: 1796.
~ebastiaLoche: 1808, 1815.
Juan Modcula: 1826.
Juan de Navas: 1791
Eugenio de la Peña: 1798, 1806.
Josep Queraltó: 1790.
Mari& Ribas: 7788.
Josep Ribes: 1795, 1804, 1811. 1818.
Diego Rodriguez del Pino: 1792, 1803.
Juan F. Sánchez Carrasco: 1827.
Rarnon Sarrais i Ferrer: 1792.
Rarnon Trujillo: 1817.
Josep MaTurlan: 1824.
El resultat es de tretze catalans i vu~t"castellans" La cosa es cornpletament diferent
quan exarnlnem I'ensenyarnent de la Medicina L'absencia de catalans entre el professorat del Real Estud~ode Medicina Práctica de Madr~ddes de la seva fundaci6 flns
a I'any 1825 és la regla

Els catalans a la sanitat militar
Molts metges i cirurgians catalans serviren I'exercit i la marina. Llur influencia en el
govern de I'exercit i I'armada, pero, fou sernpre compartida. Per exernple, i'any 1820
rnentre que el "Protornédico" militar, és a dir, la maxima autoritat. era Serapio
Sinués, el "Cirujano Mayor" era Salvi lila De manera sernblant , el 1825 la rnhxirna
autoritat era Bartolomé Piñera i el "Cirujano Mayor" Josep M.a Turlan. Tornem a
veure com eren els cirurgians catalans rnés protagonistes que els metges.

Aixo pel que pertoca als directius. Si ens referim al8 cirurgians purs i simples veurem
que la proporció de catalans era forta. No disposem d'escalafons dels darrers anys
del segle xviii on hi trobaríem un gran nombre de catalans pel simple fet que tots
havien entrat a I'Exercit perque figuraven en la terna que redactava el director del
Col.legi de Barcelona. on els alumnes eren catalans en una elevada proporció.
Pero disposem dels escalafons de cirurgians militars de 1822 i 1823 (12). Allí. entre
un total de 212 noms, 103 s6n catalans. xifra que representa un 48.6%. De totes
maneres. en aquelles llistes tenim que mentre de 150 primers ajudants (o sigui els
més antics) 84 eren catalans (el que representa el 56%). dels 106 segons ajudants
sols 16 eren catalans, de manera que la proporció dels mes moderns era d'un
modest 15%.
Cexplicació d'aquesta diferencia hem de buscar-la en el fet que el Col-legi de
Barcelona va tenir I'exclusiva de "fabricar" cirurgians rnilitars fin8 a l'any 1787 (any
de la inauguració del Collegi de Madrid) i I'any 1799 (dels de Burgos i Santiago) i,
sobretot amb I'entrada de cirurgians a I'Exercit durant els sis anys (1808-1814) de la
Guerra de la Independencia. Tot aixo deposa a favor de la influencia del RCC de
Barcelona sobre la Sanitat Militar.
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ANNEX 2
M La claudicació del RCC de Barcelona
davant les conveniencies de la política
Introducció
rnestres del RCC de Barcelona eren rnolt estrictes a I'hora d'exigir I'escolaritat. 6s
a dir, l'assist&ncia a classe i al8 treballs de practiques i un rnínirn de coneixernents a
l'hora d'exarninar-se. Pero la historia del RCC en8 ensenya que totes aquestes regle8
van ser vulnerades contínuarnent, d'acord amb les conveniencies de la política.
El8

Aquestes claudicacions van obeir essencialrnent a dos rnotius. Un -el mes abundant.
sobretot als prirners vint anys- va ser la necessitat de legalitzar situacions academicament irregulars. on era hurnanarnent irnpossible aplicar la llei. L'altre va trobar el
seu origen en aquells alurnnes que eren rnobilitzats per I'exercit i pretenien que el
ternps passat en campanya el8 valgues a efectes d'escolaritat; necessdriarnent
aquests alurnnes que no havien assistit a les classes, havien de ser objecte d'exarnens
particularment benignes.
Aquesta indulg&ncia del RCC que analitzarern tot seguit no hade ser rnotiu d'escandol, perque en els nostres ternps s'ha tornat a produir a la Universitat.

La claudicació de la Universitat contemporania
El que aixo escriu ha tingut ocasi6 de viure tres claudicacions de la Facultat de
Medicina de Barcelona davant de la política. La primera correspon a l'advenirnent de
la Segona República el 14 d'abril de 1931. l o cursava el 3er any i cornpartia la
il.lusionadaesperanca que havia arribat el rnoment de dinarnitzar aquella Universitat
reformant-la a fons.
A fi de canalitzar aquestes aspiracions se celebraven periodicarnent reunions d'estudiants. En una d'elles -i ja propera l'epoca del8 exarnens- s'aixeca una veu tan anonirna corn potent que va dir que tot el que estavern discutint eren bajanades i que
el que havien de dernanar i obtenir era "el aprobado por Real Orden" (!!).
L'assernblea era presidida per un estudiant que es deia Forcadell, que amb el seu
inconfusible accent tortosí intentava fer veure que els canvis politics no guardaven

cap relació amb saber o no saber tal o qual assignatura. Pero la cridoria era tal que
ofeyava els seus assenyats raonarnents. Mai ern va passar pel cap en sortir d'aquella aula que aquells energúmens acabessin aconseguint aquells ditxós "aprobado".
Dec ser molt mal politic. perque allb es va fer realitat.
Uns quants catedratics es van negar en rodó a prestar-se a aquella comedia. Quejo
recordi foren ei Dr. Francesc Ferrer i Soiewicens. el Dr. Antoni Trias i Pujol i el Dr.
August Pi i Suñer Qui es va prestar a omplenar aquells buits va ser un horne d'una
ingenuitat inaudita: el Dr. Jesús M. Bellido, que examinava tothorn amb la fórmula:
"Di ... digui la I l i ~ óque vulyui".
En acabar-se la Guerra Civil tots els estudiants que havien fet la campanya al costat
dels vencedors van obtenir uns examens benignissims. A tots aquests s'hi van afeyir
els excombatents de la zona roja que van poder acreditar la seva adhesió a la Causa
Nacional. La quantitat d'estudiants sotrnesos a I'absurda llei que establia que el8 exarnens aprovats durant el domini roig no eren valids i, en conseqüencia, van haver de
repetir examens "norrnals", van ser més aviat pocs.
La tercera claudicació la vaig presenciar a la mort del general Franco. Fins que els
socialistes van pujar al poder tots els governs tenien el complex que llur conducta
pogués ser qualificada de "feixista". En conseqüencia I'anarquia va imperar en rnolts
indrets i va donar lloc a auyments de salaris dels conductors d'autobús municipal
sorprenents o -en el cas de que ens ocupa- a ['entrada a la Universitat sense la
menor seleccid previa.
Les conseqüencies de la pletora universitaria -i especialrnent rnedica- que se'n segui
encara duren ara. Al RCC de Ciruryia de Barcelona tarnbé van passar coses semblants.

"Los ausentes con permiso"
l a hem parlat dels practicants, estudiants als que la Direcció del Col.legi proposava
enrolar-se a I'exercit, arnb el sou de 300 rals rnensuals i arnb la promesa tacita (pero
no oficial) de dispensa d'escolaritat i un examen beniyne de les assignatures a les
classes de les quals havien faltat.
Cada guerra -o de vegades una simple rnobilització rnilitar- o anar arnb un deis
xabecs del general Barceló empaitant pirates' o navegar en una ernbarcació de la
1 E l 12 d'octubre de 1779 es va demanar al Col-legi un practicant "para un cooano que se arma
en San Feliu de Guixols". Oferien 18 lliures i una racio i mitja (25).

"Compañia Barcelonesa" del cornerr, a lndies (fundada el 1755) detreia del Col.legi
uns quants estudiants, que en les llistes que s'irnprimien figuraven com, "ausentes
con licencia"
Tenim dades exactes del nombre i dels noms dels alurnnes "ausentes con licencia"
dels anys 1770 a 1774. ésa dir, un quinquenni en que no hi havia guerra. Coneixem
ia causa de l'absencia de bastants: en una minoria era provocada per la malaltia, ja
de I'alurnne, ja del pare que era titular de la botiga i demanava I'ajut del fill. El8 casos
més abundants eren els "practicants" destacats ternporalment en algun regiment.
Le$ llistes d'absents estan datades el 30 de setembre de cada any i són les següents.
Any 1770 (1)
Antonio Bernadet, Antoni Duran i Puig, Lluk Esteve, Bernat Lance, Bernat Riera,
Cristdfor Ballester, Pau Clausó, Benet Ferriol, Pere Fontseré, lsidre Storch, Josep
Torner i Josep Torruella. Total absents: 12 sobre 157 alumnes (7,64%).
Any 1771
Bernat Riera, Bernat Lance, Antoni Duran iPuig, Miquel Bons. Josep Comalat. Abdó
March, Eudald Oliva i Josep Plenafeta. Total absents: 8 sobre 157 alurnnes (457).
Any 1772
Bernat Lance, Antonio Bernadet, Lluis Esteve, Jaume Bassedas, Josep Bastida. Esteve
Llovera, Jacint Soler Total d'absents: 7 sobre 195 alurnnes (3,58%).
Any 1773
Jaume Font, Jaume Respau, Boi Rufi, Francesc Sagas, Josep Vidal i Vila. Total d'absents 5 sobre 21 5 alurnnes (2.32%).
Anys 1774
Josep Cosp, Jaume Dalmau, Joan Faura, Manuel Ferrés. Josep Fortunys. Josep
Garisó, Pau Garriga, Narcis Guiiló, Joan Julian, Dionís Marques i Joan Tubau. Total
d'absents: 11 sobre 242 alurnnes (454%).
Corn es pot veure I'absencia va durar gairebe sempre rnenys d'un any Hern posat
en cursiva i hem col.locat en primer lloc el8 "repetidors". D'alguns en sabern el
rnotiu, com Bernat Lance que era un dels rnembres d'una familia francesa d'aquest
nom que eren cirurgians de les guardies valones. Bernat Lance. sewia corn a "practicant" en un regiment i cada any anava a Barcelona a examinar-se a fi de graduarse de cirurgia llatl. Era una consideració envers I'exercit en general, i !es Guardies
valones en particular, per part de I'Escola.

En altres, I'absencia va durar dos cursos consecutius, corn va ser el cas de Bernat
Riera o d'Antoni Duran i Puig. En el cas de Lluís Esteve o d'Antoni Bernadet els dos
anys (1770 i 1772) estan intercalats per un any (el 1771) en que retornen a I'Escola.
D'Abdó March (1771) sabem que I'absencia era deguda a el fet que estava rnalalt.
Lany vinent va ser baixa definitiva.
Finalrnent, notern la relativa baixa freqüencia de l'absentisme. Aquest petit percentatge i el fet que tots els estudiants aprovats tornaven a assistir cada any a
les classes que havien aprovat el curs anterior, va fer molt tolerable aquest
absentisrne.

Les campanyes
Pero. de tant en tant, una guerra mobilitzava més estudiants. Encara no s'havia
acabat I'edifici de I'Escola, tot just iniciades les classes, ja es va registrar la incorporació en pla provisional d'alurnnes a les tropes que I'any 1762 va envair
Portugal.
Coneixern el8 noms dels vuit estudiants nornenats practicants: Miquel Anglada
Baseya, d'01ot (1765-1767). Agusti Raguer Tutlló, de Ripoll (1762-1766). Antoni
Bertran Aris (1 1763-1768). que es va establir a Vic. Josep Fors Bofill, de Calella
(1764-1770). Rafael Marsal Artigas (1764-1765) i Clirnent Palrnerola Cerda (17651766). Tots aquests es van rnantenir en la vida civil un cop acabada la breu campanya. En canvi Antoni Piña Fixer (1765-1767) i Tomas Lafitau Roger (1764-1767)
van entrar després a I'exercit; el primer, als hospitals d'Oran i el segon al servei de
guardies valones. Hi ana tarnbé un rnestre: Joan Rancé, doctor en Cirurgia per
Montpeller i catedratic del RCC (2).
Al cap de dotze anys i durant tres rnesos i rnig (del 9 de desembre de 1774 al 16 de
mar<;de 1775) Meiilla va ser assetjada pels marroquins. Un mes i mig després va ser
atacat el Penyal de Vélez de la Gomera durant tres rnesos. El RCC va enviar durant
aquests setges a Ceuta en prevenció d'un atac Ramon Bertran Alegre (1770-1777).
d'Agrarnunt. Joan Antoni Col1 Vida1 (1768-1779). Josep Llen~ai Font de Cava (17731779). Joan Llen~ai Planas (1768-1780) i Pau Antoni Querol (1770-1777?)(3).
El mateix any, a I'estiu de 1775, s'intenta sense exit la presa d'Alger amb un exercit
de vint-mil hornes. El cap del8 serveis quirúrgics va ser Francesc Puig -aleshores el
3er mestre del RCC que tenia el grau de "Ayudante Consultor del Cirujano Mayor"
El seu segon ajudant irnmediat era un jove que prornetia molt: Josep Queraltó
(1770.1 782).

Els altres graduats van ser Francesc Borras, que va dirigir un hospital i mes endavant
seria catedratic i director del RCC i Pere Casalprim i Font (1768-1775). de la Cellera
d'Angles que acabava de graduar-se de llati de 9 examens.

Els estudiants van ser: Raimon Vida1 Carboneli (1770-1777), de Guissona, que cursava el darrer any i més tard seria professor del RCC, Félix Cabañas Viriolas (17671775) (5e curs), Narcis Ferrer Dalmau (1769-1776) de la Seu d'urgell, i Esteve Mir i
Ferrer (1772-1776), de 4art any, Lleonard Gaili i Bover (1772-1777), de Tarragona,
Magí Cibit Balaguer, de 3er curs, Josep Calsina Candi (1769-?), de Clusa (Rosselld),
i Pelegrí Llort i Sans (1771-1774), de Vila-rodona (4).
Encara perdurava la membria d'aquella desfeta que es va tornar a organitzar una
expedició destinada a parar els peus dels poituguesos que des del sud del Brasil
envaien I'actual Uruguai, el territori que llavors s'anomenava Rio Grande.
'

-Fráncesc Puig va tornar a ser el cap quirúrgic i Josep Queraltó el seu ajudant. Un
exalumne -Josep Marti i Palau- matriculat el 1763 i graduat de Ilatí de dos examens
I'any 1766. anava amb un regiment. Els estudiants van ser dotze. encara que
només coneixem el nom del8 sir següents: Josep Llenca i Font de Cava (17731779), Francesc Sarget i Serra (1772-1779). Joan Ameller i Ros (5) (mes endavant
catedratic de Química del RCC de Barcelona), Jaume Camó i Albert, de
Madremanya (1774-1780). el ja citat Josep Calsina i Candi i Feliu Cabaries i Viriolas
(1767-1776) (6).
La prdxima campanya va ser el setge de la Roca de Gibraltar (1779-1783). Aquí el
director dels Serveis Quirúrgics va ser Llorenc Roland. El seu adjunt va ser Salvi llla
Ponsich. de Sant Lloreni de la Muga (1769-1774).
Altres graduats del RCC van ser Raimon Sarrais, Josep Queraitó. eis dos futurs
catedratics del Co!.legi de San Carlos de Madrid, Francesc Artigas i Piquer, de
Cervera, matriculat I'any 1769 i llatí de 9 examens I'any 1774. catedratic del RCC
de Burgos I'any 1799, el ja esmentat Francesc Borras i Casas. Francesc Ferrer i
Ferrer (1777-?). de Sant Joan d'Avinyó, Juan Ramos (1767-1770), natural de La
Granja de San Ildefonso, Ilatí de 9 examens, i Antoni Portusach (1766-1771). de
Barcelona (7).
Dels estudiants, citarem Gabriel Marsa! i Pages (1776-1782). de Barceiona. Pere
Palau i Núria (1774-?) i Josep Ferran i Giol (1773-1785). de les Borges Blanques (8).
Mentre durava el bloqueig de la placa de Gibraltar, el8 espanyols van ocupar per sorpresa I'illa de Menorca que estava en mans dels anglesos.
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En dues ocasions se li dernana al RCC la trarnesa de "practicants-. El 14 de novembre de 1781 va sortir la primera expedicib. Hi anava un graduat, un cirurgia
Ilatí, Celdoni Goncer i Alberni (1775-1781) i setze estudiants: Josep Bursach
(Borgeac) (1778-?), que el 2 de rnarc de 1783 era cirurgia a I'hospital militar de
Ma6. Joan Cabratosa i Busquets (1776-1783). Baltasar Carbonell(l776-1781) els
dos de Besalú, lgnasi Casajuana Fau (1778-1785). de Girona. Josep Castells i Batlle
(1776-1783), de Sant Clirnent Sescebes, Francesc Escabrós i Preich (1777-?), de
Sant Julia de Lbria, Francesc Fabregat i Torrnes (1776-1781), Valenti Escat (1771-?),
d'Artés, Francesc Desurnvila Panicot (1 175-1782) de Prats de Mollb, Raimon Miret
Fisonell (1777-1786). Dornenec Monger Carita (1778-?), Josep Morlius (1776-?) ,
Pere Palau Núria (1774-?), Gaieta Oliveras Pejoan (1775-1783) de Manresa,
Salvador Puig i Espasa (1776-1780?). i Pere Soler i Coletas (1777-1793) de
Guissona (9.10).

Cs rernarcable que el reclutarnent d'aquesta gent es va fer en quaranta-vuit hores.
Aixb demostra la "popularitat" d'aquestes missions. Sernbla que el problema que
tenia el director del Col4egi era dir no als que no eren adrnesos.
La segona expedició va sortir cap a Maó el 27 de gener de 1782. Hi anaven els tretze estudiants següents: Estanislao Blaha Andreu (1765-1772). Magi Cerda Soler
(1776-1782). de Constanti, Antoni Draper i Prat (1774-1787). de Solsona, Joan Prats
i Serra (1776-?), de Sant Joan d'Aviny6 (1 1).
Les darreres aportacions parcials del Col.legi a la guerra van tenir lloc I'any 1791, en
ocasió del setge de Ceuta i de I'atac que despres del terratrernol va sofrir la placa
d'Oran.
A Ceuta hi va anar el postgraduat Antoni Portusach (1766-1773) acornpanyat de
Josep Arnetller i Farró (1786-1793). de Cervia, Joan B. Arqués Olivé (1787-?). Joan
Botell i Fortich (1785-1793). de Berga (passa a la Marina), Jaurne Brancós Roig
(1783-1792)' del Castell de RupiA. Josep Cendrbs i Llort (1787-1793) de Figuerola
del Carnp, Josep Coch i Ferrusola (1781-1791). de Santa Colorna de Farners.
DomPnec Font i Villalonga (1787-1793), de Barcelona, Pere Gispert Brogulat (17861791). de Bellver de Cerdanya, Francesc Guimet i Bagils (1787-1797), de Vilanova
de Meia, Narcls Pages i Mota (1786-1792), de Gahuses, Pau Parasols Junoy (17881792), de Bellver de Cerdanya, i Llofenc Viola Masip (1786-1793) de Botarel1(12). A
socbrrer els assetjats d'Oran marxaren el 26 de juliol de 1791 Joan Bassas Cornpte
(1786-1793). Joan Ferrer i Mallol(1783-1793), de Barcelona, i Esteve Figuera Roma
(1787-1792).

La Guerra Gran (1793-1795)
Totes aquestes mobilitzacions no pertobaven la vida academica, ja que el nombre
d'alumnes que s'absentaven no era molt elevat.

Els primers conflictes de certa importancia derivats d'aquestes mobilitzacions es van
presentar en ocasió de la guerra contra la Convenció per mor de la seva durada
(1793-1795) i per la relativa magnitud de la gent mobilitzada.
A continuació donem la llista de professors i alumnes que van anar a la guerra. Ens
limitem a transcriure els noms que figuren a la nostra Historia de la Sanidad militar
española (13). El cirurgia major de I'exercit de Catalunya -el mes important- va ser
el catedratic del RCC de Barcelona Josep Antoni de Capdevila, secundat per
Francesc Borras i Casas, queja hem trobat en campanyes anteriors.
Els noms deis altres graduats són: Antoni de San German (1775-1780). catedratic
de I'any 1897, Bonaventura Godall Carrera, de Taradell (1768.1774). Francesc Miró
i Vendrell(1774-1787). de Solsona, Jacint Deulofeu Llenas (1779-1790), de Ventalló,
heroi de la defensa de la Bateria de la Sang. Francesc Artigas i Piquer, de Cervera
(1769-1774)i el 1799 catedratic del RCC de Burgos, Pere Antoni Canals i Maranges
(1788-1793), cirurgia del Regiment de Carrabiners, i Rairnon Miret i Fisonell (17771786), de Sant Martí Sarroca
La llista d'alumnes és la que segueix, Francesc Bernat Juan i Travé (1789-1796).
d'Arfa, Josep Ametller i Farro (1786-1793), de Cervia (queja havia anat I'any anterior a I'hospital de Ceuta), Jose Lentisco Guevara (1786-1796), de Maria (Almeria),
Lluís Cabañes Dalmau (1786-?), del Catllar, Manuel Castelló i Fontseré (1784-1897)
de Santa Maria de Folgueroles, Gaieta Col1 i Matalí (1786-1797), de la Bisbal
d'Empord2, Josep Feiip Rey i Soier (1780-?), del Pont de Suert, loan Fortuny Bufurull
(1787-1796). de la Secuita, Joan Saludes Rius (1789-1794). de Sant Martí de Malda,
Mateu Teixidó Verger (1784-?), de Llardecans, Miquel Punzola Vial (1789-?), Felip
Trullet i Matilló (1785-1796). d'ArlPs (Rossello), Francesc Vilella Guardiola (17841796). de Sanaüja, Bartomeu Sdnchez Huguet (1785-?), de Sant Feliu de Llobregat
i Ramon listau Solans, tots el18 del darrer curs.
Del quart curs hi van anar: Jeroni Casas Tura (1789-1795), de Vilasacra, Josep Jaques
Tribó (1789-?). d'Anglesola. Josep Casarnitjana Morros (1787-1795). de Prats de Rei,
Maria Colon- Tarré (1788-1797), d'Alós, Josep Folch i Dalmau (1789-1796). de
Cambrils, Gregori Perati Gil (1789-1797). del Pont de Suert. Roc Sola i Forment
(1788-1797), de Sant Jordi Desvalls, Josep Tremols i Busquets (1788-1806) de
Girona i Dornenec Viola Po1 (1781-1796). de Torroella de Montgrí.

Estudiants menys avanGats van ser Joan 0114 i Flaqué (1789-1798) de Pineda de
Mar, Francesc Roge i Escot (1788-1800), d'Arro, i Josep Salvany i Lleopart (17911798). de Barcelona. que havia d'assolir la celebritat com el propagador de la vacuna a I'Amhrica del Sud. Perb el que va batre el record va ser Salvador Llauradó
~uch,"ue tot seguit de matricular-se el dia 25 d'octubre de 1793 "partió luego a
campaña".
A I'exercit d'Arag6 -el menys nombrós de tots tres- hi van anar Domenec Bover i
Font (1779-1786), que I'any 1797 va ser catedratic del RCC de Barcelona, Pau
Capdevila Vida1 (1780-1788), catedratic I'any 1799 de Burgos, i Salvi llla que va ser
nomenat consultor en cap d'aquell exhrcit. Els estudiants que anaren a Aragó van
ser Pere Pla i Auledas (1791-1796). de Joanetes, i Josep Planes i Viñas (1785-1796).
de Prats de Moll6, que es va incorporar a un regiment de gudrdies valones.
Els serveis quirúrgics de I'exhrcit de Navarra-Guipúscoa van ser dirigits per Josep
Queraltó (1770-1782). en aquell moment catedratic de San Carlos i Pedro Laplana
(1784-1790), que va actuar de segon. Altres van ser Joan Ferrer (1777-?), Joan
Ramos i Jaume Lacusant (1764-1770). Els estudiants que van anar a aquell exefcit
van ser Antoni Bux6 i Vim (1789-1796), de Garrigas, Andreu Codina Torre (17891796). de Sanaüja, Francesc Patau Salarich (1792-1802). d'Urús. Narcis Sancho i
Soler (1779-1796). de Girona, Rafael Tragine i Pipió (1791-1797). de Tortosa, i el
cirurgia romancista Pere Poch Riba (1773-1780), de Crulles.
A part d'aquesta enorme mobilització, van ser bastants els estudiants que van estar
treballant als hospitals que es van improvisar a Barcelona. D'entrada, un esta temptat a pensar que tota aquella mobilització va periorbar greument la marxa de
I'Escola. Tant rnés quan, mentre durava aquella guerra. es va promulgar una reforma del la d'estudis.
Hem de reconeixer que els catedratics es van enfrontar d'una manera intel.ligent
amb els fets i amb les exigencies dels combatents. De moment, tothom volia ser
examinat d'acord amb I'antic pla (de 1"'antigua ordenanza") i tothom exigia que
el temps que havien estat a I'exercit fos considerat com si haguessin anat a classe.
Els professors. perb. davant d'aquella allau van comencar a aplicar tota mena de criteris restrictius. En s6n una bona prova indirecta el petit nombre de graduacions conferides durant els examens dels anys 1794 i 1795. com ens ho demostra la taula 63.
2. Salvador Liaurad6 forma pari d'una nissaga de cirurgians de Rocafwt de Queralt que hem tingut
la foriuna d'estudiar amb un descendent seu i'acadernic i il.lustre cirurgia Dr. Antoni Llaurad6.
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Llatins
Dent.
9 ex. 5 ex.
1 788
O
4
1
1789
1
1790
3
14
1791
4
2
1792
2 (Llic)
1
2,2
4.4
Mitjana
1793
8
1
1794
11
O
1795
2
O
1796
1
3
Mitjana

6.4

0.8

Taula 63
Romanc.

Sagn.

14.8
5
6
1
20

7
12
O
7
8
6.8
8
1
8
O

8.4

3.4

1O
17
14
13
20

Totals

=
=

21
31
31
26
32
28,Z
22
18
11
24

=

15

=

=
=
=
=

=
=

=

Comparatiu entre les graduacions del periode 1788-1792 (una mitjana de 28.2) i les
del quadrienni 1793-1796corresponent al8 tres anys de guerra mes el 1796, en quP
les coses es van anar normalitzant. Les xifres de graduats de 1794 i 1795 (18 i 11)
són ben significatives.

Els professors van demanar que foz promulgada una reial ordre que disposes que la
dispensa d'escolaritat nomes s'aplicaria als que haguessin fet normalment tres anys
i trobant-se en la quarta classe haguessin estat a I'exercit des del comencament de
les hostiiitats (14). D'aquesta manera es van eliminar moltes peticions, sobretot de
gent que havien actuat als hospitals de reraguarda o s'havien apuntat a I'exercit a
darrera hora.
Aquestes normes restrictives es van aplicar amb tal rigor que la Junta Superior
Gubernativa de Cirurgia va estimar que n'havia fet un gra rnassa. Almenys aixi ho
va comunicar al Claustre el 23 de desembre de 1795.
Tot aquest rigor i el fet que estudiants que havien comencat amb el pla d'estudis
antic fossin obligats a examinar-se pel nou va determinar que circules "una esquela
anónima" en la qual se'ls invitava a "congregarse a las 4 de la tarde del 7 de febrero de 1797" al pati de Santa Caterina. Els professors van prendre "los medios que
nos han parecido más eficaces para sufocar en su raíz la fermentación de estos discipulos" (15).
Segurament tot va quedar en res, perquP no torna a sortir a les actes cap menció
mes, perb el 8 de juliol es va complaure els que es queixaven disposant "que quie-
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nes se matricularon antes de la nueva ordenanza se examinarán por la antigua" (16).
La feina -a I'hora d'irnpartir classes- no va minvar pel fet de la guerra. perque el
nombre dels que van marxar es va veure amplament compensat per I'augment de
nous matriculats registrats durant I'any 1794 en ple conflicte (*3). Perla resta la mitjana d'ingressos registrada durant els anys anteriors i els immediats a la guerra va
ser sensiblement igual, tant pel que toca als llatins corn als romancistes.

1

Taula 64
Anys
1788
1789
1791(*)
1792

Llat.
12
9
15
15

Mitjana 12,75

Romanc.
33
43
46
38

40,O

Total
45
52
61
53

Anys

Llat.

Romanc.

Total

1793
1794
1795
1796

4
15
20
12

34
61
35
18

38
76
55
30

5

2.75

12.75

37

49.75

I
'

(*) fany 1790 ha estat omes perque aquel1 any no es va deixar matricular ningu.

Un punt de controversia va ser el provocat per aquells alumnes que no havien anat
a classe de Parts i no havien fet les practiques arnb maniquí (6s clar!) i que volien I'aprovat. A I'acta de la sessi6 de Claustre de Professors del 10 de desernbre de 1795
Ilegim: "Francisco Eernatjoan es uno de los once admitidos a examen sin asistencia
a Partos" (17).
Tambe cal dir -en honor a la veritat- que no van faltar alumnes que o no es van voler
aprofitar d'aquella situaci6 o que se'n van aprofitar el minirn. Llegim a proposit de
Francesc Veraix i Gil. de Valencia, matricula1 el 16 d'octubre de 1791, que va aprovar els exdmens de 1792, amb la qual cosa va passar a la 2a classe. de creure que
durant el curs 1793-1794 va anar a classe fins a finals de rnarc. El 30 de novembre
de 1796 "regresado de campaña" es va examinar de 2on curs i va passar a la 3a
classe. cs ben clar que Veraix no es va beneficiar gens de la guerra (18).
Deliberadament hem posat a continuacio del nom dues dates: I'any de matricula i I'any
de graduació. Ens rnostren distancies rnolt superiors als tres anys per arribar a sagnador, als cinc per assolir el titol de cirurgia romancista i als sis per sortir de cirurgia llatí.
La historia de molts d'aquells minyons 6s sempre la mateixa. Perdua d'uns quants cursos per les causes mes divenes irfinalment, ia mobilització que els permetia acabar la
3 Espanya va declarar la guerra a la Convencid francesa el 23 de rnarc de 1793 I la pau es va signar
a Basilea el 22 de iuliol de 1795

carrera en un o dos anys, gracies a uns exdmens benignes. Roc Sold i Forment va entrar
al Col.1egi a I'octubre de 1787. Va aprovar el ler curs el 1788 i el 2on el 1789, perb
en els examen8 de 3er curs I'any 1790 el van suspendre. Es va esmenar I'any 1791,
pero el 1792 el van tornar a "reprovar". Quan va marxar al front de guerra tenia doncs
tres cursos i gairebé tots els mesos del 4rt. El 20 de desembre de 1797 va optar per la
solució més senzilla: conformar-se a aprovar la revalida de sagnador (19).
Aixb demostra ciarament que el8 excombatents no eren massa afavorits. ja que si ho
haguessin estat minimament, hauria acabat aquel1 mateix any la carrera de romancista de dos exdmens pera la qual s'havia preparat.
Un cas que pot servir d'exemple de I'alumne que acaba -perb sense cap concessióés el de Rafael Traginé i Pepió. Els anys 1793, 1794 i 1795 segurament va obtenir
un permis militar i es presenta a examen. i els aprovd menys el de 4rt de 1795. la
acabada la guerra va aprovar el 1796 el 56 i el 26 de juny de 1797 sortia romancista de 2 exhmens (20).
Lluis Cabaties i Dalmau es va matricular el 28 de setembre de 1786. Va aprovar els
exdmens de 1787, 1788 i 1789, perb I'any 1790 li suspengueren el curs. Per fi I'any
1792 va passar a la 3a classe i a I'abril de 1793 va sortir cap al Rosselló (21).
Perb també hi va haver molta gent que no es va beneficiar el més minim si exceptuem que van ser examinats pel pla antic. Gregori Perati i Gil, del Pont de Suert, es
va matricular el 7 d'octubre de 1789 i va aprovar normalment els exdmens de 1790,
1791 i 1792. A I'abril de 1793 es va incorporar a I'Exercit. En acabar la guerra I'any
1795 tenia aprovats tres anys i reconeguda I'escolaritat del 4art.

El 3 de marc de 1796 va aconseguir "examinarse conforme a la antigua ordenanza
en atención al mérito contraído en la última campaña sirviendo l...]
desde el principio de la guerra" perb de romancista d'un examen, que nornés necessitava tres anys
d'escolaritat (22).
Un altre exemple pot ser el de Josep Planes i Viñas, de Prats de Molló, que va entrar
a I'Escola el 25 d'octubre de 1785. Va aprovar amb regularitat el8 examen8 de 1786
a 1789 i -8ense que en sapiguem la causa- va interrompre els estudis amb el 4rt curs
aprovat. Va voler aleshores passar a llati. Malgrat haver prestat serveis en hospital8
provisionals se li exigí I'examen de Llatinitat i l'única concessió va ser permetre-li d'examinar-se de 5e al juny de 1796 i de 66 al desembre d'aquell any (23).
Mateu Teixidó i Verger de Llaidecans va ingresar el 4 de novembre de 1784. Als.
exdmens de 1788 es va quedar en la classe 4a "por corto". L'any següent no es va

presentar i el 1790 va tornar a suspendre el 4rt cuis. En la guerra va creure veure-hi
la solució al seu problema. La veritat 6s que de res ii va servir. No tenim noticia que
aprovés cap altre examen ni que es yradués (24).

La Guerra de la Independencia
L'autentic desyavell i la més completa claudicació es van produir durant els sis anys
d'aquella carnpanya i en els cursos que van seguir. En la part dedicada a aquest periode el lector hi trobara la deguda informació. El rnateix podem dir de la "revolució"
liberal (1820-1823) i de la Primera Guerra Carlista.

Insignia completa dei Reial Callegl gravada
a la ponadella de Oraci6n FUnebre
de Nueve Iglesias.
(Facultat de Medicina de Madnd.)

La "claudicació civil". Els cirurgians
revalidats sense haver cursat estudis
al RCC

lntroducció
Quan Virgili va fundar I'any 1760 el RCC I'exercici de la cirurgia corria a carrec dels
cirurgians que havien adquirit els coneixements tebrics aprenent-se de memoria una
"cartilla", que era un breu tractat de Cirurgia i Anatomia amb preguntes i respostes. com el catecismes per als infants. Els coneixements practics els aprenien al costat d'un mestre i concorrent a l'hospital.
Per poder exercir havien de superar un examen davant el lloctinent del
"Protomedicato". Si I'aprovaven obtenien un "Privilegio para ejercer la Cirugía". La
fundació del RCC va ser coneguda un parell d'anys abans.. Aquella noticia va espantar la gent que no tenia el "Privilegio" perque sabien perfectament els esfor~osque
els costava la carrera als cirurgians que es graduaven a Cadis.
El llibre 91 de I'arxiu de la Universitat de Cervera conté un total de 157 privilegis de
cirurgia atorgats entre el 12 de gener de 1756 i el 17 d'abril de 1761, d'acord amb
la distribució per anys següent.
1756 -30, 1757 -21,1758 -24, 1759 -28, 1760 -1 8, 1761 -36. Veiem com la mitjana dels quatre primers anys d'aquest període és de 25.75. E l Col-legiva comentar
a funcionar a finals de 1760. L'any 1760 el nombre de "Privilegis" va ser baix, segurarnent perque la gent temia que potser aquel1 títol no els valdria.

El Reglament que d'aleshores en endavant obiigava a tenir un titol emes pel
Col.legi porta data 12 de desembre de 1760. Els gremis de cirurgians de Girona.
Barceíuna. etc. van decidir no acatar-lo. El mateix va passar amb la Universitat de
Cervera, que va seguir atorgant títols de "Cirujano latino". Segurament el Protomedicat -que fins aleshores era el que examinava els pretendents a cirurgia i els
cobrava 22 lliures barcelonines, tamb6 va voler ignorar la llei. D'aquí l'allau que
durant els mesos de gener i febrer de 1761 es va produir. Heus ací les xifres: Gener
13, febrer 14, mar< 16, abril 3.
Virgili no podia tolerar aixd. Es deuria rnoure i de Madrid va venir I'ordre de deixar
d'atorgar "Privilegios". Sabern uns quants noms dels exam~nadors:Joan Benloví

(17159). Josep Baudina (1758). Esteve Casas (1757). Magi Dorca (1759). Antoni Fort
(1758). Pau Gibert (1756), Manuel Olivé (1758), Joan Pages (1756). Dr. Roch (1758).
Antoni Vilella (1759) i Joan Vinyals (1756 i 1759).
A partir de I'abril de 1761 es va tancar aquella porta. Tothom que volgués exercir la
cirurgia havia de passar pel Col.legi. D'ara endavant el que volia ser sagnador havia
de cursar tres anys, el cirurgi.3 romancista cinc anys i el cirurgia llati sis anys, coronats tots aquests cursos per un examen de revalida final.

En conseqüencia tota persona que no tingués un "Privilegio" o un titol expedit pel
RCC i exercis la cirurgia havia de ser considerat un intrús i coma tal perseguit. Tambe
el Col.legi tenia autoritat per procedir contra un cirurgid que -malgrat tenir un titol
legitim- donava proves d'una evident incornpeténcia tecnica.
Portar a terme aquestes rnesures va resultar rnolt més dificil del que podia semblar
a primera vista. I és que en el món rural predominava el cirurgid-barber que treballava sol. En algun cas com a rnolt hi havia un ajudant, que moltes vegades era
el fill o el gendre o un nebot que treballaven enllaminits arnb la perspectiva d'heretar la botiga. Eis ingressos en el rnedi rural tiraven a magres. En general es treballava arnb el sistema de conducta gestionada per via municipal. Era I'ingrés fix,
arrodonit per una banda pels honoraris de les prestacions quirúrgiques no cornpreses en el contracte. corn I'assistencia als parts distdcics, les rnalalties veneries,
etc. i per una altra part pels diners derivats de la barberia, que era el capítol més
important.

El problema es presentava quan el cirurgid intrús era una persona casada que havia
de rnantenir rnuller i fills o qui sap si algú rnés. Exigir a aquell horne que deixés la
seva botiga i passés tres anys estudiant a Barcelona era demanar I'impossible.
La solucid "política" d'aquell atzucac era convencer I'intrús que acudís al Col-legi.
on durant uns dies li farien una repasada i després l'examinarien arnb benignitat, li
donarien el tito1 i tot quedaria arreglat. Malgrat aquesta bona disposició per part del
RCC no sernpre era facil portar la gent a Barcelona.
Les amenaces de tancar-los la botiga no servien de res. t s que moltes vegades
aquells cirurgians estavan emparentats amb el jutge o amb I'alcalde i el poble n'estava content i no volia canviar aquell profesional conegut per un de desconegut, ple
de fums, que el RCC de Barcleona els enviaria.
En la imrnensa majoria dels casos en que el RCC va intentar acabar un cas d'intrusisme per via judicial, es va estavellar davant la passivitat de les autoritats locals, que

no feien res més que posar bastons a les rodes d'una maquina -pel seu natural tan
lenta- com la de la justicia.
Es conserva una llista de quaranta-cinc "Licencias concedidas l..]
desde el establecimiento de este Real Colegio, para exercer la Ciruqia en el Principado de Cataluña".
El primer cirurqia aprovat "sin estudios en el Coleqio" va ser Francesc Piquer,
d'Horta el 5 de desembre de 1765, i el darrer Llorenc Gerrer, el primer de desembre
de 1783.

Cornpulsant I'Arxiu del RCC hem vist que aquesta llista no era completa. Hi hem afeqit -marcats amb un asterisc- tres casos de 1765, quatre de 1766, sis de 1767, un de
1768, tres de 1769 i un de 1770. Són doncs 62 el total de titols d'aquesta mena atorqats en deu anys, En els anys successius es registren pocs titols d'aquests. Perb no s'arriba a eradicar mai el problema del cirurqia que actua irreqularment i davant la qual
al cap d'uns anys el RCC tanca els ulls i legitima aquel1 intrús amb un simple examen.

Els darrers íntents d'acabar amb I'intrusisme
A finals del seqle xviii el problema era de tal magnitud que en la "Ordenanza" de
1795, a la part V, l'article V del capitol Vll, s'ocupa de la manera de resoldre politicarnent els casos de la qent que portaven molts anys exercint il.leqalment perb a
satisfacció deis veins. Al cap d'un any d'aquesta "Ordenanza", el 25 d'aqost de
1796, es promulga una Reial ordre en virtut de la qual la Junta Superior Gubernativa
de Cirurqia s'irroqava la facultat de poder "dispensar aquellas circunstancias menos
esenciales en quanto al tiempo de exercicio en los Pueblos"
Va ser arran d'aquesta disposició que el Claustre de professors amb data 7 de setembre -o sigui bon punt va rebre i lleqir la reial ordre del 25 d'aqost- que va demanar
precisions sobre: "Dispensa de circunstancias a los que ejercen sin titulo y piden examen" (26).
Al cap d'un any llarq -7 de desembre de 1797- el Claustre es va tornar a adrecar a
Madrid. "Solicitan examen por la nueva Ordenanza alumnos que habían sido expelidos y otros que habían dexado la Escuela a causa de alguna reprovación, algunos
con fees de Ayuntamientos con práctica de doce y aun más anos pareciendo (ello)
inverosimil por ser algunos de ellos de edad de 30 anos" (27).
No deixa de ser curiós que a Madrid fossin molt més permissius que a Barcelona. El
25 d'octubre de 1798 disposen que s'atorqui un mes de termini a fi que es presentin tots els que exerceixin il.leqalment. Encara mes, donen permís per poder-se exa-
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Portada d'un rnanusrrit de mitjan segie nur que conte dades
intereisants sobre la htit0ria de I'Hospital Reial i el Reial
Collegi de Cirurgia fin5 que Pere Virgih
abandona Cadis. (Ami" de la Faculta¡ de Medicina de Cadir.)

ANNEX 3

On vivien els estudiants
Evidentrnent vivien a Barcelona. D'alguns en sabern el carrer, d'altres la botiga on treballaven o el norn de la persona que els hostatjava. Heus aci una liista a tal1 d'exernple.
Sabern el norn de qui els hostatjava dels següents.
Joan López Sabater (1) (1779-1789) vivia a casa del Dr. Francesc Salvat. El seu gerrnh
Antoni és en la rnateixa epoca al dornicili del sacerdot Dr. Torner. Salvador Magret i
Planasogas (2)' a casa de I'escriva Tos (1776-1786). Salvador Puig (3). a casa del
cornerciant Rafael Puget. Maria Bufurull Ferrer (4). arnb el secretar¡ de la Inquisició,
Novoa (1778-1787). Rafael Cisterna i Suñer (5). a casa de Don Pedro Llanos, oficial
rnajor de la Tresoreria. Joan B. Crivelli i Birsa (6). de G6nova. a casa de Don Carlos
Puigjaner. I Antoni Draper i Prat (7) (1774-1784). a Can Canaleta.
Dels següents sabern el carrer on vivien i ignorern el número per la senzilla raó que la
nurneraci6 de les cases no es va fer fins al primer terc del segle xix. Heus aci la Ilista.
Domenec Monger, al carrer d'en Roig; Ceiedonio Goncer, al carrer del Bou de la
placa Nova. Joaquirn Ministral i Cortada (8). al carrer de Copons, arnb la familia
Plegar, i Francesc Maurell i Batlle (9). al carrer de Petritxol. a casa de Da. Antónia
Cors.
D'alguns nornés en sabern el barri: Josep Dalrnau i Pons (10). de Gbsol, vivia al
"Cipreret vora del convent de Gracia"

f s curi6s que dels estudiants la familia dels quals residia a Barcelona nornés en tenirn
noticia de Gaieta Muns i Martí, que vivia a casa del8 seus pares al carrer Arnpie (5).
No tots els estudiants que treballaven en un establirnent de cirurgia-barberia vivien
arnb I'arno. Pero d'alguns en tenirn constancia. Joan Dorca i Basea. de Riudaura, a
la botiga de Geroni Querol (1782-1786) (1 1); Joan Cabratosa i Busquets. a la de Pere
Casalprirn (1781) (12).
Baltasar Carbonell (12) "vive en la tienda de Da Josefa Sola". Francesc Escabrós, a
casa de Josep Portusach; Josep Castells, "en la tienda de Pau Vilaró"; Pere Soler "en
la tienda del Licenciado Josep Torner"; Josep Bourgeac (Bursach), a casa de Nicolau
Anglada; Félix Cortés i Baró, de Perarnea, a casa d'Alexandre Desurnbila, al carrer
Més Baix de Sant Pere (1782) (12).

D'aquesta llista es despren que alguns cirurgians barcelo.nins vivien en casa a part de
la botiga. rnentre que d'altres habitaven el pis damunt de I'establirnent que era a
planta baixa.
D'alguns en sabern el norn de I'hoste i el del carrer. Esteve Ravers i Clirnent (13), a
can Duran carrer de Flassaders. "Mariano" Soler i Valls (14). de Ciutadilla, vivia al
carrer dels Escudillers, a casa de Francesc Martí, agutzil major Pelegri Casas i Julia
(15). a "la Bbria". a casa d'en Josep Casas de can Milans. Pere Soler i Cerda (16). de
Constantí, a can Pellicer, al carrer del Carrne. Francesc Fargas i Masd (17). a casa
d'un tal Huguet, al carrer de Petritxol (1777-1790). 1 el seu germa Rairnon (18). al
carrer de Sant Pere, amb Don Joan Pujol; i Josep Domingo i Guardia (19), a can
Sauri. del carrer de Gignas. De Joan Dencas i Comas sabem que primerament va
viure a casa d'un rnetge -el Dr. Diego- i després -1782- a la botiga d'Antoni de
Sangerman (10). Joan Gines i Cugat (10) -entre 1780 i 1783, data de la seva graduacib. vivia al carrer d'en Roig. a casa de Maria Torres.
Excepcionalrnent hern trobat Jaume Busquets i Quintana (7). que vivia a I'Hospitalet
de Llobregat (1775-1784), i Rafael Forns i Julia (10). que vivia a casa d'un pagPs, al
carrer del Carrne de Sant Boi de Llobregat. El que es fa dificil d'entendre és com s'ho
feien per anar cada dia a classe.
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Els trets fisiognomonícs dels estudiants
No fa gaires anys que la facilitat d'obtenir fotografies ha possibilitat que a I'expedient d'un estudiant hi figuri la seva irnatge. A partir del cun 1796-1797 es valien
d'algun tret fisiognornbnic per a identificar I'alurnne. Malauradament aquesta practica d'anotar en la matrícula una particularitat facial va durar pocs anys.

E l tret rnés prodigat 6s el que s'anornenava "gravat". és a dir, les greus i múltiples
cicatrius que deixava a la cara una verola. Les expressions que trobem són "picado
de viruelas", corn es diu de Pau Flamant i Marti (1) (15 de seternbre de 1797) o
d'Antoni Serra i Pal (2) (30 de setembre de 1796) i de Miquel Sancho i Baiet (1798).
Tarnbé Pau Sauch i Creus (3), que es va fer celebre per la seva heoica actuació en el
segon setge de Girona i per haver estat el primer sanitari condecorat arnb una
"Laureada de San Fernando", era "picado de cara". Josep Mestres i Ferrer (4) (1796)
ve descrit com "picado de viruelas con un lunar en el carrillo izquierdo".
Un altre senyal eren les cicatrius accidentals. Francesc Torné Calcolé (5) (30 de
setembre de 1796) en presentava una "en la parte izquierda del mentón"; Honorat
Gallostra i Serra (6) "en la mexilla hizquierda" (19 de seternbre de 1799); Josep
Dornenech Torruel(7) "en la base de la nariz"; Sebastia Quintana i Falgueras (8) "en
el labio inferior"
Tarnbé els ulls aportaven signes distintius. Francesc Pagueras Ricarts (9) els tenia
"undidos y azules" (21 de setembre de 1797). D'un navarres de Villafranca -Juan
Pedro Moreno Muro- (10) es deia "que era tuerto" i els ulls de dos alurnnes, d'un
tal Don Gaspar de Grandis i Duat (11) de Sort (10 de seternbre de 1799) i de
Francesc Duran i Grasset (12) (30 de setembre de 1796)' eren "azulengos". una
catalanada oer a dir blavosos.

El celebre Francesc Fabra i Soldevila (9) presentava "un lunar en la mexilla izquierda". mentre que era "una barruga junto a las narices" el senyal de Francesc Soler i
Bover (13), de Lilla (19 de setembre de 1799). o un "hoio en la barba" el de Josep
Casas i Arnaut (14).
D'Arrnengol Soler i Cosp (1 5) (30 de seternbre de 1802) es deia que "tenía la nariz
grande y afilada" i de DomPnec Col1 i Matalí (16) que "tenía los labios gruesos", i
Rairnon de Mon i Jover (17), "cejas medio arqueadas" (1 de seternbre de 1797).

Joan Boschmonar i Plana (18) patia segurament un llavi leporí. perquP presentava
"hendido el labio superior"
Francesc Fonolleras García (19). "frente calzada" (7 de setembre de 1797). Francesc
Alau i Miralles (20). "con un dedo torcido". Pere Planas i Aulí (21). "poco furnido
de barba". Manuel Rocamora (22). "barba poco furnida" (21 de setembre de 1787).
En dues ocasions trobem una expressió que en els nostres dies se'ns fa dificil comprendre. De Francesc Prous i Bonells (23) -que era de Tarrega i tenia 21 anys- es diu
que tenia "el pelo castaño poco furnido" i de Francesc Domingo i Catani del Pont
d'Armentera figura que tenia "los ojos furnidos"*. Curiosa 6s I'anotació de "fisonomia hermosa" en la matricula de Caries Maneja i Coquet (24). de Barcelona (14
de setembre de 1799). de quinze anys.
No deixa de ser interessant la descripció d'un estudiant. el futur del qual va ser tempestuós i molt poc avorrit -Gaieta Cruxent i Lalbi (25). de Mataró-, del qual es deia
que tenia "estatura regular, ojos pardos, barba poblada, cabello castaiio y color sano". De Magi Macia Martí (26). Barcelona (15 de setembre de 1796), es deia que
era de "mediana estatura, pelo castaño oscuro, sejas fornidas [...]"
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ANNEX 5
Els cirurgians Ilatins honorífics
Virgili tenia una mena d'obsessió per la diynificació deis seus dos col~leyis.Va voler
atorgar yraduacions honorifiques a persones rellevants en el camp de la cirurgia. En
el llibre de I'Arxiu de la Universitat de Cervera. numerat amb el 134 -del foli 571 al
575-, hi figura una llista de 21 noms que transcrivim a continuacib.

l . Carles Grassot i Ballester 22.3.1762
2. Carles Vilapudua 22.3.1762
3. Manuel Capdevila 22.3.1762
4. Gabriel Marsal i Rossell 223,1762 (fou degradat d'aquest tito1 el 22.4.1771)
5. Francesc Pons 8.1 1.1764
6. Antoni Gmbernat 28.2.1 763
7. Pere Gracia (?)
8. Andreu Montaner i Virgili 5.4.1768
9. Josep Lante (Lance?) 2 1.2.1770
10. Pere Brignet 8.1.1770
11. Joan Pere Figeach 22.4.1772
12. Honorat Luce 23.5.1772
13. Josep Sabater 17.10.1772
14. Joan Brignet 10.3.1779
15. Salvador Vidal 19.5.1781
16. Josep Queraltó i Jorba (nomenat honorari del8 dos col.leyis) 30.10.1782
17. Jaume Alcala 28.6.1784
18. Esteve Marturia i Fernel (nomenat honorari dels dos col.legis) 17.12.1784
"Honorarios interinos creados por el Presidente del ~ o l e sin
~ ~intervención
o
de Pste
como consta de las cartas del Presidente que originales quedan en la Secretaría a mi
cargo.
"Francesc Escola. Ramon Depaus
"Ramon Vidal en julio de 1793"

Com veiem el 22 de marc de 1762 se'n van nomenar quatre. Dos militar8 i dos civils.
El primer, Carles Grassot i Bellsolell (no Ballester, com consta per error), era un cirur-

gia militar retirat. En canvi Caries Vilapudua, com Gabiel Marsal, eren cirurgians amb
botiga oberta. A part del prestigi personal que aquests dos professionals poguessin
tenir, possiblement van ser nomenats al sewei de la politica d'enfrontament entre el
RCC. i el Grerni.
Aquesta suposicid ve avalada pel fet que el fill de Vilapudua -Josep Vilapudua i
Gual-, que va ingresar al Col.legi el 1768 i en va sortir Llati de 9 examens el 29 de
maig de 1776, es va negar reiteradament a col.ieyiar-se, fidel segurament a la conducta del seu pare.
Manuel Capdevila era cirurgia del Cos d'Artilleria i. a més, des de 1759 era el suplent
del cirurgid major de I'Hospital de la Santa Creu.

El quart era membre del Gremi de Cirurgians de Barcelona, i -cas unic- li va ser retirat aquel1 honor per alguna de les continues picabaralles que el RCC (llegeixi
Francesc Puig) mantenia amb el Gremi (1).
lgnorem quina era la personalitat de Francesc Pons. Gairebé tots el8 altres cirurgians
estaven, corn Gimbernat. vinculats al RCC de Cadis, com el nebot de Pere Virgili.
Andreu Montaner, en el rnoment que havia marxat cap a Mexic i calia prestigiar-lo
per a superar els inconvenients amb que els professionals de la Medicina i de la
Cirurgia intentaven obstaculitzar la labor fundacional del RCC de MPxic.
Un altre deixeble de Cadis -Col.legi del qual va arribar a ser director- va ser Josep
Sabater. Altres eren francesos amb titols guanyats a Montpeller, com Joan Pere
Figeac, els dos Briynet o Honorato Luze, cirurgia major de les Guardies valones.
Pel que toca a Antoni Girnbernat, en el moment del seu nomenament era a Cadis.
fent de demostrador anatbmic, i als seus 29 anys segurament li preparaven I'anada
a Barcelona, que es va produir dos anys i mig més tard.
Trobem -mes endavant- un gran nombre de ciruryians militars. alguns de nacionals
com Pere Gracia, pel que sembla molt ben situat a Madrid; Gracia va prendre part
a la carnpanya de Portugal de 1762 i era cirurgia major de les Guardies espanyoles
o potser de les valones. Francesc Puig primer i els dirigents del RCC de San Carlos
després li encomanaven exarnens "por comisi6n" o crítica de llibres abans de ser
publicats (2.3).
Un cas especial 6s el de Salvador Vidal, un cirurgia establert a Lleida que es va passar tota la vida intrigant -va fer dos viatges a Madrid- i va aconseguir (contra I'opini6 de Puig) que la Comunitat de Cirurgians de Lleida depengues, no del RCC de

Barcelona com totes les altres de Catalunya. sin6 directament del primer cirurgia de
cambia. que era Pedro Custodio Gutiérrez.
Salvador Vidal anava darrera de ser honorífic del RCC de Barcelona. Ja I'any 1768,
Francesc Puig li escriu a proposit d'uns honors que ha demanat directament a
Madrid: "no he podido hallar fundamento para las prerrogativas y honores que solicita [.L.] diganos en que títulos [de les ordenancesl se basa para informar a S.E." (4).
Despres de molts avatars, al final de 1780 Custodio va fer I'alcaldada de destituir la
Junta Gremial de Lleida i posar-hi -una vegada mes- el seu protegit. Salvador Vidal,
i devia ser aleshores quan, per manament de Pedro Custodio Gutierrez, el RCC va
atorgar a aquel1 aprenent de cacic local el tito1 de cirurgia d'honor.
Un altre membre honorari que rnereix unes reflexions és Jaume Alcala, nomenat el
28 de juny de 1784. L'1 de gener de 1783 Alcald. que era el primer examinador del
protocirurgiat a Val6ncia. va enviar a Puig noticies sobre la historia de i'antic Col-legi
de Cirurgians de Val&ncia. fundat per Joan 1 el 20 de desernbre de 1392. D'aquí devia
néixer una bona amistat entre Puig i Alcala. Segurament va ser un dels darrers actes
de Francesc Puig a Barcelona, perque va ser jubilat el 19 de juliol de 1784 (5).
DOSnomenaments mereixen un comentari. S6n el8 de Josep Queralt6 (30 d'octubre
de 1782) i el d'Esteve Marturia (17 de desembre de 1784). La característica comuna
dels dos nomenaments 6s la d'esser honoraris simultaniarnent de Cadis i de
Barcelona.
Evidentment es tracta d'una distinci6 pensada per treure'n un profit en la cursa professional tan militar com acad6mica.
El nornenament de Queralt6 es va produir en un moment en que Francesc Puig feia
i desfeia al RCC com a vicepresident que era i, segurament. com a resposta a les
repetides peticions que Queralt6 li feia des del Campo de Gibraltar. En una de les
cartes li deia tot dramatitzant: " [...] esta campaña [la del setge de Gibraltar] terminará [...] refugiándome en cualquier destino para poder comer con mi familia, a
cuyo fin suplico a Vm. no me olvide" (6).

El nomenament de Marturia ja no va ser obra de Puig. Marturia es preparava per
assolir una catedra (i la va aconseguir) i va buscar aquesta distinció de Roland i dels
seus.' Finalment, els tres darrers nomenarnents van ser obra exclusiva de Pedro
l . Recordarem que Francesc Puig va ser jubilat el 19 de juliol de 1784 i que el nomenament d'ho
norari a favor de Marturia porta data de 17 de desembre d'aqueil any

Custodio Gutiérrez, "sin intervención del Colegio", corn arnb tota la intenci6 apunta el secretari.
El rnés conegut dels tres va ser Rarnon Vida1 i Carboneil. un cirurgia llati de dos ex&rnens de I'any 1777, fill de Guissona, que va ser catedratic del RCC des de 1799 fin8
a la seva rnort.

Rarnon Vida1 -igual que Ramon Depaus i Francesc Escola- tenien botiga oberta a
Barcelona i figuraven a la llista de 19 de novernbre de 1796 corn a principal8 contribuents arnb quotes rnensuals de 9, 12 i 16 rals respectivarnent2(8).
Tot fa suposar que Custodio va voler premiar arnb aquests nornenarnents discrepanctes dels tres arnb els dirigents gremial8 de la ciutat de Barcelona.
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ANNEX 6

Els alumnes interns del segle xix
Aquest apendix constitueix una historia que invita a la meditacid. 6s I'eterna histbria de la lluita del8 que han trobat la llur vocacib en la formació de la joventut i el8
burbcrates i la gent miop que no veuen més enllh de la realitat diaria.
Aqui els protagonistes són un grapat de mestres que malden per apropar la joventut aplicada a la vora del llit del malalt i un8 burocrates a qui do1 pagar una pesseta
diaria i uns regidors i uns canonges que posen tota mena de dificultats a uns joves
per la simple raó que no han estat nomenats per ells.

lntroducció
En ocupar-nos dels interns del segle XVIII ens hem referit a les seves circumstancies,
que resumides podem dir que consistien a estar mal allotjats i mal vistos per la MIA
perque no era ella la que els nomenava.
Ja hem dit que I'any 1798 el nombre d'interns era de cinquanta i que tots havien
signat el compromis d'acceptar -en graduar-se- el lloc de cirurgia que els fos assenyalat a I'exercit. Va ser aleshores quan la MIA va al-legar que no tenia prou lloc on
allotjar-los. El Claustre va disposar donar-los una pesseta diaria "en tanto se superan las dificultades de la MIA" (1); aixb passava el 12 de febrer de 1798. Dos dies
més tard els Professors es refermaven en llur decisi6 i escrivien: "no habiendo local
en Barcelona se les de la paceta diaria como en San Carlos (2)".
Entretant la MIA havia elevat dues protestes al re¡ arnb data 18 de juny de 1796 i 21
de marc, de 1797 demanant la supressió a les Ordenances de 1795 de tots aquells
articles relacionats amb el regim intern de I'hospital. Era una clara al.lusi6 al nomenarnent i control del8 interns.

El re¡ no el8 va donar la raó. Els interns eren "plantel de buenos cirujanos en lo que
está interesada toda la Humanidad". Acabava negant a I'hospital qualsevol atribució sobre el8 cirurgians del Col.legi (15 de maig de 1798) (3).

Caracteristiques dels interns
Una de les funcions dels interns era mantenir un sewei permanent de guardia a fi

de fer front a qualsevol eventualitat. L'encarregat de I'acompliment d'aquestes guardies i de presidir les conferencies del8 diumenges al mati era el practicant major, una
mena de dega. El carrec solia recaure en un intern queja s'havia graduat.

Els interns eren proposats per la Junta de Professors, que cuidaven d'enviar la llista
a Madrid, on l'aprovaven definitivament. N'eren exclosos sistematicament els alumnes que cursaven romancista (a I'acta del 18 de gener de 1816. llegim: "que se despida a Juan Exabarria por ser romancista") (4).

El problema del nombre d'interns
Els professors del Col.legi tendien a procurar que els interns fossin rnolts -com mes,
rnillor- recordant, sens dubte, el cas del RCC de Cadis, en que tothom ho era, i perque I'internat era una garantia de rnillor formació professional. Perb aquesta pretensió tenia dos enemics. D'una banda la MIA -com ja hem vist- pretextan1 problemes de local. D'una altra, els funcionaris de la "Real Hacienda", que es resistien a
pagar la pesseta diaria a "tanta gent".
Des de 1798 el nombre d'interns era cinquanta, i el 13 de gener de 1806, el comissari de guerra es va negar a inscriure 23 individus, argumentant que I'article VI del
capítol ter del nou reglament nomes n'acceptava 27. El Claustre es va dirigir al
ministre d'Hisenda -Miguel Cayetano Soler- demanant que cobressin tots 50 i que
ells cuidarien d'anar extingint les places fins a assolir els 27 (5).
El problema es va presentar quan va arribar I'hora de decidir com s'havia de pagar
el lloguer a I'Hospital. Els catedratic8 van demostrar una gran generositat. Des de
temps immemorial els dos professors que a la llur condició d'ensenyants unien la de
cirurgians majors de I'Hospital rebien tres racions diaries; van oferir renunciar-hi a
canvi del Iloguer. La MIA no va voler alterar la seva rutina i va contestar que li era
molt difícil traduir en diner les tres racions. Es va acordar que els fos descomptat del
sou l'import del lloguer (13 de setembre de 1804) (6).

Problemes d'allotjament
El Col.legi, buscant solucionar el problema de l'allotjament dels interns, tenia pensades dues solucions. Una era allotjar-los a les golfes, operacid summament costosa, ates que s'havia de respectar I'estetica de I'edifici. L'altra proposici6-que ja havia
estat formulada per Francesc Puig- era allotjar els interns "en quatro casas contiguas al Colegio", comprant-les a I'Hospital (7).

L'any 1802 les pretensions del Claustre de professors eren més modestes. Proposaven a la MIA que li fossin arrendades aquelles cases annexes a I'Hospital(8). Arnb
aquesta mesura esperaven evitar que molts estudiants emmalaltissin per excesiva
calor a I'estiu i freds i humitats a i'hivern. Els catedratics, que no sabien com reaccionaria la MIA o la Junta de Madrid, treballaven les dues solucions. Per exemple. el
6 de maig de 1802, mentre seguien negociant amb la MIA van enviar a Madrid un
pressupost "para abrir dos ventanas al norte de los desvanes para arreglar un piso
para los internos" (9).
Peró I'Hospital va dir que si i el 3 de setembre de 1804 va arribar una Reial ordre disposant que s'habiiitessin aquelles cases, que es pagues un lloguer i que la MIA deixés de protestar sobre el fet que la pesseta diaria no era prou per mantenir i allotjar
els interns (10). Tretze dies després -el 13 de juliol- sortia cap a Madrid un projecte
"para habitación cómoda de las casas contiguas al Colegio" a fi d'allotjar els cinquanta interns (1 1).
Per fi el 18 de desembre de 1804 I'Hospital va arrendar al Col-legi la casa mes próxima (12). El 7 de mari de 1805 la Junta de catedratics comunica a Madrid que han
acabat les obres d'adaptació de la primera de les quatre cases i consulten amb un
advocat la pretensió de la MIA, que vol un contracte d'arrendament, que es pugui
rescindir quan I'Hospital necessiti aquells locals (13).
L'adaptació de les altres tres cases va ser projectada per I'arquitecte Francesc Renart;
eis planols van ser tramesos a Madrid el 31 d'agost de 1805 (14). Aquell projecte no
va agradar a la gent de Madrid. El van trobar "insalubre y costoso" i van disposar
que es tornes a estudiar I'engrandiment i habilitació de les golfes de I'edifici
col.legial ("levantar un piso sobre los desvanes del Colegio") (15).
De Barcelona van contestar que "las obras en el Colegio afearían el edificio. a menos
que se elevara la cornisa, lo que resultaría carísimo". No tenirn més noticia d'aquesta
batalla dial6ctica. Peró consta que el 21 de novembre de 1805 es va rebre ordre de
Madrid de parar les obres d'adaptació de les cases de I'Hospital perque el nombre
d'interns allotjats seria de 27. Als altres 23 se'ls donaria la pesseta diaria -1'intendent
aixi ho va manar al Comissart el 12 de novembre- arnb la qual o podrien menjar a
I'Hospital o pagar una dispesa on els acomodés. de notar que mentre va durar el
període en que la Intendencia no pagava, van ser bastants els aiumnes que van ser
invitats a dinar i sopar a casa dels professors (16).
De totes maneres sembla que mentre un grup s'allotjava a I'Hospital. uns quants
dormien a I'últim pis -les golfes del Col-legi-. perque el 27 d'agost de 1806 els professors es queixaven del fet que els que s'allotjaven a I'Escola havien "de passar a

través del Colegio y han de bajar al patio para evacuar sus necesidades, con lo cual
es fácil entren ladrones" (17). D'altra banda allb comportava el greu inconvenient
per al8 injerns d'haver de sortir a I'aire lliure més d'una nit d'hivern sempre arnb fred
i sovint arnb piuja.
Aquella solució provisional d'una casa restaurada i adaptada va durar fin8 a I'any
1820, arnb un intent de la MIA d'anul4ar el contracte de lloguer el 24 de setembre
de 1817 (18). El 23 de novembre la Junta de catedratics de I'Escola s'assabenta que
aquella casa esta ruinosa. El 28 es fa entrega de les claus a la MIA. reservant-se el
Collegi el dret a reclamar-la (19).
No tenim constancia documental del que va passar despres. El que sí sabem és que
I'any 1827 el Col.legi seguia pagant el lloguer d'aquelles cases (20). de manera que
és Ibgic que fossin restaurades.

Les vicissituds dels interns en els primers anys
del segle XIX. Cuniforme
Els interns demanaven -des de feia temps- vestir un uniforme. Aquella petició no
estava exempta de lbgica. Eren uns cirurgians militar8 en projecte i se'ls aplicava una
disciplina militar arnb correctius d'aquesta índole,' i se'ls amenacava arnb la pena
aplicada al8 desertor8 si abandonaven el carrec de manera irregular. Demanaven, per
tant, usar un uniforme, que tenia com objectiu distingir els alumnes -i per tant
futurs cirurgians de I'excircit- del8 "romancistes" condemnats per vida a servir les
forces armades com a practicants.
L'uniforme havia estat concedit a petició de Lloren< Roland als cirurgians militars,
un8 dies després que -per les gestions de Francesc Caniveti- i'havien obtingut els
cirurgians de I'Armada el 23 de novembre de 1771 (21). Canivell va fer extensiu
I'us d'uniforme als alumnes del RCC de Cadis. En canvi al Col.legi de Barcelona els
interns no van usar uniforme fin8 el 14 de maig de 1803. en que es va disposar
que vestissin un frac arnb solapa de color blau turquí i que als botons de plata hi
figures una inscripció que digues "Real Colegio de Cirugía". Precisament aquests

1 Van ser sonats els tnc~dentsdel dia 13 de mar$ de 1808. Moits dels interns van marxar mobilitzats

cap a Extremadura i el seu lloc va ser ocupat per uns interins. Aqliests van asshstir els rnilitars hospitalitzats a la Santa Creu i es van negar a atendre el8 cwils. La MIA va dernanar I'expulsi6 de tots
el8 interins i el8 professors van aconseguir demorar I'expulsi6 sis setmanes perque un intern no es
podia improvisar. El practicant maior -Santiaqo Boutin. que era Dr. en Cirurqia- i el8 interns prop eiar s vdn sei arie,tais s e s niriinc 5e.eramtrii ari,oiiciiats B o i i n CII t r ~ d l. O s~ PXP~,~~JI a s
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botons els distingien dels practicants de I'exercit i dels barbers dels hospitals de
campanya (22).
Animats, sens dubte. per aquesta "conquesta". van demanar en comptes de la
pesseta diaria cobrar el mateix que cobraven el8 2ons ajudants de cirurgia de
I'exercit (300 rals al mes). Aquesta pretensió els va ser denegada el 9 de juny de
1803 (23). Mentre el RCC de Barcelona era I'única "fabrica" de cirurgians militars
tots els interns acabaven a I'Exercit. Perb va arribar I'any 1807 i entre el8 cinquanta
interns de Barcelona i el8 de San Carlos, els de Burgos i els de Santiago I'exercit
no tenia lloc per col-locar tanta gent. Reduir el nombre d'interns era una mala
solució, perque de fet aquelles places eren unes beque8 i un motiu excel4ent de
formació. Així va ser com el 21 de maig de 1807 es va disposar que tots s'havien
de graduar de llicenciat i obtenir el doctorat en Cirurgia medica. Aleshores eren
lliures d"'exercer donde les acomode debiendo ir a servir destino en el Exercito, si
se les reclama" (24).

Els interns durant la Guerra de la Independencia
L'Hospital de la Santa Creu va acollir molts pocs militars al cap de poc temps després
que hagués comencat la guerra, de manera que aquells cinquanta interns -deis
quals 27 sojornaven a I'hospital- van quedar reduits a onze.

E l 12 de maig de 1810, la MIA es va dirigir al RCC i li va fer avinent que "por escasez y atraso de entradas que experimentaba este piadoso Establecimiento, por motibo de las actuales circunstancias [...] ruega reduzcan a quatro los once colegiales
internos actuales [...Im (25).
El que quedava del Claustre de professors va contestar que onze col.legials no era
un "número crecidisimo" i seguien: "[ ...] es indispensable para la asistencia de militares. paisanos y mujeres y el Colegio no tiene facultad para expeler a nadie a menos
de conducta mala". Acabava demanant que els fos donada a aquells estudiants una
ració diaria de pa blanc com la que rebien els "Practicantes de Botica". adduint:
"[ ...I porqué quizá los cirujanos la necesitan m6s" (25).
Tot va ser inútil. El professorat no va tenir més remei que expulsar set interns que
van ser: Miquel Viñas, Josep M." Cabañes, Joan Yáñez, Josep Umbert, Josep Jaques,
Antonio Gracia i Francesc Vila. Van quedar el8 quatre mes antics: Francesc Esteve,
Joan Puig, Esteve Crous i Gaieta Meix (26).

Els anys de la postguerra
Acabada la guerra, en la reunió de Claustre del dia 9 de juliol de 1814 presidida per
Josep Torner, es va cursar a la MIA la petició de dotze practicants de cirurgia. La MIA
S o m era d'esperar- va dir que no. S'encomana a Vicen~Pozo la rnissió de parlamentar amb i'Administraci6. L'argument de Pozo era que I'escassetat d'interns faria que les
estances duressin més dies. Era allb que hi ha estalvis que fan malbé les estovalles (27).
Ens fa I'efecte que les gestions i el8 arguments de Pozo no van tenir cap exit, perque en la reunió de Claustre del 30 de novembre de 1814 figura el prec -cursat a la
MIA- "que admita 6 u 8 colegiales más, necesarios para la buena asistencia de los
enfermos" (28). Per fi el 23 de mar< de 1816 -com una gran concessió-, la MIA va
acceptar dos interns sobre els cinc que tenia. La raó al.legada per I'Administració era
que a I'hospital no hi havia rnilitars, ates que aquel1 any tots el8 militars eren adrnesos a I'hospital que I'ExPrcit frances havia instal4at al Convent de Jonqueres, per al
qual el Cap dels serveis de cirurgia militar de Catalunya -Josep Jaurnandreu- va
nornenar amb data 27 de juliol de 1816 tres interns que el RCC va acceptar com a
tal8 amb la condició que acudissin a classes i practiques.
Una novetat I'any 1816 va ser la represa de les sessions llatines dels diumenges al
mati. Des de la guerra (1808-1814) havien estat suspeses i va ser una ordre imperiosa de Madrid la causa que les va restaurar. El Claustre de Barcelona va excusar-se
dient que ates que les presidia el practicant major i des de la Guerra de la Independencia no n'hi havia dubtaven sobre qui ho havia de fer Es va acordar que, de
moment, les presidís un catedratic (28).
Un del8 avantatges de ser intern era la gratuitat del titol. En tenim nombrosos exemples en els llibres d'actes. De Josep Borras i Bultó es diu el 15 de febrer de 1816 que
va ser intern durant la ocupació francesa "y no di6 ningún motivo de queja". Es va
acordar concedir-li el titol gratu'itament (29). lgualment al 20 de febrer de 1817 es
diu: "Grados gratis a Cayetano Aleix. Practicante Mayor" 130).
L'any 1819 la MIA en el seu joc d'estira-i-arronsa, primerament va intentar expulsar
Tomas Genis "por unas ririas y disputas con Ramon Saló, Practicante de Farmacia"
(31). Els practicants de Farmacia eren nomenats per la MIA i el Claustre va defensar
a peu i cavall Genís. Es va acordar contestar "lo más suave posible" al prior al que
recriminaven no haver-se inforrnat degudament i "obrar maliciosamente como en
otras ocasiones"
D'altra banda -8egurament per endolcir aquest atac- la MIA va admetre dos practicants més el 25 de novembre d'aquell any 1819 (32). Un altre avantatge -8obretot

per als que havien estat graduats- era que la pesseta diaria o estar mantingut a
I'hospital constituia un modus vivendi -molt modest. certament- que permetia al
postgraduat preparar-se millor Era el MIR d'aquell temps.
Aixo feia que de tant en tant es denunciessin casos d'allargament excessiu en el
cdrrec, que bloquejava els que venien al darrere. Aixi va ser com el 13 d'abril de
1820 es va determinar "que Cayetano Raull. ya licenciado, se busque un empleo y
se vaya". De totes maneres la cosa no deuria ser tan clara perque Raull no va marxar fin8 al 28 de julio1 de l'any següent (1821) (33). Acabem aquest annex transcrivint el "Gobierno doméstico de los colegiales internos en 1795".

GOBIERNO DOM&STICO DE LOS COLEGIALES
INTERNOS EN LOS ESTATUTOS DE 1795

(<Paraque se observe constantemente aquel buen orden y unión que siempre deben
reinar entre los Colegiales internos. dedicados al mejor estudio de tan noble Facultad, la Junta nombrará a dos de ellos, en quienes se distinga una conducta en
todo arreglada e irreprehensible, para que con los nombres de Rector y Vice-Rector
celen y cuiden de la conducta de todos los demás. y a este fin los hará reconocer
por sus inmediatos superiores, mandando que como a tales les obedezcan y respeten. según es debido, no sólo los Practicantes menores, sino también los mayores.

El Rector y Vice-Rector deberán vivir en la misma habitación que los demás
Colegiales; pero con alguna distinción en sus cuartos. comiendo tambien en comunidad con ellos, para que de este modo les sea más fácil celar la aplicación y conducta de todos, y no menos el cumplimiento de sus obligaciones, senaladamente en
las horas de estudio, con cuyo objeto harán las visitas que juzgaren oportunas.

No gozarán gratificación alguna por razón de estos honrosos empleos, pero en
recompensa de su trabajo. la asistencia al Hospital será en ellos meramente voluntaria. con libertad de salir de casa cuando les convenga, con tal que nunca falte en
ella alguno de los dos. por lo que pueda ocurrir.

Annex 6

Ninguno de los Colegiales podrá salir del colegio y Hospital sin licencia del Rector, y
en ausencia de éste del Vice-Rector, los cuales no las concederán. sino en las tardes
de los días festivos, y hasta las primeras oraciones: pero si en dia de trabajo tuviese
alguno precisión de salir, lo expondrá al Rector o Vice-Rector, que reconociendo
justa la causa permitirán que salga, con tal que no falte a su clase, ni otra obligación. Por lo demás, el que saliere sin esta licencia, o abusare de ella baxo falsos pretextos, estará sujeto á las penas que le imponga el Rector, el qual dará parte de ello
al Vice-Director, para que en caso de reincidencia sea severamente castigado y aun
expulso, si para esto diese motivo á la Junta. De esta regla general serán exceptuados los Praaicantes mayores. á quienes se permitirá salir siempre que les convenga
y no estPn de guardia, pidiendo antes licencia al Rector ó Vice-Rector.

Los Colegiales internos tendrán precisamente dos horas de estudio cada día por la
mañana. y otras tantas por la noche, en sus quartos a puerta abierta, y en tiempo
que no impida la asistencia á la enfermería, á las clases, ni á los demás actos del
Colegio, conforme el arreglo que para esto hará la Junta. Y el que no cumpla con
esta obligaciones. ó se hallare distraído, dormido, ó conversando con alguno de sus
compañeros, será castigado al arbitrio del Rector, prohibiéndole la salida de casa á
las horas permitidas, poniéndolo de guardia, quitándole parte de la comida ó cena,
y con otras penalidades de esta especie.

A las horas de estudio se cerrarán siempre las puertas del Colegio 6 pieza destinada para
la habitación de estos Colegiales, á quienes estará prohibido todo juego de naypes. aun
fuera de estas horas, no permitiéndose la entrada en sus quartos a muger alguna que
no vaya acompañada de alguno de los Catedráticos, del Rector ó del Vice-Rector.

En el Capitulo XIV de las mismas Ordenanzas se vuelve a hacer referencia a los colegiales Internos:

Habiendo observado que el corto número de veinte Practicantes, que solamente ha
habido hasta ahora, ha dado motivo 6 que en tiempo de muchos enfermos se recibiesen substitutos. en quienes no concurren siempre las debidas circunstancias de
inteligencia y pericia. con notable perjuicio de los enfermos y del Hospital; he resuel-

to para evitar estos inconvenientes, que su número en adelante sea siempre el de
cincuenta, con el titulo de Colegiales internos.

Estos colegiales comerán todos, como hasta aquí, en comunidad y a cargo del
Hospital, abonándosele por cada uno quatro reales vellon al día de mi Real Erario,
cuya total suma de abono recompensará al Hospital el mayor gasto que le ocasiona
su aumento, cuidando se les trate con decencia, dándoles por la mañana almuerzo;
al medio día sopa, o potage, puchero ú olla. un guisado y postre del tiempo; 6 la
cena ensalada cocida 6 cruda, guisado y postres. con dos panes diariamente de los
que gasta el Hospital; y un quartillo de vino á cada uno. y les suminstrará luz para
las horas precisas de vela.»
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ANNEX 7

La previsió social dels professors
del RCC
El Montepio de Canivell
Va ser arnb data 20 d'abril de 1767 que el marques d'Esquilache va crear un rnont
de pietat militar. Pero els cirurgians n'eren exclosos. Es deu a les gestions de Francesc
Canivell -Director del RCC de Cadis i cirurgia major de I'Arrnada- la creació d'un
mont de pietat I'any 1789. que merces a detreure del sou unes deterrninades quantitats s'assegurava la percepció d'unes pensions a les vidues, al8 fills rnenors d'edat
o als pares del cirurgia difunt (1).
Aquest rnont de pietat va anar evolucionant al cornpas del ternps. Tots els professors
del Col.legi tenien una graduació militar; per aquest motiu cotitzaven al mont de pietat. El 15 de novembre de 1798 va ser aprovat un nou Reglament especialment dirigit a "todos los que dependiesen de la Junta de la Facultad Reunida (Escuelas,
Hospitales, médicos militares, etc.)". establint el8 descomptes sobre el sou (2).
Arran d'aquest Reglament, que va comen(;ar a aplicar-se el ler de gener de 1799,
la Junta Superior Gubernativa va editar unes instruccions "para la mejor recaudación
de fondos del Montepio establecido por S.M. a favor de viudas, huérfanos y madres
de cirujanos y catedr6ticos de los RCC" (3).
lgnorern el percentatge que els era deduii del sou. pero sabern que les quantitats
recaptades els anys 1800 i 1801 van sumar 8.875 rals. que el dia 8 d'abril de 1802
van ser enviats a Madrid (4). El 24 de maig de 1819 es va establir que la quantitat a
cobrar per part del jubilat depengués dels anys d'exercici: tot el sou per trenta anys,
213 per vfnt i la rneitat per quinze anys "con buen desempeño" (5).

El primer dels professors a ser-li aplicada aquesta disposició va ser Josep Torner el 15
de juliol de 1819 que es va retirar arnb 12.000 rals anuals; és a dir, arnb el sou de
catedratic integre pero sense cornptar-hi el plus que percebia per ser director (6).

La reforma de Pere Castelló
Pere Castelló va rnillorar el Reglarnent del rnont de pietat de professors dels reials
col-legisde cirurgia.
Les caracteristiques d'aquest Mont de Pietat figuren a la pagina 239 d'aquest Ilibre.
Assenyalem que el primer cas conflictiu va ser el del catedratic Josep Soler i Cosp,
que es va divorciar de la seva rnuller Josepa Orcet i, en conseqüencia, va demanar
que els drets que aquesta pogués tenir passessin a la seva germana Ventura Soler i
a un nét -Francesc Soler i Gallissa-. Aquesta petició va ser denegada (7).
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El material d'ensenyament del RCC
La biblioteca i els Ilibres del RCC
Tots els que van dirigir aquesta instituci6 van tenir un gran interes a disposar d'una
biblioteca abundant i actualitzada. Era el contrast amb les universitats aferrades a
I'obra de Gui de Chauliac, com a única font de coneixements quirúrgics de les universitats.
Cronolbgicament hem de considerar Pere Virgili el primer que es va preocupar per
tot el que concernia a la biblioteca. Tres s6n el8 vessants d'una biblioteca. El local,
el8 llibres i el bibliotecari. Dos s6n els fets que en8 autoritzen a pensar que una bona
Biblioteca era una de les preocupacions primordials de Virgili: la biblioteca particular que tenia a casa seva i que era una de les més importants de Barcelona; constava de molts volums (1) i la va heretar Lloren$ Roland.
D'altra banda, quan va redactar les seves "Ordenanzas" de 1764 va dedicar a la
biblioteca. els articles següents.

El primer -article XXlV de la 2.a part- disposava que la biblioteca acoiliria professors i estudiants, als quals facilitaria "Tintero, Pluma y Papel, para que puedan
hacerse los extractos que se necesitaren", i afegia, per si de cas: "pero no serd licito ocupar allí el tiempo en escrivir cosas abstractas y que no tengan relacidn con
la profesi6n".
Carticle següent parla d'un estudiant ajudant del bibliotecari i I'obligacib d'aquest
"de hacer gresente a la Junta (de professors) los Libros que se piden con más frequencia y falten en la Biblioteca, y las obras nuevas para que se compren luego que
haya caudales".
Els articles següents -XXVI, XXVll i XXVIII- s6n una reiteracid; es recomana mantenir correspondencia amb I'estranger i no descuidar l'adquisició de llibres espanyols.
tant d'actuals com d'antics. El carrec de bibliotecari solia ser un primer esgla6 de la
carrera cap a la catedra. Es preferia la gent que dominava idiomes, que durant el
segle xvii, van ser el llati i el frances, per be que sabem que Francesc Puig va iniciar
uns estudis de llengua italiana.

Sabem que la Biblioteca va comencar amb un total de 562 volums adquirits a Paris.
lgnorem el detall exacte de totes les adquisicions per part de la biblioteca a traves
del temps pero coneixem fets aillats, tal8 com les múltiples gestions de Francesc Puig
per aconseguir els llibres de medicina i ciencies afins de les biblioteques dels jesuites
expuisats I'any 1767 (2).
Segons es despren del seu testimoni, Puig va adquirir llibres -8obretot d'autors
espanyols- valent-se d'un gran biblibfil catala, Manuel Abad, un metge que exercia
a Madrid i posseia una "librería excelentísima en todo genero de letras" i havia
demostrat estar al corrent de les obres que es trobaven a la venda en les llibreries de
la capital (3). Tambe no perdent de vista les biblioteques particular8 de metges i
cirurgians que llurs vidues posaven a la venda. Puig presumia d'haver enriquit la
biblioteca en 250 volums (2).
Un altre testimoni d'adquisició de llibres es del 10 de gener de 1805. La Junta de
professors va demanar permís a Madrid a fi d'adquirir el8 elements de fisiologia i
la nosografia quirúrgica de Richerand i les obres de Pinel i consultar la Junta
Superior Gubernativa sobre si "comprar el Mascagni que pidió el Catedrático de
Anatomía". Al cap d'un mes -14 de febrer de 1805- Madrid autoritzava I'adquisici6 de tots aquells llibres (4). Tamb6. en una altra ocasió, les lamines anatbmiques de Cloquet (5).
Més endavant, el 25 de gener de 1823, durant el període constitucional Antoni
de San German va iniciar unintent de canalitzar cap al Col.legi els llibres de diversos convents i sembla que no ho va aconseguir (6). En general, aquelles biblioteques -algunes de gran importancia- van anar a parar I'any 1836 a la Universitat
de Barcelona.
Una altra font de coneixement de la Biblioteca sbn el8 inventaris. Sabem que se'n
van practicar tres. El primer de tots 6s el que figura en una relació de llibres i d'instrumental adquirits a París amb destinació al RCC de Barcelona transcrita per Joan
Riera en el seu llibre Cirugia española ilustrada y su comunicación con Europa. Alli
figura una llista nominal d'aquests efectes i del seu cost. El lector interessat pot consultar-la a les pagines compreses entre la 292 i la 306. Nosaltres ens limitarem a ferne una recensió.
Eren en total 81 obres "in folio", 21 en octau, 101 en dotzau. Perb com que molte8 d'aquestes obres ocupaven dos i mes volums. el total d'exemplars era 562. pels
quals es pagaren 2.601.15 lliures torneses, que era a Franca una moneda de canvi
com ho era la lliura catalana i a casa nostra (equivaiia -1'any 1667- a 4 rals de bi116

espanyols). Les materies d'aquests llibres s6n variadissimes. En un intent de fer-ne
una classificació podem dir que hi havia:

Tractats sobre
Anatomia 19
Botanica 10
Cirurgia general 35
Dermatologia 1
Farmacia i farmacopees 16
Ferides (tractament de les) 6
Filosofia 1
Física 3
Fisiologia 12
Histbria de la medicina 5
Historia natural 1
Medicina 30

Medicina legal 1
Medicina militar 3
Mixtes (medicina i cirurgia) 12
Nutrició 1
Oftalmologia 2
Química 3
Pediatria 1
Tocoginecologia 6
Urologia 6
Veneries (malalties) 5
Veterinaria 1
Diccionarts de medicina 5

Assenyalem, tambe, que hi havia obres allunyades de la cirurgia com un Traité sur
le platine ou Por blanc, una lntroduction a la mineralogie par Henckel i un Examen
impartiel des contestations entre cirurgiens et medecins. També hi figuren tres
obres que venen a ser els precursors de les actuals revistes. Una, la mes important
(hi havia 193 números), de Le lournal des Savants, una publicació peribdica editada a Paris a base de cartes que els "savis" d'arreu del m6n enviaven sobre curiositats científiques de tota mena. O tambe la col.lecci6 "Academique de Dijon" i
les "Memoires de I'Academie Royale de Chirurgie de Paris".
Diguem, finalment, que 82 estaven escrites en llatí i 118 en frances, Tots aquests Ilibres -units a moltes peces d'instrumental- van ser confiats per Virgili a la custbdia
de Josep Pahissa -el 15 d'octubre de 1761-, el mestre que havia estat encarregat de
la biblioteca. el qual ho va guardar tot a casa seva en espera que s'acabés de construir l'edifici del RCC (7).
El segon inventari va tenir lloc al cap de poc temps de la "defenestració" de Francesc
Puig, quan va dirigir el RCC Francisco José Martinez, que va voler imposar ordre
arreu. Una de les coses que va fer va ser revisar la biblioteca nomenant un bibliotecari -Domenec Vida1 i Abad- i ordenant fer un inventari.
Segons resulta d'aquell estudi, del qual ens d6na noticia Maria Dolors Gaspar, durant

el periode de la Direcció de Francesc Puig (de 1780 a 1790) havien entrat 330 llibres,
més 152 Ilibres procedents dels jesuites, de manera que en el moment d'arribar
Martinez a la biblioteca hi havia un total de 1.115 llibres corresponents a 555 titols
perque eren bastants les obres que tenien uns quants volums. Martinez va trobar a
faltar alguns llibres d'interes; el que no sabem és si el8 van arribar a comprar (8).
La darrera noticia que tenirn sobre inventaris de la biblioteca del RCC es refereix a la
labor de loan Foix (28 de gener de 1833) ordenant el material a base de confeccionar un index per materies i un altre per autors. La nota de la Junta de professors
assenyalava que "había pasado en este ímprobo trabajo las frias noches de invierno" (9).
La sala per servir de Biblioteca va ser dissenyada pel mateix Virgili i 6s la mateixa que
ara utilitza la Reial Academia, amb finestres al carrer del Carme i al carreró de separaci6 arnb I'antiga Casa de la Convalescencia.

Les obres dels mestres del RCC
El primer professor a publicar llibres arnb I'esperanca que poguessin resultar utils
tant al8 alumnes com als cirurgians en exercici, va ser, sens dubte, Diego Velasco,
que, en col.laboraci6 amb Francisco Villaverde. va publicar I'any 1763 el Curso the6rico práctico de operacfones de Cirugía, en que se contienen los más célebres descubrimientos modernos (10).
Va ser una obra excel.lent, reeditada, que va servir de text durant molts anys als alurnnes de tots els reials coi.legis de cirurgia, resultat d'una estada a Paris dels autors enviats
per Virgili arnb I'encarrec de reunir en un llibre tots els coneixements que van poder
adquirir.
E l segon en el ternps va ser Francesc Puig. En la -tantes vegades citada- biografia
que d'ell hem publicat. hi ha un capítol dedicat al8 maldecaps de Puig a fi de
col-locar el8 seus tres llibres (1 1). El primer -es de 1763- és els Principios de Cirugía,
nocions dirigides a "los jóvenes que se destinan a la profesión de esta grande Arte".
El segon, de 1768, 6s la Osteología metódica para el uso de los Reales Colegios.
Podem dir que era una obra de text i, per tant, de venda relativament facil. El que
va ser mes dificil de "col~locar",tot i ser la millor obra de Puig i un "clAssic" en la
materia. va ser el Tratado teórico-práctico de /as heridas por arma de fuego, que va
sortir a la llum I'any 1782. en el qual van inspirar llur conducta un gran nombre de
cirurgians militars fin8 a ben entrat el primer ter< del segle xix.

Puig no es va limitar a la doble tasca de comprar llibres i editar obres seves. Va fomentar que altres mestres escrivissin textos útils al8 alurnnes. Mentre el1 dirigia el Collegi,
I'any 1781, van apareixer unes Lecciones fisiológicas i I'any següent un tractat sobre
malalties veneries i un rnanuscrit sobre el mateix tema. D'aquests dos darrers tractats
['autor podria molt ben ser Francesc Puig, com apunta Usandizaga (12).
Un mestre particularmemt prolífic va ser Domenech Vidal i Abad, autor de tres
Tratados teórico-prácticos; un de Los tumores hurnorales (1782); un altre sobre les
Heridas y úlceras (1783), i un tercer sobre les Enfermedades de los ojos (1785). tots
tres "arreglados para la instrucción de los alumnos del Real Colegio de Cirugía de
Barcelona" (13).
Pero la m68 valuosa de totes les seves obres va ser La Cirugia forense o Arte de hacer
las Relaciones chirúrgico-legales. Obra útil a los médicos, cirujanos y jurisperitos asi
seculares como eclesiásticos (Barcelona, 1783) i que ha estat reeditada per Jacint
Corbella. De I'any 1822 és el Tratado elemental de afectos externos y operacjones
de Cirugía, compuesto para la ensefianza de los discipulos obra en dos volums
recentrnent estudiada per Domingo Romero Maroto (14) i que segons Calvet i
Corbella havia estat enllestida I'any 1805 pero a la qual la censura hav~abarrat el
pas fin8 al 1822, any en que el seu autor, Antoni de San German, arran de la revolució constitucional va poder editar (15).
Un autor d'obres de text amb un arnpli ventall de dates va ser Joan de D6u Ribot i
Ferrer. Va comentar I'any 1820 amb Elementos de Patología general, va seguir arnb
Elementos sucintos de Fisiología, arreglados para los discípulos de la Escuela del Arte
de curar de Barcelona (1822) i va continuar amb un manuscrit de 1829, Elementos
de Higiene i Compendio de las lecciones de Pathologia general, dadas en la Cátedra
por el Dr D.1.R. publicadas por algunos de sus discípulos (Barcelona, 1834) i, finalment, la tercera edició de Lecciones de Fisiologia dadas en Cátedra (Barcelona 1848)
(16).
Una obra que va tenir rnolta anomenada (dues edicions: Barcelona, 1831, i Madrid,
1847) van ser Los Elementos de Moral medica de Feiiu Janer i Bertran (17). Un Ilibre de text va ser el Arte de recetar y Formulario práctico conforme a las lecciones
públicas dadas en el Real Colegio de Medicina y Cirugía (8arcelona, 1835) de Joan
B. Foix I Gual. que 6s una imitació d'una obra de Gambins, que ha estat objecte
d'un estudi per part de Bonet i Aymat i Sánchez Ripollés (18). lgnasi Ameller va
publicar dos llibres de text: Prolegómenos de Clínica Médica que explica en su
Cátedra el Director del Colegio Nacional de Medicina y Cirugia de Barcelona
(Barcelona, Pablo Riera, 1840). en dos volurns. i Elementos de afectos internos
(també de 1840) (19).

Uns quants professors del RCC van publicar llibres després de 1843, 6s a dir, quan
eren catedrdtics de la recentment inaugurada Facultat de Medicina. S6n Ferrer
Garcés (un de toxicologia i un altre de medicina legal) (20) i Francesc de P. Folch i
Amich, Tratado de Patología General de 1845 (2 1).
Hem vist com entre les moltes obres de Ribot una havia quedat manuscrita. Aixb
passava bastant sovint. Antoni Mayner i Alcover no va editar els seus dos llibres de
text que han arribat als nostres dies en forma de manuscrit. S6n un Tratado de
Partos i uns Elementos de Obstetric~a.
Renunciem a enumerar un gran nombre d'obres traduides pels professors del
Col.legi, gairebé totes del francés.

Els mestres del RCC censors de Ilíbres
En aquells temps la impremta estava estretament controlada pel Govern i tota obra
per ser impresa necessitava el permís corresponent. En el cas dels llibres sobre materies quirúrgiques. era natural que el que havia de donar I'autoritzaci6 comptés amb
un dictamen favorable d'un RCC.
Els catedratics valoraven molt aquesta facultat, que en ocasions jutges i magistrats
potser oblidaven. Porta data 8 d'agost de 1831 I'acord de "comunicar al Regente
[era el magistrat, cap de I'Audiéncia] que el Colegio se halla comisionado para censurar las obras facultativas en solicitud de licencia para imprimirlas" (23).
En la reunió del Claustre del 9 de mar< de 1797, Josep Torner va donar compte
d'haver efectuat la censura d'un Tratado de partos. I'autor del qual era un antic
alumne del RCC que havia nascut a Girona i era des del 15 de gener de 1795 cirurgiA del Regiment de suissos de Saint Gall del coronel Rütimann, i havia opositat a
la catedra de nova creació -Física experimental- sense resultat (24). No sabem si
aquest llibre va arribar a ser editat. El que no va ser editat va ser un altre treball. el
títol i contingut del qual ignorem perqué cap dels professors el va entendre. Llegim
a I'acta del 27 d'octubre de 1796: "El Dr. Christ6val Thomas [...) ha compuesto un
papel en forma de dialecto. La Junta no puede dar su dictamen porque no lo
entiende" (25).
Segurament aquel1 "dialecto" era I'alemany, idioma que Thomas dominava perqub
el seu coneixement era obligatori als cirurgians al servei dels Regiments sulssos i perqué segurament era la llengua que es parlava a casa seva. Cs molt probable que fos
fill d'algun oficial alemany o suís d'algun batalld que hi havia de guarnicib a Girona.

El cognom Thomas tant pot ser alemany com frances o angles, o catala si anes
accentuat.
Tambe renunciem a repetir el8 avatars d'un llibre que va intentar publicar el dissector Borras i Montaner, censurat per Antoni Bas.

Cercant una recomanació
Fins ara hem parlat de censura previa. Pero també es donava el cas de qui cercava
un dictamen favorable del RCC amb l'esperan~aque el recomanes als alurnnes. Tal
la traducció feta pel Dr. Francisco Ramos Luengo del Manual médico-quirúrgico
d'Anthenac. Després d'exarninada -el 23 d'octubre de 1819- la van considerar útil
a rnetges i a cirurgians encara que "al faltarles el original no saben si la traducción
es siempre correcta" (26).

El Col.legi. editor de llibres
Un llibre editat a expenses del RCC va ser un Tractat de Matematiques d'Antoni
Cibat. La decisió de publicar-lo per cornpte del Col.legi 6s del 10 d'octubre de 1799
(27). El 13 de mar< de I'any següent, Cibat va entregar al bibliotecari del RCC 921
exernplars, que quan fossin venuts pagarien el total invertit en I'edició de I'obra. El
17 de juliol es va determinar que es perites el preu de venda de I'obra. Els perits van
ser uns tals Suria i Sostres (28). A Cibat li van indicar que podia nornenar una tercera persona de la seva confianca (28).
Un altre llibre editat pel Col.legi va ser la Botanica del Dr. Bahi. S'hi van invertir
13.710 rals i l'edició va ser de 1.500 exernplars, al8 quals s'havia de donar la destinació següent: quaranta serien regalats aixi: 22 al president de la Junta Superior
Gubernativa, 12 a I'autor i 6 es repartirien al8 "Xefes de la Plaza". La resta -1.460van ser entregats al bibliotecari amb l'encarrec de vendre'ls a 12 rals. O sigui que
es recaptarien 17.520 rals, arnb un benefici final a favor del RCC de 3.810 rals (29).
Tant la Botanica de Bahi, com les Matematiques de Cibat van ser declarades llibres
de text. D'aquesta manera, la venda quedava assegurada. Encara rnés, consta que
el 21 de juliol de 1803 el Col.legi de Cadis en va demanar 25 de cada un, el de
Burgos 100 de cada. mentre que Santiago no en va encornanar "ninguno, por
ahora" (30). Aquests són els llibres deis quals tenim noticia. Perb n'hi havia mes. perque el 4 de setembre de 1799 es declara que l'existencia de llibres al Col.legi destinats a la venda tenia el valor de 13.801 rals (31).

El Col-legi-editor defensa la seva economia
Un problema sobre els llibres considerats de text era que els estudiants se'n desfeien
-venent-los a un altre alumne- en ser graduats. L'interes que el Col.legi tenia queels estudiants no es desfessin deis llibres es fonamentava en dues raons: 1. L'obra
amb que un estudiant ha apres I'assignatura 6s consultada facilment en casos de
problemes futurs, i 2. Al Col.legi li interessava vendre els "seus" Ilibres. D'aqui la disposicid -que porta data 19 d'octubre de 1824- d'obligar que les obres de text anessin signades pel catedratic autor del llibre i per I'alumne que se'n servia (32). Cal fer
notar que aquella disposicio era una ordre arribada de Madrid.

Obres de text recomanades
El dia 20 de desembre de 1827 es va rebre de Madrid la següent [lista de llibres
recomanats per a l'alumnat.
Anatomia de Bonells i Lacaba.
Ernbenarnents de Canivell.
Medicina legal de Belloch.
Fisiologia de Richerand.
Higiene de Tourtelle.
Patologia de Chomel.
Terapeutica i materia medica de Barbier.
Fisicoquímica de Majón.
Partos y enfermedades de las mujeres de Capuron.
Enfermedades venéreas de Swediaur.
Bibliografia (Historia de la medicina) de Blurnenbach.
Afectos externos y enfermedades de los huesos de San German
Afectos internos de Nysten.
Afegien: "Por no tener obra de Historia que el catedrático haga un compendio de
Sprengel". En ocasions eren els mateixos mestres del RCC els traductors d'obres
estrangeres, corn va ser el cas de Ramon Frau, que va traduir del frances el Begin.
La mateixa "Junta Superior Gubernativa de Cirugía" que va examinar el manuscrit
li va demanar la redacci6 d'un suplement destinat a esmenar "ciertos defectos de la
obra" (33).
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ANNEX 9

Instrumental i preparacions anatomiques

Respecte a I'instrumental es fa molt dificil elaborar una llista entenedora perque
bona part dels instruments ens són completament desconeguts. Creiem que 6s molt
més útil dir que hi havia jocs complets per practicar les operacions corrents en
aquells temps. Heus aci la Ilista. respectant I'ortografia de !'@poca.
Fístola lacrimal (23 peces)
Catarata completa (26 peces)
Trepanació craneal (un trepa compost de catorze peces i un "elevatorio de M r Petit"
corregido por Mr. Louis).
Talla (31 peces, algunes repetides amb I'única diferencia de I'autor; per exemple, tres
bisturis, un de Mr. Le Dran, un altre de M r Moran i un tercer de Mr. Petit).
Partos (5 instruments; dos eren fbrceps -que a la ll~stafiguren com tiretetes (tire
tetest. dos "garfios" (segurament per subjectar i atreure el col1 uteri) i "unas pinzas
para los falsos engendras").
Hi havia tambe tres grups d'instrumental; uns sense indicació determinada, per exernple "un pico de cuerbo" o "seis cauterios", i altres que tan sois servien per a una
única determinada acció, com "dos instrumentos para cauterizar el unguis" o dues
agulles especials ("una para la aneurisma" i una altra "para la Arteria intercostal").
Com veiem, la col leccio era completa i permetia practicar totes les intewencions
d'aquell temps. Assenyalem, tambe, que en la fabricació d'aqueil instrumental no es
van estalviar detalls, molts dels quals eren de luxe. com el cas dels trocars de punci6 per a l'ascitis, que tenien el manec d'agata, o que les tisores o les agulles de I'operació de cataracta estaven recobertes d'or.
Tarnbé figura en un altre inventari, i cercant únicament una finalitat didactica, que
hi havia una figura "de hombre de 5 pies de alto cuya mecánica construcción facilitaba todo género de movimientos para figurar toda especie de dislocaciones y

hacer todo género de vendajes" que va costar 1.000 lliures torneses. o sigui. set
vegades i mitja el preu de I'instrumental de la cataracta (2).
Posseim també un inventari d'instrumental de I'any 1790, ésa dir, trenta anys després del que acabem de transcriure i que figura en el llibre d'usandizaga (3). La relació és molt diferent. ates qúe els anys van fer malbé instruments i se'n van construir
de nous a Barcelona o es van adquirir a l'estranger. A tal1 d'exemple. recordem que
en la relació de 1761 hi figuraven dos fbrceps i en la de 1790 n'hi ha cinc.
També trobem diferencies en la cirurgia ocular. En la primera relació figura únicament I'instrumental de David i en la de 1790 hi trobem el corresponent a dos metodes més: el de Lafaye i el de Berenger. Assenyalem, per acabar, que una part de l'instrumental espatllat o envellit estava destinat a material de dissecció o d'ensenyament.

Material plastic didactic. Figures de porcellana i de cera
Hem esmentat una col.lecció d'ulls de porcellana que van ser adquirits a Paris, on es
reprodu'ien diverses afeccions. Un altre material d'ensenyament eren les peces
anatomiques de cera. Va ser I'any 1824 quan sabem que es va presentar al RCC. un
emigrat italia -Josep Chiappi- oferint "un trabajo primoroso de merito singular".
Afegien: "el Colegio quisiera comprarlas" (4).
Onze dies després d'aquesta primera presa de contacte (19 de maig de 1824)
Chiappi els va facilitar una llista de preus. Va ser la següent.

"El cadáver disecado: 1.300 duros.
"Unas piezas de medio cuerpo con los newios de la cavidad vital: 300 duros
"Organo del oido: 100 duros.
"Una cabeza separada del tronco: 50 duros.
"Aparato de la respiración: 50 duros.
"Corazón: 50 duros" (5).
O sigui que tot sumat feien 1.850 duros. Aquella quantitat era enorme, oimés quant
l'economia havia sofert unes tremendes detraccions del8 polítics. Degueren regatejar, perque en la sessió del Claustre del 19 de juny es va prendre l'acord de destinar
l'aleshores imporiantissima quantitat de "mil duros" (5,000 ptes.) per pagar a
Chiappi les peces (6).

El mateix Chiappi va facilitar les coses el 30 d'agost, perque va demanar que I'exa-

minessin de llicenciatura en Cirurgia medica i que el8 drets d'examen i del títol li fossin descomptats deis 1.O00 duros (7). Els professors van accedir a aquella pretensió
el primer de setembre "por tratarse de una simple agregación a este Colegio de un
Profesor extranjero y de conocido mérito" (8).
No es va acabar aquí I'afer Chiappi. Hem de pensar que va continuar elaborant "primorosos trabajos", perque el 16 de novembre de 1824 va arribar de Madrid l'ordre
de "que se faciliten a Chiappi los caddveres que hagan falta para elaborar las piezas
que hagan falta para elaborar sus piezas" (9).
Tenim constancia d'haver-se abonat a Chiappi 1.000 duros el 15 de setembre de
1825 a canvi de les peces següents:
1. Un cadáver con una primera capa de músculos con los vasos y nervios subcutdneos y levantados los pectorales y costillas y músculos del abdomen se descubren las vísceras de pecho y vientre.
2. Medio cuerpo que tiene abierta la cavidad vital y que, entre otras cosas, presenta los troncos, las comunicaciones nerviosas y plexos de esta cavidad desde
su origen en el cuello.
3. Una cabeza que presenta disecados todos los músculos subcutáneos, vasos y
nervios de la cara, el cutáneo, esófago, etc.
4. Otra cabeza en la cual. levantado el casco. se ve como el cerebro y cerebelo descansan en la cavidad animal [..] se presentan varias partes de estas vísceras,

5. Una pieza que presenta por separado las distintas partes que forman el órgano
del oído veinte veces mayores que su estado natural
6. Una pieza con los pulmones en estado patológico.

7. El corazón abierto con todas las piezas que le son anejas
8. El parénquima vascular del hígado y la vejiga de la hiel
9. Un tronco con un tumor voluminoso que ocupó la ingle y abdomen, modelo del
de un enfermo -Pedro Ponsa- que muri6 en el Hospital y cuya historia firmada
por el Catedrático de visita Dr. D. lose Soler conserva este Real Colegio.
10. El mismo tronco con el tumor disecado (10).
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ANNEX 10

Els discursos inaugurals
Devem a Usandizaga -pagina 228- una relació -no exhaustiva- d'aquestes peces
cientificoliteraries. Són ¡es següents.
1764. Diego Velasco, 29 de marc.
1767. Francesc Puig. 5 d'octubre.
1768. Antoni de Gimbernat. 5 d'octubre.
1769. Carles Grassot, 5 d'octubre.
1770. Juan RancP, 8 d'octubre.
1771, Diego Velasco, 7 d'octubre,
1772. Francesc Puig, 5 d'octubre.
1773. Antoni de Gimbernat, 5 d'octubre.
1783. Francesc Puig: "Oración para desvanecer la infundada preocupación del vulgo y
animar a la juventud para la aplicación de lo sólido y verdadero [...]", 7 d'octubre.
1796. Josep Antoni de Capdevila: "Acerca del buen uso de la función de la reproducción de la especie humana", 3 d'octubre.
1797. Vicente Pozo: "Enfermedades nerviosas". ler d'octubre.
1798. Antoni Bas: "Propiedades nerviosas". ler d'octubre.
1799. Benet Pujol: "Plan de estudios en la enseñanza de la Medicina". ler d'octubre.
1800. Doménec Bover: "Historia de la Anatomia", (manuscrit).
1801. Antoni de San German: "Prolegómenos de la Historia de la Medicina", ler
d'octubre (manuscrit).
1815. Antoni de San German, ler d'octubre (manuscrit).
1816. Antoni Bas: "El Aire; sus propios caracteres, sus utilidades y efectos que nos
causa", ler d'octubre (manuscrit).
1820. Antoni Mayner: "Sociabilidad natural del hombre y poderoso influjo de las
formas de gobierno en la constitución fisica", 2 d'octubre.
1824. Ramon Frau: "Historia sucinta de la Anatomía Patológica", ler d'octubre
(manuscrit).
1828. Joan Ribot: "Acerca de la Higiene", 2 d'octubre (manuscrit).
1832. Ramon Frau. 2 d'octubre.
1835. Francesc Juanich: "Del eclecticismo en Medicina". 2 d'octubre (manuwrit).
1837. Ramon Ferrer Garcés, 2 d'octubre.
1838. Joaquim Cil i Borés: "Efectos de la lectura sobre el hombre", ter d'octubre.
1839. lgnasi Ameller i Ros: "Ventajas de los simultáneos conocimientos medicos y quirúrgicos que deben concurrir en el Profesor de la Ciencia de Curar", 2 d'octubre.
1841. Feliu Janer: "idea de una bibliografia critica medica", 2 d'octubre (manuscrit).
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Com es pot veure, molts dels discursos inaugurals porten en el titol el tema a tractar En altres, el lector hi trobara (com 4s el cas dels vuit primers) tan sois la data.
Aixb es degut al fet que el títol d'aquests discursos 6s sempre -amb lleugeres
variants- el següent: "Oraci6n inaugural que para la abertura de los estudios que
dixo Don I...)"
celebró el Real Colegio de Cirugía de Barcelona el día
[L.]
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ANNEX 11
II C"endogamia" entre els professors
dels RCC i entre els exalumnes militars
Diuen a Castella: "La mujer y la gata de quien la trata". O tambe: "El roce engendra el cariño". És facil imaginar que en la vida social dels professors del Col.legi
serien rnolt freqüents les reunions familiars. ates que la societat del segle xvi~tera
bastant tancada i era dificil que un artesa que feia botes o sabates es relacionés arnb
catedratics.
D'altra banda, fin8 no fa gaires anys rnolts rnatrirnonis eren el resultat de pactes
entre families. En el cas dels cirurgians en exercici. heretar una botiga casant-se arnb
la filla única del "rnestre" era cosa habitual, ben vista pels pares dels dos esposos.
D'aixo en tenirn nornbrosos exernples, dels quals hem donat cornpte en la nostra
biografia de Francesc Puig. tals com Rafael Oliver, fill d'un cirurgia de la Selva del
Camp, que rnentre cursava la carrera al RCC de Barcelona era fadri de la botiga de
Tomas Oller i es va casar arnb la filla de I'arno. arnb que va heretar el negoci I'any
1782 (1). O el de Pau Querol, graduat de 5 examens I'any 1777, casat arnb la filla
d'un cirurgia establert a Lleida (2). O Armengol Canals alurnne del RCC I'any 1779,
cunyat de Joan Mitjavila, un cirurgia estableri a Andorra (3).
Tarnbé hern de recordar els casarnents "arreglats" per Francesc Puig a petició d'uns
amics de Josep Barta. cirurgia de Salas, que I'any 1781 van dernanar al RCC el norn
d'un graduat a fi de casar-lo arnb la filla de Barta (4). O I'oferta de Puntons. cirurgid
de Mura, que oferia una de tres filles (5)- o el cas de la vidua de Salvador March, una
noia de vint-i-vuit anys arnb tres criatures que s'oferia a algú que volgués continuar
el negoci del seu rnarit ( 5 ) .
Igualrnent, quan hern procedit a estudiar I'alurnnat per cornarques es curiós de veure
corn s'entrecreuen certs cognorns. Sdn els fruits d'unions rnatrirnonials daquesta
rnena. Sempre, naturalrnent, que es tracti de cognorns poc usuals, ja que Soler, Ferrer
o Puig no tindrien importancia. Citem. a tal1 d'exernple, el8 casos següents.
A Caldes de Malavella trobern I'any 1730 (6) Josep i Tomas Trellas (7). Dues generacions rnés tard (I'any 1795) es matricula al Col.legi Pere Prats Trellas (8). A Sant Hilari
Sacalrn, estan docurnentats dos -probabiement- cosrns, Josep Casaboscd Bowh (9)
i Antoni Casabosca Creuet (10) els anys 1771 i 1776. respectivarnent. El 1805 apareix Hilari Buscalleu Casabosca.
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En gairebé tota aquesta casuistica domina la conveniencia corn a raó fonarnental
d'aquests matrimonis. Exarninem ara matrimonis fruit de I'amistat entre famílies per
raons professionals. Deixarem de banda el clamorós cas del RCC de Cadis entorn de
les families Roland i Beau, que van implicar noms il.lustres corn Virgili. Canivell,
Nueveiglesias, Sabater Morell. etc.. perque no guarden cap relacib arnb el RCC. de
Barcelona. Examinem els casos cornencant per Barcelona.
Cronolbgicament parlant, segurament el primer cas és el de Diego Velasco, un destacat deixeble del RCC de Cadis que Virgili va nornenar catedratic de Barcelona per
cobrir la vacant de Pere Maville I'any 1762. Velasco es va casar arnb una fiila de
Josep Depaus (1 1). un cirurgia llati graduat per Cervera que en dues ocasions -abans
de la creació del RCC havia dirigit una mena d'acadernia científica integrada per uns
quants graduats de Cervera que es reunien peribdicarnent (12).
Un altre va ser Antoni Gimbernat, casat amb Eulalia Grassot, filla de Carles Grassot
i Bellsolell, un dels prirners mestres del Col.legi (13).
DomPnec Bover i Font va contreure rnatrirnoni amb Maria, una dels dotze fills que
va tenir Josep Antoni de Capdevila (14). Una altra filla -Rarnona- va contreure
rnatrirnoni arnb aria Orrit i Fitó. cirurgia llati de 9 exarnens, que va entrar a l'exercit. va prendre part en la Guerra del Frances i va morir a Madrid I'any 1842 formant
pari del triurnvirat que dirigia la cirurgia militar i civil de tot Espanya (15). D'una altra
filla del Dr. Capdevila en parlarem més endavant.
Les dues nebodes que vivien a la casa del carrer de la Portaferrissa arnb Pere Virgili,
Teresa i Maria Montaner, es van casar respectivarnent arnb Francesc Borras i Casas
(16) i amb Francesc Bausili (17).

El catedratic del RCC de Barcelona Vicenc Pozo va casar la seva filla Concepció amb
el cirurgia militar Josep Martorell i Riera I'any 1817 (18).
Josep Crehuet Barcelb, natural d'Alrneria (8 d'agost de 1819), fill del capita
d'Artilleria Francesc Crehuet. va ingressar al RCC de Barcelona el primer d'octubre
de 1838. Llicenciat en Medicina i Cirurgia el 22 d'octubre de 1845 (19). va ingressar a I'exercit I'any següent i el 1847 es va casar arnb Brigida Savirón Esteban, filla
de Juan José Savirón, aleshores vicedirector del Cos de Sanitat militar (20). Sabem.
tarnbé, que Rarnon Frau i Arrnendáriz i Pere Vieta eren cunyats (7 de rnaig de 1829)
(21).
Al RCC de San Carlos de Madrid van anar-hi en qualitat de catedratics bastants catalans formats al RCC de Barcelona. També el fet d'haver estat el nostre Co1,legi el lloc

on -en exclusiva- es forrnaven els cirurgians rnilitars va fer que abundessin a finals
del segle WIII en gran proporció rnetges i cirurgians arnb cognorns catalans.
Un d'aquests metges -no directarnent relacionats arnb el RCC de Barcelona- va ser
Tomas Aldevb, "rnedico de número de los hospitales civiles" de Madrid. que es va
casar arnb la filla de José Severo López. catedratic de Medicina i "rnedico de C6rnara
de Su Majestad" I'any 1812. Referint-nos concretarnent a persones vinculades directarnent al Col.legi de San Carlos hern trobat els casos següents.
Girnbernat es va ernportar corn a professors de San Carlos Manuel Bonafós i Rairnon
Sarrais. Segurarnent un gerrna de Sarrais es va casar arnb una Bonafós. El fill Manuel
Sarrais i Bonafós, també cirurgia, va ser distingit I'any 1834 arnb una creu llorejada
oer ia seva actuació durant la Primera Guerra Carlista (22).
Josep Ribes i Major, natural d'Esparreguera, catedratic de San Carlos, es va casar
arnb una filla de Josep Queraltó, tambe catedratic al rnateix estabiirnent (23).
Una filla de Jaume Bonells (rnolt conegut perque era I'autor (1796) del Tractat
d'Anatomia en col.laboraci6 arnb lgnasi Lacaba) es va casar arnb Rafael Costa de
Quintana, prirnerarnent catedratic de Barcelona i despres dei Real Col.legi de San
Carlos (24).
Tant el Col,legi de Santiago corn el de Burgos es van nodrir de catalans. Bruno Roig
antic alurnne del RCC de Barcelona, on va cursar entre 1769 i 1774, es va casar arnb
una filla del tarnbé antic alurnne de Barcelona i, tarnbe com Roig, catedratic de
Santiago, Josep Ridecós.
López Górnez (25) en el seu estudi sobre els catedratics catalans del RCC de Burgos
crida I'atenció sobre aquest fenornen de I'endogarnia. Efeclivament, el Dr. Francesc
Saleta de Cahors i el Dr. Joan Bassas i Cornpte eren cunyats perque estaven casats
amb dues germanes -Alberta i Francesca respectivarnent-, nebodes del prof.
Lleonard Galli, que va arribar a formar par! de la Junta Superior Gubernativa de
Cirurgia.
El Dr. Saleta. quan va enviduar es va casar en segones noces arnb una filla -Joanade Josep Antoni de Capdevila. El Dr. Macari Golferichs, catedratic d'aquell Col.legi,
estava casat arnb una neboda del Dr. Josep Masdevall, primer metge de Carnbra de
Carles IV.
El Dr. Bassas I'any 1825 va casar una filla -Maria Bassas i Galli-arnb un cirurgia rnilitar de les forces franceses que van ocupar Espanya I'any 1823 i que treballava a

I'Hospital militar frances de Burgos. Un altre catedratic de Burgos -1acint Mayzonada,
va casar una filla (Joana Mayzonada i Faura) amb Antoni Veldzquez, "cursante de
Medicina"
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ANNEX 12
El porter-conserge
Al pis sotateulada de I'edifici del Col.legi hi habitava arnb la seva familia el porterconserge de I'Escola. El fet d'aquesta dorniciliació plantejava un problema cada
vegada que el porter rnoria o, sirnplernent. quedava invaiid, perque el nornenarnent
d'un de nou suposava desnonar aquella farnília.
Un Col-legi que cornptava arnb set professors era, en realitat. una farnília, i el porter -que era conegut de tots i adhuc dels farniliars dels catedratics, ates que portava per les cases avisos i encarrecs- era un parent rnés en aquella redulda societat.
Treure aquella gent de casa era un problema.
El primer porter del qual tenirn constancia escrita és Miquel Colomer, rnort al8 inicis
de I'any 1796. El Claustre de professors va trobar que la solució rnés idbnia seria trobar un candidat que. a la vegada que acceptava les condicions d'aquell carrec, es
casés arnb la vídua (1). Aixi va ser corn el 3 de mar< de 1796 es va acordar el nornenarnent de porter a favor de Joan Suñol tan bon punt hagués contret rnatrirnoni
arnb la vidua Colorner.
lgnorern si el porter Joan Suriol va gaudir d'un casarnent venturós arnb aquella esposa irnposada. Solarnent sabern que al cap de dos anys havia mort i que el dia 29 de
mar< de 1798 li era feta una proposició sernblant al candidat a porter Antoni Cots.
De totes rnaneres, la proposta era un xic diferent. Ara es tractava de casar-se arnb
la rnés gran de les filles Colorner, reservant 1.000 rais (dels 3.000 rals que tenia de
SOU)per a la seva sogra. la doble vidua de Colorner i de Suñol (2).
No sabem quan va morir Antoni Cots, pero hern d'adrnetre que va ser abans del 21
de mar< de 1821, perque ens consta que en aquesta data el porter -nornenat per
la "Dirección General de Estudiosv- era Lorenzo Martínez Laguna i, per irnperatiu
legal, Antoni de San Gerrnan aquel1 dia "le tomó juramento de observar y defender
la Constitución de la Monarquía espanola" (3).
Caltra cosa que tarnbe ens consta és que els professors deurien veure arnb bons ulls
que entrés de porter el fill del difunt Antoni Cots, perque a l'acta del 26 de mar< de
1822 s'acorda nornenar-lo porter 2on (4). Segurarnent. als de Madrid, no els va
agradar aquella "llibertat" que es prenia la gent de Barcelona, perque tres rnesos
mes tard -a I'acta del 26 de juny de 1822- llegirn que "los porteros actuales al ser-

Annex 12
vicio de la Escuela sienten asco de los cadáveres [...] se pide a la Dirección [General
de Estudios] que Antonio Cots hijo del portero que fue L. .] se halla versado en estas
obligaciones. fuese nombrado Ayudante de portero" (5).
Quan es va donar per acabat el període constitucional, entre les diverses instruccions
que van arribar de Madrid hi havia la de que seguís tothorn en el seu lloc ádhuc "el
portero (Martínez Laguna) nombrado en período constitucional" (6). Diguem que
aquel1 porter es va salvar perqut! el seu nomenarnent va tenir lloc després de 1820
(7).
La presa de possessió d'un nou porter te data 29 de gener de 1828. Es deia Juan
Villena (8). El tal Villena no va durar gaire, perqut! al cap de dos mesos (ler d'abril
d'aquell mateix any, a les actes ve citat un tal Lazarino, "que había sido portero de
la Real Academia de Medicina y ahora lo es de esta Escuela" (9).
Perb el desti d'aquells porters era durar poc; a I'acta del 16 d'agost hi Ilegim:
"Lazarino l...]
esta imposibilitado por una hemiplejia (Que hacemos con el?''.
Aquella incdmoda situacid interina va durar dos anys, peque el 5 d'abril de 1830 hi
consta haver estat nomenat un nou porter per elecció (1 1). del qual ignorem el nom.
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Homes del RCC de Barcelona al
Col-legi de San Carlos de Madrid
El Col.legi de Cirurgia de San Carlos va ser creat l'any 1787 per dos antics alumnes
del Col.legi de Cadis, que havien estat professors -Ribas- de Cadis i -Gimbernatde Barcelona. És natural que un i altre reclutessin els seus col.laboradors entre professionals acreditats en els dos col.legis.
Examinen, a continuació, I'aportació d'onze professors antics alumnes i tretze altres
professionals en les comunicacions de les sessions dels dijous, en les oracions inaugurals i en les obres impreses.

Dissertacions dels dijous del RCC de San Carlos
Curs 1788-1789
Antoni Gimbernat: "Nuevo metodo de curar la hernia crural" (9 de novembre de
1788). Censura: Diego Rodriguez del Pino.
ldem. "Extracto haciendo ver que la naturaleza sola es el verdadero remedio para
curar las enfermedades" (30 d'octubre de 1788). Censura: Ramon Sarrais.
fdem. "Perjuiciosde los especificos" (6 de novembre de 1788). Censura:Juan de Navas.
Nicolás Llobera (1) (de Solsona): "Por que conductos pasan a la vejiga desde el estómago los cuerpos Iiquidos y sólidos deglutidos" (18 de desembre de 1788). Censura: Antoni Gimbernat.
Josep Queraltó: "Carcinoma extirpado con feliz kxito del pecho de una mujer" (1 5
de gener de 1789). Censura: Antonio Ferndndez Solano.
Salvi Jover (2): "Observación acerca de un hombre tarantulado curado por la música" (29 de gener de 1789). Censura: Mariano Rivas.
Ramon Sarrais: "Tumor del pecho curado por resolución" (12 de mar< de 1789).
Censura: Juan de Navas.

19 sessions: Treballs de catedratics: 8; treballs de forans: 6
Antics professors o alumnes del Col.legi: 5.
Catedratics procedents de Barcelona:
1. Cessa Gimbernat de catedratic en ser nomenat "Cirujano de Cámara"
2. Josep Queraltó. Passa a ocupar la catedra d'operacions.
3. Des de juliol de 1789 Agustí Ginesta 6s catedratic de "Partos"
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4. Des de desembre Josep Ribes i Mayor, catedratic d"'Afecto8 quirúrgicos"
5 . Segueix Ramon Sarrais catedratic de Patologia i Terapeutica.
Ouatre catedratics de Barcelona sobre un total de cinc.
Curs 1789-1790
Esteve Marturia: "Concepción extrauterina" (5 de novembre de 1789). Censura:
Ramon Sarrais.
Josep Queraltó: "Sobre una herida penetrante de vientre con salida y ofensa del
estómago" (19 de novembre de 1789). Censura: luan de Navas.
Rarnon Sarrais: "Síntomas de menstruación observados en una señora" (28 de gener de 1790). Censura: luan de Navas.
losep Ribes: "Un vicio gálico curado por una gangrena del escroto" (8 d'abril de
1790). Censura: Agustl Ginesta.
losep Queraltó: "Una hernia inguinal de cuyas resultas quedó un ano artificial en el
anillo". Una altra sobre: "Fístula recto-vagina1tratada por la sutura en asa" (ler de
juliol de 1790). Censura: Diego Rodriguez del Pino.

El claustre tenia la mateixa cornposició que el curs anterior.
18 sessions: 10 comunicacions de catedratics; 8 de cirurgians forans; 5 d'antics professors o alurnnes de 8arcelona.
Curs 1790-1791
Josep Castellar (3): "Observación de un hombre que crib a sus pechos uno de sus
hijos" (7 d'octubre de 1790) (enviada des de Cumand). Censura: Josep Ribes.
Ramon Sarrais: "Efectos de la cicuta en la curación de varias enfermedades" (21
d'octubre de 1790). Censura: Agustí Ginesta.
Agustl Ginesta: "Nueva operación para reducir las antiguas dislocaciones de húrnero" (25 de novembre de 1790). Censura: Diego Rodriguez del Pino.
losep Ribes: "Sobre el buen efecto del mercurio asociado al alcanfor" (9 de desernbre de 1790). Censura: Juan de Navas.
Rarnon Sarrais: "Necesidad que los cirujanos tienen de los conocimientos m@dicosr'
(3 de febrer de 1791). Censura: luan de Navas.
Agustl Ginesta: "Parto laborioso" (7 d'abril de 1791). Censura: Mariano Ribas.
losep Ribes: "Perjuicios que resultan del cateterismo mal usado y ventajas sobre 61
de las cuerdas de tripas" (12 de maig de 1791). Censura: luan de Navas.
losep Queraltó: "Hemorragias que sobrevienen a las contusiones y ligaduras de las
arterias" (7 de juliol de 1791). Censura: Josep Ribes.

Claustre sense variacib:
22 sessions: 14 comunicacions de catedratics i 4 de cirurgians forans; 8 d'antics
alurnnes ¡/o professors de Barcelona.

Curs 1791-1792
Ramon Sarrais: "Enfermedades curadas con el uso de los eméticos" (6 d'octubre de
1791). Censura: Mariano Ribas.
Gregori Socias (4): "Curación mediante operación quirúrgica de un nino que nació
con un oido imperforado" (3 de novembre de 1791). Censura: Juan de Navas.
Agusti Ginesta: "Dolor ldcteo curado con repetidos vejigatorios" (17 de novembre
de 1791). Censura: Rarnon Sarrais.
Josep Ribes: "Blenorragias curadas con candelillas de cuerda de tripa" (22 de
desembre de 1791). Censura: Agustí Ginesta.
Josep Queraltó: "Subintracción del cráneo con lesión de las meninges y cerebro" (26
d'abril de 1792). Censura: Diego Rodríguez del Pino.
Ramon Sarrais: "Infección erisipelatosa en un niño" (24 de maig de 1792). Censura:
arian no Ribas.
Agusti Ginesta: "Fractura mui contusa" (28 de juny de 1792). Censura: Juan de Navas.
Josep Ribes: "Caries curadas con el sedal" (12 de juliol de 1792). Censura: Agusti
Ginesta.
Claustre sense variació.
24 sessions: 12 treballs de catedratics; 6 comunicacions de forans; 8 treballs d'antics professors i alumnes del RCC de Barcelona.

Curs 1792-1793
Josep Queraltó: "Operación de trépano" (13 de desembre de 1792). Censura: Juan
de Navas.
Ramon Sarrais: "Una enfermedad anbmala" (17 de gener de 1793). Censura: Mariano Rivas.
Agustí Ginesta: "Fracturas acompañadas de gran contusión que curaron sin mutilar
los miembros" (14 de marc de 1793). Censura: Ramon Sarrais.
Josep Ribes: "Tumores escrofulosos, curados al mismo tiempo que se corrigió una
erupción herpética" (18 d'abril de 1793). Censura: Antonio Fernández Solano.
Ramon Sarrais: "Inflamación y abscesos criticos en el periné" (1 1 de juliol de 1793).
Censura: Juan de Navas.
22 sessions: 11 comunicacions de catedratics de San Carlos i 7 de professionals
forans; 5 d'antics professors ¡/o alumnes del RCC de Barcelona.

Curs 1793-1794
Agustí Ginesta: "Herida en la rodilla con arma de fuego" (3 d'octubre de 1793).
Censura: Diego Rodríguez del Pino.
Joan Puig (5): "Herida penetrante de pecho curada fel~zmenteen poco tiempo" (1 7
d'octubre de 1793). Censura: Josep Ribes.
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Josep Ribes: "Fistula en el conducto saiival fomentada por un vicio venéreo y acompañada de una carie que curó con bordones de tripas" (18 de desembre de 1793).
Censura: Diego Rodriguez del Pino.
Ramon Sarrais: "Hidrocéfalo interno" (13 de marc de 1794). Censura: Diego
Rodriguez del Pino.
Agusti Ginesta: Absceso grande situado en el hipocondrio izquierdo" (10 d'abril de
1794). Censura: Josep Rives.
Josep Rives: "Hidrocele doble curado radicalmente en un anciano" (5 de juny de
1794). Censura: Antonio Ferndndez Solano.
Gregori Socias (4): "Fractura de cráneo en la que se hicieron cuatro trepanaciones
con feliz suceso" (10 de juliol de 1794). Censura: Agusti Ginesta.
Claustre sense variació excepte l'abséncia de Josep Queralt6, que es va incorporar
arnb cinc deixebles a I'Exercit de Navarra i Pais Vasc en la guerra contra la Convenció
francesa. 23 sessions: 11 catedratics i 8 de professionals forans.
Curs 1794-1795
Ramon Sarrais: "Joven acometido de un vicio venéreo y sucesivamente de una fiebre catarral y de un reumatismo" (27 de novembre de 1794). Censura: Josep Rives.
Antoni Cibat: "Trismo traumático funesto" (11 de desembre de 1794). Censura:
Juan de Navas.
Agusti Ginesta: "Aneurisma en la arteria crural que se curó felizmente comprimiendo el vaso con un torniquete" (22 de gener de 1795). Censura: Juan de Navas.
Josep Ribes: "Erupción herpetica en la cara y margen del ano" (12 de febrer de
1795). Censura: Ramon Sarrais.
Ramon Sarrais: "Existiendo al mismo tiempo en un sujeto todos los vicios venéreos
y reumáticos. desaparecen los sintomas del uno, cuando se manifiestan los del otro"
(12 de marc de 1795). Censura: Agusti Ginesta.
Agusti Ginesta: "Tumor en el vientre a causa de un absceso lumbar" (23 d'abril de
1795). Censura: Juan de Navas.
Magi Sola (des de Barbastre): "Depósito seroso en el muslo curado por absorción"
(7 de maig de 1795). Censura: Fernández Solano.
Magi Sola: "Herida que recibió en campaña el marqués de San Simón" (23 de juliol
de 1795). Censura: Josep Ribes.

Variacions en el claustre:
1. Mari2 Ribas deixa la catedra en ser nomenat "Médico de Cámara" en propietat.
Es el professor d'Anatomia Diego Rodriguez del Pino el que el succeeix en la catedra de "Afectos mixtos".
2. lgnasi Lacaba, professor d'Anatomia.
3. Les altres catedres sense alteració: Juan de Navas ("Materia méd~ca");Josep Ribes

("Afectos externos"); Josep Queralt6 ("Operaciones"); Agusti Ginesta ("Partos")
i Antonio Fernández Solano ("Fisiologia e Higiene"), que al desembre de 1795
demana la jubilació.
19 sessions: 12 de catedratics i 6 de forans; 8 procedents del RCC de Barcelona.
Curs 1795-1796
Ramon Sarrais: "El vicio especifico es reumático" (8 d'octubre de 1795). Censura:
lgnasi Lacaba.
Agusti Ginesta: "Parto en el que el feto se presentaba de nalgas" (5 de novembre
de 1795). Censura: Ramon Sarrais.
Josep Ribes: "Absceso con caries en el hueso ilion izquierdo" (19 de novembre de
1795). Censura: Diego Rodríguez del Pino.
Ramon Sarrais: "Eritema de las vísceras del vientre" (14 de gener de 1796). Censura:
lgnasi Lacaba.
Agusti Ginesta: "Disuria reumática" (1 1 de febrer de 1796). Censura: Ramon Sarrais.
Josep Ribes: "Fungus considerable en el ojo izquierdo" (3 de marc de 1796). Censura: Diego Rodriguez del Pino.
Ramon Sarrais: "Anomalia reumática" (7 d'abril de 1796). Censura: Josep Rives.
Josep Ribes: "Fungus de mal carácter en testiculo curado con el cauterio actual" (12
de maig de 1796). Censura: Ramon Sarrais.
Ramon Sarrais: "Erisipela en una niña de 21 dias" (2 de juny de 1796). Censura:
Diego Rodriguez del Pino.
21 sessions: 18 a carrec de catedratics i cap enviada per forans; 9 comunicacions
d'antics alumnes del RCC de Barcelona.
Curs 1796-1797
Ramon Sarrais: "Blenorragia externa" (10 de novembre de 1796). Censura: Agusti
Ginesta.
Magi Sola: "Herida de pecho" (24 de novernbre de 1796). Censura: Diego Rodriguez del Pino.
Magi Sola: "Herida dearrna de fuego" (5 de gener de 1797). Censura: Juan de Navas.
Josep Vila (5): "Gangrenas" (16 de febrer de 1797). Censura: ignasi Lacaba.
Agusti Ginesta: "úlceras venéreas" (2 de rnars de 1797). Censura: Josep Ribes.
Josep Ribes: "Hidrocele anómalo" (20 de mar<de 1797). Censura: Diego Rodríguez
del Pino.
Rafael Costa de Quintana: "Sobre el cáncer" (6 de julio1 de 1797). Censura: ignasi
Lacaba.
Variacions del claustre.
Desernbre de 1796: Rafael Costa de Quintana, catedratic d'"0peracions" per oposici6.
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Mari de 1797: Eugenio de la Peña. catedratic de Fisiologia per oposició.
Juny de 1797: Sebastián Aso Travieso, "Disector anatómico" per oposició.
17 sessions: 7 de catedratics i 9 de cirurgians forans; 6 de professionals graduats a
Barcelona.

Curs 1797-1798
Ramon Sarrais: "Bubón reumático" (19 d'octubre de 1797). Censura: Diego Rodriguez del Pino.
Josep Ribes: "Oftalmía periódica" (9 de novembre de 1797). Censura: Ramon Sarrais.
Agusti Ginesta: "Blenorragia reumática" (14 de desembre de 1797). Censura:
Eugenio de la Peña.
Rafael Costa de Quintana: "Epilepsia curada por sección del nervio frontal y del uso
del vitriolo blanco" (25 de gener de 1798). Censura: Josep Rives.
Rafael Costa de Quintana: "Edema flemonoso de la extremidad inferior" (15 de
mar< de 1798). Censura: Eugenio de la Peña.
Ramon Sarrais: "Gota irregulada" (19 d'abril de 1798). Censura: Juan de Navas.
Josep Vila (6): "Herida por arma de fuego" (31 de maig de 1798). Censura: Eugenio
de la Peña.
Agusti Ginesta: "Circunstancias encontradas en un pretendido hermafrodita" (21 de
juny de 1798). Censura: Juan de Navas.
Josep Ribes: "Necrosis de los huesos" (5 de julio1 de 1798). Censura: Ramon Sarrais.
Variacions en el claustre:
Mort de Juan de Navas entre abril i agost de 1798.
18 sessions: 13 de catedratics i 4 de forasters; 9 de gent relacionada amb el RCC de
Barcelona.
Curs 1798-1799
Rafael Costa de Quintana: "Cuerpo extraño sacado del pene por su perineo" ($
d'octubre de 1798). Censura: Josep Ribes.
Ramon Sarrais: "Reflexiones prácticas sobre el modo de obrar de la quina" (29 de
novembre de 1798). Censura: Eugenio de la Peña.
Agusti Ginesta: "Aneurismas de la arteria poplitea curados por compresión de la
crural" (3 de gener de 1799). Censura: Ramon Sarrais amb presentació de malalt.
Josep Ribes: "Necrosis de los huesos del cráneo" (17 de gener de 1799). Censura:
Rafael Costa.
Rafael Costa de Quintana: "CuraciOn de un hidrocele por derramamiento con emkticos" (31 de gener de 1799). Censura: Josep Ribes.
Francesc Oller (8) (de Puerto Rico): "Niño de 16 meses con peso y tamaño extraordinarios" (28 de febrer de 1799). Censura: Eugenio de la Peña.

Manuel Bonafós: "Bala de fusil en cerebro expelida por la propia naturaleza" (4 d'abril de 1799). Censura: Rafael Costa.
Agusti Ginesta: "Aneurisma falso de la poplitea con gran tumefacción en el miembro curado por compresión; con presentación de enfermo" (18 d'abril de 1799).
Censura: Diego Rodriguez del Pmo.
Variacions del claustre.
1. Manuel Bonafós, catedratic de Materia medica per oposició (febrer de 1799).
2. Incorporació al Co1.legi del "Real Estudio de Medicina Práctica". catedratic: Jose
Severo López (de febrer a abril de 1799).
3. José Neira. idem.
4. Catedratics per ordre d'antigüetat.
1. Ramon Sarrais
2. ~ i e g oRodriguez del Pino
3. Agusti Ginesta
4. Josep Ribes Mayor
5. José Severo López
6. lgnasi Lacaba
7. Rafael Costa de Quintana
5. lgnasi Lacaba ascendit a "Cirujano de Cámara" (juny de 1799).
6. Substiturt per Sebastián Loche (julio1 de 1799).
7 Eugenio de la Pena. catedratic numerari de Fisiologia.
8 Juan Sánchez y Sánchez, catedratic de Farmacia.
Aixi es completa la unificació d'estudis de Cirurgia. Medicina i Farmacia.
18 sessions cliniques: 11 a carrec de catedratics i 5 de cirurgians forasters; 8 de relacionats amb el RCC de Barcelona.
Curs 1799-1800

Rafael Costa de Quintana: "Aneurisma falso de la femoral curado felizmente por la
compresión" (3 d'octubre de 1799). Censura: Diego Rodriguez del Pino.
Manuel Bonafós: "Herida penetrante de vientre por arma de fuego sin lesión intestinal" (31 d'octubre de 1799). Censura: Eugenio de la Peña.
Ramon Sarrais: "Obse~aciónde una especie de ataque cataléptico" (27 de novembre de 1799). Censura: Rafael Costa.
Josep Ribes: "Trismus traum6tico de evolución mortal" (19 de desembre de 1799).
Censura: Agusti Ginesta.
Rafael Costa de Quintana: "Oftalmia que curada con el metodo regular se complicó con una catarata curada -como otras- con uso de revulstvos" (30 de gener de
1800). Censura: Ramon Sarrais.
Manuel Bonafós: "Tremor en el pecho" (27 de febrer de 1800). Censura: Eugenio
de la Peña.
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A partir d'ara es permet al dissector i als catedratics substituts prendre part en lea
discussions.
Rarnon Sarrais: "Sobre una hidropesia" (17 d'abril de 1800). Censura: Rafael Costa.
Josep Ribes: "Hinchazón blanca de la rótula seguida de malos efectos" (5 de juny
de 1800). Censura (?).
Variacions del claustre.
Mar(; de 1800. José Meneses, ajudant de la catedra de Farmacia.
15 sessions i 15 comunicacions totes de catedratics de San Carlos; 8 d'individus relacionats arnb el RCC de Barcelona.

Curs 1800-1801
Rafael Costa de Quintana: "Venere0 asociado a hidropesia. tumores en rodillas,
etc." (9 d'octubre de 1800). Censura: Josep Abades.
Manuel Bonafós: "Amaurosis imperfecta complicada con distorsión del ojo derecho
hacia el ángulo externo" (15 de gener de 1801). Censura: Joaquín Serrano.
Variacions del claustre:
1. Novernbre de 1800: Pedro Gutiérrez Bueno. catedratic de Química.
2 Novembre de 1800: Joaquín Serranos, catedratic substitut per reial ordre.
3. Pere Castelló Ginesta, catedratic substitut per reial ordre.
4. Abril de 1801: Queda abolida la unificació d'estudis de Cirurgia, Medicina i Farmacia.
5. Setembre: Girnbernat, ler cirurgiá de cambra per mort de Pedro Custodio Gutiérrez.
19 sessions: 7 cornunicacions de catedratics i unes altres; 7 de cirurgians forans, de
les quals 5 eren pures consultes sobre casos difícils; 2 comunicacions de dos professor8 antics alumnes del RCC de Barcelona.
Curs 1801-1802
Pere Palau (7) (des de Badajoz) envia "Sobre la curación de un hidrocardias" (8 d'octubre de 1801). Censura: Sabastián Aso Travieso.
Pere Castelló (catedratic substitut), sobre "Una señora con sintornas de hemoxitis
reumática, curada por medicación tónica y roborante" (19 de novembre de 1801).
Censura: Josep Ribes.
Josep Ribes: "Bubonocele operado con feliz éxito" (4 de mar(; de 1802). Censura:
Rafael Costa.
Rafael Costa de Quintana: "Catarata reumática curada por los remedios conocidos
y recomendados para este mal" (18 de mar$ de 1802). Censura: Josep Ribes.
Manuel Bonafós: "Tumor cancroiforme del testiculo resuelto por la cicuta y el mercurio dulce" (13 de maig de 1802). Censura: José Abades.
Francisco Oller (8): "Macrosomia en un niño de 16 meses" (3 de juny de 1802).
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1. Diego Rodriguez del Pino
2. Agustl Ginesta
3. Josep Ribes
4. Eugenio de la Pena
5. Manuel Bonafós
6. Catedratics supernurneraris:
Sebastian Aso Travieso
lose Abades, Secretari
Sebastian Loche. Bibliotecari
Pere Castelló
3. Composició de la "Junta Superior Gubernativa de los Reales Colegios de
Cirugía", formada pels cinc prirners cirurgians de Camara.
1. Antoni Girnbernat
2. Leonardo Galli
3. Francois Vulliez
4. Josep Queraltó
5. lgnasi Lacaba
20 sessions: 5 comunicacions de catedratics i 9 treballs trarnesos per cirurgians de
fora el Col-iegi de San Carlos.; 3 d'antics alurnnes del RCC de Barcelona.

C u r ~1804-1805
Pere Castelló: "Curación de un hidrocele por absorción a beneficio del mercurio"
(21 de mar< de 1805). Censura: Diego Rodriguez del Pino.
(Malaltia de Queraltó. Anar-lo a visitar)
Mor Josep Queraltó.
Nornenats membres de la Junta Superior Gubernativa de Cirurgia: Pere Vidart i Josep
Antoni de Ca~devila.

17 sessions: 2 comunicacions de catedraticsi 8 consultes ¡/o treballs de forasters;
una comunicació de Pere Castelló A.A.. de Barcelona.
Curs 1805-1806
Josep M.' Turlan. "Una observación ciinica" (20 i 27 de mar<;de 1806). Censura:
Josep Ribes.

Cap alteració del claustre.
15 sessions: cap observació del8 catedratics i 12 treballs ¡/o consultes trameses per
forasters.
La única comunicació d'algú relacionat arnb el RCC de Barcelona va ser la de
Turlan.

Curs 1806-1807
Agustí Ginesta: "Cdlculo uretra1de bastante volumen expeiido por la naturaleza" (4
de desembre de 1806). Censura: Rafael Costa de Quintana.
Rafael Costa de Quintana: "Un tumor enquistado en el pecho de una mujer tan
duro que parecía un escirro" (29 de gener de 1807). Censura: Pere Castelló.
Manuel Bonafós: "Parto en el que el feto presentaba un brazo amoratado y de un
volumen enorme y que terminó naturalmente" (26 de febrer de 1807). Censura:
Pere Castelló.

Cap variació del claustre.
20 sessions clíniques: 7 de catedratics i; 9 de cirurgians forans; 3 comunicacions
d'antics alumnes del RCC de Barcelona.
Curs 1807-1808
Pere Castelló: "Parto que no pudo completar la naturaleza sola por contener la
matriz -además del feto- una mola de tamaño bastante grande" (10 de desembre
de 1807). Censura: Rafael Costa de Quintana.
"Presentación de una pieza que representa dos fetos humanos que nacieron juntos
a los 6 112 meses de edad, regalada por Don Antonio Gimbernat con destino al
Gabinete anatómico" (22 d'octubre de 1807).
Agustí Ginesta: "Obstruccón y espasmos reumdticos de un ovario que se confundieron con un cáncer oculto en el mismo" (7 de gener de 1808). Censura: Josep
Ribes.
Josep Ribes: "Operación de bubonocele con algunas manchas gangrenosas en el
intestino. curado felizmente" (21 de gener de 1808). Censura: Pere Castelló.
Rafael Costa de Quintana: Aneurisma de la arteria radial curado por compresión. sin
haberse cegado ia arteria" (4 de febrer de 1808). Censura: Sebastian Loche.
Josep M.'TurIan: "Curación de un pólipo situado en la parte superior de la vagina"
(10 de mar< de 1808). Censura: Eugenio de la Peña.
2 de maig. lnici de la Guerra de la Independencia.

Cap variació del claustre.
14 sessions:. 6 arnb comunicacions de catedratics i 7 aportacions foranes; 5 comunicacions de personatges relacionats amb el RCC de Barcelona.
Curs 1808-1809
Pere Castelló: "Herida que penetraba en vejiga e intestino recto" (17 de novembre
de 1808). Censura: Sebasti6n Loche.

5 sessions en total: dues de catedratics i dues de forans, i una de Pere Castelló, exalumne del RCC de Barcelona.
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A partir d'ara suspeses les dissertacions dels dijous fins la seg'ona meitat del curs
1813-1814

Curs 1813-1814
8 sessions (4 presentacions i 4 discussions) 2 a carrec d'Agustí Ginesta; una fa
referencia a "Parto complicado con procidencia de la vagina" (14 d'abril de 1814).
Censura: Pere Castelló.
L'altra a "La ruptura completa del tendón de AquilesH(*)(potser del 28 d'abril de
1814). Censura: Sebastian Loche.
Una a1tra.a carrec de Josep Ribes: "Anasarca" (16 de juny de 1814). Censura:
Manuel Bonafós.
Cap variació en el claustre.

Curs 1814-1815
Agustí Ginesta: "Parto en posición del feto de costado" (6 d'octubre de 1814).
Censura: Rafael Costa de Quintana.
Pere Castelló: "Herida de la mano por casco de fusii" (5 de gener de 1815). Censura (?).
Agusti Ginesta: "Absceso grande en el dorso" (23 de febrer de 1815). Censura:
Josep Ribes.
Josep Ribes: "Ascitis" (9 de mar< de 1815). Censura: Agustí Ginesta.
Manuel Bonafós: "Fístula lagrimal" (27 d'abril de 1815). Censura: Sebastian Aso.
Tretze treballs i, per tant, 26 sessions.
Forans: 6. Les altres 7 de professors del Col.legi.
5 comunicacions d'antics alurnnes del RCC de Barcelona.
Cornposició del claustre:
Agusti Ginesta
Josep Ribes
Rafael Costa de Quintana
Manuel Bonafós
Sebastián Aso Travieso
Sebastián Loche
Pere Castelló
Entre 1809 i 1815 van desapareixer:
Diego Rodriguez del Pino
Eugenio de la Peña
los6 Abades

(9A Usandizaga (p. 121) es parla de "Rotura completa de la rbtula"

Curs 1815-1816
Pere Castelló: "Cálculo urinario" (sense data coneguda)
Les altres cornunicacions -7 en total- eren de forans. Total: 26 sessions.
L'únic catedratic "cornunicador" era antic alurnne del RCC de Barcelona
19 d'octubre: Mor Agustí Ginesta.
Novembre de 1815: 6s nornenat dissector d'Anatornia: Ramon Trujillo.
Curs 1816-1817
Dotze comunicacions. totes de forans
Claustre de professors sense variació.
Curs 1817-1818
Rafael Costa de Quintana: "Medicina" (20 de novembre de 1817). Censura: Josep
Ribes.
Les 14 restants, totes de fora del Col.legi.
La cornposició del claustre sense canvis.
Curs 1818-1819
24 sesstons, 12 cornunicacions. Una enviada pel propi Dupuytren. Tan sols una d'un
professor del Col-legi (Rarnon Trujillo), que no tenia cap relació arnb el RCC de
Barcelona.
Cap canvi en el professorat.
Curs 1819-1820
Rarnon Bertran (9): "Sigilación venerea con úlcera de garganta" (10 de febrer de
1820). Censura: Bonifacio Gutierrez.
20 sessions, 10 treballs. Tots de forans. excepte un de Bonifacio Gutiérrez, catedratic ingressat I'any 1820.
Dues censures del nou catedratic Rarnon Capdevila Massana, tarnbe nornenat I'any
1820. Antic alumne de Barcelona.
Cornposició del claustre:
Josep Ribes
Sebastian Aso Travieso
Pere Castell6
Bonifacio Gutierrez
Rarnon Capdevila
Juan Francisco Sdnchez, dissector.
Havien estat jubilats:
Antonio Ferndndez Solano
Rafael Costa de Quintana
Manuel Bonafós
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Curo 1820-1821
Ramon Capdevila Massana: "Nuevas preparaciones del oro" (7 de desembre de
1820). Censura: Juan Mosacula.
9 treballs en 19 sessions. Dues comunicacions de catedratics i els 7 restants de forasters.
Un relacionat amb el RCC de Barcelona.

Curs 1821-1822
S'estudia una nova reunificació dels estudis de Medicina i Cirurgia. Set comunicacions, perb només hi ha constancia de 3 sessions. Tots forans.
El claustre s'adapta a la reunificació d'estudis promulgada el 21 de juny de 1821, i
queda de la forma següent:
Josep Ribes Mayor
Sebastián Aso Travieso
Pere Castelló Ginesta
Ramón Trujillo
Bonifacio Gutierrez
Antonio Hernández Morejón
Vicente Soriano
Ramon Capdevila
Bernardino Hatillac
lose Manín de León
Supernumeraris:
Joan Castelló Roca
Juan Mosácula
Juan Francisco Sánchez

Curs 1822-1823
Vuit treballs. Solament un del catedratic Mosácula. La resta de metges i cirurgians,
de fora de Madrid.
Cap variació en la composició del claustre.
Curs 1823-1824
Tres treballs; 2 de forans i un del professor Juan Francisco Sánchez (10 de febrer de
1824). Probablement no hi va haver Juntes literaries.
Per Reial decret de 18 de mar$ de 1824 van quedar destituyts tots els professors.

Curs 1824-1825
Aparicio 4s del parer que no es va celebrar cap junta literaria, pero de la llista
d'ilsandizaga sembla deduir-se que hi va haver quatre comunicacions. El marasme
del Col.legi es va trencar per I'afortunada intervenció de Pere Castell6 en curar el re¡

d'un greu atac de gota amb complicacions viscerals. a partir del febrer de 1825. El
21 de maig d'aquell any, a prec de Castelló, foren readmesos tots els catedratics
excepte Ramon Trujillo.
Finals de rnaig del curs 1825-1826
Josep Ribes: "Retención de orina" (6 d'octubre de 1825). Censura: Sebastidn Aso.
Josep Ribes: "Parto y tumor" (26 d'octubre de 1825).Censura: Juan Francisco Sánchez.
12 treballs en total; 5 de catedratics i la resta de forans.
Dues comunicacions de Ribes, antic alumne del RCC de Barcelona.

Curs 1826-1827
Ramon Capdeviia: "Erisipela flictenosa de la cara" (4 de gener de 1827). Censura:
Juan Mosácula.
14 treballs; 2 de professors del Col.legi. Un sol de Capdevila, graduat a Barcelona.
El 16 de juny de 1827 un Reial decret va unificar per tercera vegada -i ja definitivament- les carreres de Medicina i Cirurgia.
Curs 1827-1828
Ramon Capdevila: "Hematemesis por amores contrariados, resistentes a tratamiento farmaceutico, curada por una carta del objeto de su amor" (28 de febrer de
1828). Censura: Antonio Hernández Morejón.
Pedro Laplana (10): "Ascitis" (29 de maig de 1828). Censura (?)
Pedro Laplana: "Cuerpos extraños arrojados por las córnea" (26 de juny de 1828).
Censura: Aso.
17 treballs: 10 de catedratics i la resta de forans i assistents a I'Hospital General.
Una comunicació de Capdevila i dues de Laplana. els dos antics alumnes del RCC de
Barcelona.
El claustre format per metges i cirurgians va ser el següent:
Sebastián Aso Travieso
Antonio Hernández Morejón
Bonifacio Gutierrez
Ramon Capdevila
Juan Castelló Roca
Juan Mosácula
Supernumerari:
Juan Francisco SSnchez

Curs 1828-1829
Ramon Capdevila: "Quemadura por combustión de la pólvora de la cara y de las
manos curada con aplicaciones de aceite mezclado a extracto de Saturno"
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27 sessions: 17 cornunicacions, 7 de catedratics i 10 de forans. Una sola d'un antic
alurnne del RCC de Barcelona.
Nous catedratics.
Maig de 1829:
Diego Argurnosa, catedratic substitut.
Juny de 1829:
Bartomeu Obrador, catedratic substitut.
Cándido Callejo. catedratic substitut.

Curs 1829-1830
Bartorneu Obrador: "Sobre la marcha de una herida" (18 de febrer de 1830). Censura: Juan Mosácula.
Bartomeu Obrador: "Amenorrea acompañada de paroxismos epilépticos y suplida
por neurnorragia periódica" (15 d'abril de 1830). Censura: Cándido Callejo.
9 consultes foranes i 6 presentacions de catedratics, i una forana.

Curs 1830-1831
Rarnon Capdevila: "Saburra biliosa complicada con pleuroperineumonía de Stoll
curada con ipecacuana" (8 de novembre de 1830). Censura: Diego de Argurnosa.
Variacions en el claustre.
Octubre de 1830: Joaquim Hysern, catedratic substitut.
19 sessions en total: 6 observacions per catedratics. 6 per forans i 3 consultes.

Curs 1831-1832 i 1832-1833
No tenirn noticia d'aquests cursos. fora de la reincorporació abans del 7 de mar< de
1833 al claustre de Ramon Trujillo expulsat al maig de 1825 (1 1).
Octubre de 1832:
Juan Castelló i Tagell, catedratic substitut.

Curs 1833-1834
Joaquirn Hysern: "Observación propia sobre la operación de la litotricia" (9 de gener
de 1834). Censura: Juan Francisco Sánchez.
Bartorneu Obrador: "Observacibn propia de una epilepsia curada con ácido prúsico"
(30 de gener de 1834). Censura: Diego de Argurnosa.
El 10 d'abril de 1834 es va produir una violenta disputa entre Argurnosa que va descriure com a tecnica original una blefaroplastia que Hysern havia practicat I'any
1829 a Barcelona. El Dr. Capdevila es va solidaritzar obertarnent arnb Joaquim
Hysern (12).
14 sessions: 7 comunicacions de catedratics i sis observacions trameses.
2 cornunicacions d'antics alumnes de Barcelona.

Curs 1834-1835
Rarnon Capdevila: "Hernia curada por la taxis" (23 d'octubre de 1834). Censura:
Juan Francisco Sdnchez.
Joaquirn Hysern: "Amputación del antebrazo al teniente Luis Palafox por herida de
arma de fuego" (5 de marc de 1835). Censura: Rarnon Capdevila.
9 comunicacions de catedratics i 3 consultes foranes. 2 cornunicacions d'antics
alurnnes del RCC de Barcelona.
Curs 1835-1836
Bartorneu Obrador: "Sobre un parto difícil" (7 de gener de 1836). Censura: Juan
Francisco Sánchez.
Joaquirn Hysern: "Formación de la pupila artificial practicada por el mismo en ambos
ojos en un joven de 22 anos, por el método llamado cetornía del iris por cuadricornectornía" (10 de rnarc de 1836). Censura: Bartorneu Obrador,

12 cornunicacions: 6 de catedratics i 5 cornunicacions ilo consultes foranes,
Dues comunicacions d'antics alumnes del RCC de Barcelona.
NO hi ha constdncia de més sessions. D'ara endavant la influencia del RCC de
Barcelona es manté precaria arnb tres antics alurnnes:
Rarnon Capdevila (que va morir el 26 de desernbre de 1846) i Bartomeu Obrador
(rnort el 1865) i Joaquirn Hysern (rnort el 1883).
El curs 1842-1843 queda el RCC. de San Carlos convertit en Facultat de Medicina i
Cirurgia. A part els tres antics alumnes abans citats, assenyalern I'ingres de Rarnon
Frau i Arrnenddriz, un rnallorqui que havia estat graduat i després nornenat professor de Barcelona.
Curs 1843-1844
En aquest curs van ingresar Joan Drurnent i Millet, graduat al RCC de Barcelona el
1819 i rnort a Madrid I'any 1863, i Pere Mata, que va cursar Medicina a Barcelona i
a Mont~eller.

Entre tots els noms de les persones que van enviar cornunicacions al Col-legide San
Carlos hern trobat els següents cognorns indubtablernent catalans. perb que no van
concórrer a les aules del RCC de Barcelona. Són els següents.
Joan Vergés, nascut a Lleida el 1759. rnetge a Cetvera I'any 1799. Exerci a Lleida. El
1749 era subinspector d'epidernies a la Seu d'Urgell I I'any seguent va passar a
Arenys de Mar arnb el rnateix cdrrec. Docurnentat a Lleida I'any 1808 (27).
En canvi, de Salvador Busquets, que, en col-laboracióarnb Joan Verges va presentar
la cornunicació el 20 d'octubre de 1814. tarnpoc hern pogut aconseguir cap infor-
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mació. El mateix passd amb Josep Trias. la comunicació del qual va ser llegida el 10
d'abril de 1817.
Jaume Parcet (28) (comunicació del 24 de gener de 1831) era natural d'Arbúcies,
metge des de 1804 a I'Hospital de Tarragona, i va descriure la rendició al8 francesos
del 28 de juny de 1811. Col.laborador del Diario general de Ciencias médicas.
Oracions inaugural8 pronunciades el ler d'octubre
1790: Josep Queraltó. "El abuso de varias piezas de apósito en las soluciones de
continuidad"
1792: Ramon Sarrais. "Reflexiones quirúrgico-médicas sobre el clima, aplicadas al
de Madrid".
1794: Agustí Ginesta. "Influjo del cuerpo humano sobre el espiritu"
1796: Josep Ribes. "Sobre el modo de quitar los abusos y establecer un metodo sólido en la curación de las úlceras".
1797: Rafael Costa de Quintana. "Método nuevo de tratar las heridas por arma de
fuego según la prácticade Jose Queraltó".
1799: Manuel BonafOs: "Modo de obrar de los medicamentos en general".
1802: Pere Castelló. "Sobre la fiebre puerperal".
1804: Josep Ribes. "La utilidad de las fumigaciones nítricas y muriáticas para desinfección de salas de hospital, curación de úlceras pútridas y otras enfermedades. practicadas por el metodo de Smith".
1805: Rafael Costa de Quintana. "Necesidad de la reunión de estudios de Cirugia,
Medicina y Farmacia para profesar dignamente el arte de curar".
181 1: Jose Ribes. "Necesidad de la Medicina para ejercer la Cirugía".
1832: Ramon Capdevila. S'ignora la temdtica del seu discurs.
Obres d'antics alumnes & Barcelona enviades al Col.leai de San Carlos cercant dictamen orevi a la irnoressi6 Q de manuscrits.
Agusti Ginesta: Conservador de los niños. Manuscrit. 1797.
Domingo Vidal Abad (traductor). Tratado de enfermedades de los ojos de Plenck,
(1798).
destinades 3 I'ensenvament deis alumnes.
Pere Castelló: Tratado de las enfermedades de las mujeres, amb I'afegit de Enfermedades venéreas y Tratado de Partos. Sense data. Manuscrit.
Josep Ribes: Afectos externos y operaciones (1816). Manuscrit.
Josep Ribes: Curso de Afectos externos y operaciones (1820). Manuscrit. pel deixeble J.R.C.
Josep Ribes: Tratado de Cirugla, inflarnaciones y operaciones (1825-1828). Manuscrit de I'alumne Antonio Riego.

Diguem, finalment, que durant rnoltissims anys el llibre mes prodigat de tecnica quirúrgica va ser el Curso &rico-práctico de operaciones de Cirugía de Velasco y Villaverde.

Bibliografia
Aquesta relaci6 de les sessions cliniques I'hem presa de les obres de José Aparicio Sirnon (Hisforia
del Real Colegio de San Carlos de Madrid, Aguilar. Madrid. 1956. de la pig. 168 a la 220) i de
Manuel Usandizaga (Historia del Real Colegio de Cirugia de San Carlos de Madrid. Consejo Superior
de Investigaciones cientificas. Madrid. 1948. de la pag. 99 a la 129).
En el8 dos !libres les sessions estan ordenades cronol6gicarnent. cosa que en8 excusa d'assenyalar
cap referencia a la bibliografia.
l.Nicolau Llobera i Deulofeu. Era el mes petit de tres germans que van cursar estudis al RCC de
Barcelona. Era natural d'Avinyonet i es va matricular I'any 1772. Alumne brillant. sorti del
Col.legi el 7 d'abril de 1779 graduat de cirurgia llati de 9 examens (13). Es dedueix de la seva
comunicaci6 que aquel1 any exercia a Solsona. on era el cirurgL del bisbat.
2. Salvi lover i Mestres havia nascut a Sant Hilari Sacalm i es va graduar al RCC de Barcelona (14)
de cirurgia rornancista d'un examen I'any 1773 (15). Desconeixem on i quan va obtenir la graduacid de "Cirujano Latino". perque I'any 1789 figura que era "Cirujano Mayor de la Real
Brigada de Carabineros" (16) un cos d'elit destinat a la Custodia deManuel Godoy. el tot-poderos "Principe de la Paz".

3. Segurament es tractava de losep Castella i Sans, natural del Pont de Suert, que va cursar entre
1768 i 1773 i es va graduar de cirurgia de 2 examen8 (17).
4. Gregori Socias i Bocer. natural del Vendrell, va cursar al RCC. de Barcelona entre 1772 i 1778
(18) (cirurgia llati de 2 exdmens). Es va estabiir a Tarrega i dos fiils seus, Joan i Gregori Socias i
iutglar es van graduar al RCC de Barcelona.

5. ioan Puig i Lluch era cirurgia llati de 5 examen8 (19) (14 d'agost de 1765) i va ser un del8 protagonistes de I'agitada historia del Col.legi de Cirurgians de Lleida (destitult del seu carrec de
tinent del Protocirurgianat en 21 de mars de 1778 i nomenat el 18 d'agost de 1797).
6. Tenirn noticia del cirurgia losep Vila "Consultor de Cirugia del Exercito de Extremadura y
Cirujano Mayor de las Reales Guardias Walonas", vidu de Mariana Sufier i que tenia el8 seus fills
vivint a Barcelona i que es trobava a MPrida I'any 1800 (20).
ResDecte a antics alumnes anomenats loseo Vila. tan sois trobem IoseD Vila i Sala natural de
San; Feliu Saserra (Bages). que va comen~aricursar I'any 1763 (21); al cap d'un ternpsva abandonar I'Escola (22).
. . cosa Que no vol dir aue no acabes essent un ciruoia llati o un metqe en un
centre d'ensenyament difereni de Barceiona.
Altres Josep Vila van ser dos cirurgians, I'un de Centelles (23) i I'altre de Calonge (24). que amb
data 26 de mar< de 1758 i 30 de gener de 1757 van aprovar I'examen del Protomedicat per
obtenir el "Privilegi de Cirurgia". Com 4s natural, que un d'aquests dos arribes a "Cirujano
Consultor" 4s summament improbable.
7. Segurament es tractava de Pere Palau i Vila, graduat a Barcelona de cirurgia llati de 9 examen8
el 29 de juny de 1794 (25).
8. Francesc Oller i Ferrer, natural de Sant Vicen~del8 Horts (1757). sernbla que va cursar estudis de
Cirurgia a Cadis i a Barcelona. Entre 1779 i 1783 va ser cirurgia de les guardies valones i mes
tard va ser enviat a America, primer a Santo Domingo i. despres. a Puerto Rico. on va morir I'any
183 1 (26).
9. Segurament aquest Ramon Bertran era Ramon Bertran i Bonet de Cornudella (27). que va cursar Cirurgia a Barcelona de 1815 a 1819 i abans de graduar-se es devia traslladar a Madrid.
10. Pedro Laplana Loriente era natural de Basbastre i es va graduar de cirurgia llati de 9 examens el
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22 de mars de 1790 (28). Un any abans havia ingressat a I'exercit (29).
Va prendre parten la guerra contra la Convenció (1793-1795) servint al front bascnavarres com
a segon del cirurgia en cap Josep Queraltó (30). Fruit d'aquella experiencia va ser el seu Ensayo
sobre el metodo nuevo de curar las heridas por arma de fuego (Barcelona, 1795) (31).

a

Durant la guerra de la Independencia es va quedar Madrid. L'any 1812 era cirurgia de la Real
Inclusa (32). L'any 1828 Laplana seguia sent metge de la Inclusa i era numerari de I'Acad+mia
de Medicina (33).
11. Apariclo. p. 143.
12. Ibidem, p. 217.
13. iosep M ? Massons. Francesc Puig i els cirurgians del seu temps. Seminari Pere Mata. PPV.
Barcelona, 1993. p. 64.
14. AUC. -iZ, 186.
15. Diccionari. núm. 7.584.
16. Aparicio, p. 170.
17. AUC. -6.373 i
18. ibídem,

m,253.

o.187.

19. Ibídem, S.
141 i

m. 19.

20. Jose Manuel López GOmez. Presencia catalana en la Mérida del siglo xvlut, Gimbernat.
1987.
21. AUC.

1.101.

m,33.

65.
22. Ibidem, S,
23. lbídem. 9. 17.
24. Ibidem, 2.9 D.
25. lbídem.

m,928.

26. Diccionari, núm. 3.405.
27. AUC.

m 156.
m,812.

28. Ibídem.

29. J.M." Massons. Historia de la Sanidad militar, Barcelona, 1994. 11, p. 34.
30. ibídem, III. p. 379.
31. Juan Riera. Cirugia ilustrada y su comunicación con Europa. Acta histórico-mbdica vallisoletana,
Vil, Valladolid. 1976, p. 60.
32. "Lista de los Profesores de los tres ramos de la Ciencia del Curar establecidos en esta Corte".
Madrid, 1812.
33. "Lista de los rnedicos del Real Colegio de Medicina de Madrid", 1819.
34. Diccionari. núm. 5.615.
35. lbídern. núm. 3.503.

ANNEX 14
El Reial Col*legi de Cirurgia

i I'Obstetrícia
El problema de les llevadores
De ternps irnrnernorial i arreu del rnón I'assistencia al8 parts era cosa privativa de
dones. Pero aquelles dones -8ense cap preparació teorica- es trobaven de tant en
tant arnb una distbcia que no podien resoldre. Hi havia tarnbé un altre problema que
no estava a I'abast de les llevadores; ens referirn a la cesarea postmortem. Tant les
distocies corn la cesarea eren problernes encornanats al8 cirurgians.
Ens trobern, doncs, arnb una situació que no havia estat resolta. La solució passava
per dues rnesures. D'una banda. les llevadores havien de coneixer llurs lirnitacions,
a fi de reclamar l'assistencia del cirurgia en el rnornent rnés oportú. D'altra. era absolutarnent necessari que el cirurgia adquirís un8 coneixernents teorics i prdrtics. per
resoldre distbcies.
Res s'oposava a impartir coneixernents teorics. Pel que toca al8 practics quedaven
lirnitats a unes maniobres arnb rnaniquins i l'exarnen d'unes preparacions de cera de
les que es deia: "Entre ellas merecen atención especial [...] las que representan los
diversos estados de la preñez desde la concepción hasta el parto. las varias posiciones del feto dentro de la matriz y su comunicación con la madre, circunstancias
especialísirnas para el acierto en la prdctica de los partos" (1).
La cosa era clara: era, per darnunt de tot, el respecte al pudor fernení i, forcosarnent, se'n ressentien la forrnació del8 cirurgians cridats a resoldre el8 casos difícils.
Pero en el rnornent que naixien el8 col.legis de Cadis (1748) i de Barcelona (1760)
va cornencar a posar-se de moda entre les senyores de I'aristocracia francesa i
anglesa, I'assistencia als seus parts de cirurgians -irnitant Lluís xiv, que va fer assistir una filla seva pel rnetge Jules Clérnent- (2) especialitzats. que a Espanya en
deien comadrones.
Aquesta "moda" va propiciar un gran progrés en aquest carnp per part d'alguns
cirurgians de París, la figura rnés destacada dels quals va ser Fran~oisMauriceau
(rnort el 1799). La superació del pudor mal entes va arribar al nostre país arnb un
cert retard, perb no es va limitar a I'aristocracia, Les classes populars de Madrid uti-
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litzaven el sewei de "Comadrones o Parteros". Tenim el lestimoni d'un cirurgid
romancista -José Luján- que tenia botiga oberta de cirurgia-barberia al carrer de
['Ave Maria de Madrid. Cany 1777 -per unes diferencies entre sagnadors i romancistes- Luján es va veure obligat a retirar "una tablilla" de la porta del seu operatori on figurava que era "comadrón". D'aixb se'n lamentava dient que "siendo uno
de los principales ramos de la Cirugía a la que yo me he inclinado el de comadrón.
por lo que he sido conocido, y siempre me han buscado para ejercer este ramo mas
que para otro ninguno.. . y en esto he tenido solo el vivir. así por mis continuos desvelos como también por los muchos aciertos que la misericordia de Dios ha sido servido de darme [...1"(3).
Aixb documenta el que passava entre el poble de Madrid, que segurament era una
imitació del que feia la més alta aristocracia. Perque. la mateixa reina era atesa per
un "comadrón", com va ser el cas d'lsabel de Braganza. la segona esposa de
Ferran VII, assistida en dos parts per Julián Gutiérrez, un simple cirurgid romancista (4).
Aixb vol dir que hi havia qui havia superat el tabú del pudor femení a canvi d'una
garantia de millor assistencia tecnica. Donades totes aquelles circumstdncies, no és
gens estrany que I'any 1790 -quan tot just feia tres anys que funcionava el RCC de
San Carlos- el8 estudiants s'oferissin a anar a assistir parts a I'"Hospita1 de los
Desamparados" una mena de maternitat instal4ada al carrer d'Atocha. Amb data 5
de marc de 1790 els va ser denegada aquella pretensió (5).
ignorem si la valoracid que del pudor feien les catalanes era diferent del de les
madrilenyes. El cas és que Francesc Puig, que aleshores dirigia de faao el RCC de
Barcelona. no va abordar francament el problema de I'ensenyament prdctic de la
Obstetricia ni a Barcelona ni més endavant a Palma de Mallorca.
En el seu opuscie publicat I'any 1790 "La ensefianza de la Cirugía en el Colegio de
Mallorca" (6) explica el fet del gran progrés assolit recentment per I'obstetricia i proposa que el mestre encarregat d'aquesta assignatura "procurará leer la grande obra
de Solaires abreviada y resumida por Baudeloque, los libros clásicos y manuscritos
que publicaron Petit, Levret, Raullin. Delevrie, Astruc, Deventer, Auger de Fot y sobre
todo la obra que publicó Smellie Comadrón célebre de Inglaterra y de lo mejor de
estas obras podrá formarse un curso completo que establezca lo más dlido para
Dasar con acierto a lo manual.
"Para evidenciar los casos que exigen la operación estará provisto de buenos esqueletos de muger y de muñecas con resortes y entre estas deberd ser preferida la
mdquina de la famosa Biheron por estar trabaxada con mucho arte [...] y porque la

bolsa que representa la matriz demuestra al infante en todas las attitudes en que
puede sacarle el Comadrón."
Ara ve la sorpresa peral lector dels nostres dies. perque tota aquella pedagogia no
anava dirigida als estudiants sinó a dones, perque "este ministerio está encargado a
c~ertasmatronas que ya en los primeros siglos se apropiaron la asistencia del sexo en
el acto de la maternidad deberá esta ensefianza dirigirse a ellas, para evitar los graves perjuicios que la ignorancia pueda ocasionar". proposava la dotació d'un mestre
que "a puerta cerrada con ellas. en cuya sala [...] deberían colocarse tambien fantasmas, muñecas y los demás utensilios de instrucción, exercitándolas en lo manual y
práctico que pertenece a su minsiterio, más extenso de lo que ellas discurren".
En resum. I'obstetrícia s'aprenia d'aquesta manera. Les dones acollides a I'Hospital
de la Santa Creu de Barcelona o al de la Sang a Ciutat de Mallorca no van ser mai
en aquel1 temps material d'ensenyament.
De tant en tant surt en els llibres de graduacions del segle xviii el nom d'alguna Ilevadora que obté del RCC un tito1 de tal. Hern d'esperar I'any 1803 perque d'una
manera regular figurin en un llibre numerat amb el 161 de I'Arxiu de la Universitat
de Cervera titulat "Revdlida para matronas".
Pero I'obertura d'aquell llibre no va significar resoldre el problema perque el llibre
comenta amb dos prime^ folis que ens diuen únicament que a Rita Llanes (núm. 1) i a
Josefa Branguli (núm. 2) els ha estat concedit diploma de matrona els dies 16 de maig
de 1803 i 27 de gener de 1804, respectivament. I es passa bruscament a I'any 1825,
en que es va matricular Francesca Estolt i va rebre el diploma el 30 de juny de 1826.
D'aquesta inacció de vint-i-tres anys en tenim una noticia indirecta. En la Junta de
Claustre de professors del 9 de desembre de 1824 es denuncia el fet que a
Barcelona solamenr h i ha una Ilevadora titulada. S'encomana al delegat de Medicina
Magí Alegret que s'ocupi d'aquest problema (7). Segueixen setze folis -del número
3 al 18- on figura el nom de la Ilevadora, d'on era natural i la seva edat i que ha
realitzat al Col-legidos cursos que consistien en una hora de classe diaria durant els
mesos de maig i juny, havent acreditat quatre anys de practica al costat d'una altra
llevadora o d'un cirurgia "comadrón" (excepte la núm. 11. que només va aprovar
un curs).
A partir del foli 19 canvia la redacció. Es tracta de donar compte que tres professors del RCC -en aquest cas, Ribot, Mayner i Foix- havien examinat M.' Teresa
Rovira, natural de Torredembarra. de 27 anys. previa la presentació dels papers
corresponents (certificat de bons costums del rector de la seva parroquia i permis
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del marit perque havien d'estar casades) i quatre anys de practica, i que havia abonat 800 rals.
Vuit dones del segon grup (del 3 al 18) tornen a ocupar un nou foli arnb motiu de
llur examen definitiu. fúltima llevadora amb titol del RCC és la número 86: Agustina
Joera Ponjoan, natural de Sant Feliu de Guixols, de 35 anys. Són doncs 76 Ilevadores titulades al Col.legi de Barcelona entre 1803 i 1843.
El llibre continua fins al foli 106 en que Llu.isa Vailesca i Forcat obté el titol el 23 de
rnaig de 1850. Es a dir, la Facultat de Ciencies Mediques -continuadora del RCC va
atorgar vint titols en set anys. El nombre de titulacions per any va ser bastant variable. Heus aci els resultats, prescindint dels dos casos de 1803 i 1804.

1829
1830
1831
1832

20
8
4
8

1835
1836
1837
1838

O

3
2
O

1841
1842
1843
Total

4
1
3
74

Com veiem, el8 anys 1829 i 1830 sumen 28 casos, mes 16 els anys 1832 i 1833. La
resta o no en presenta cap (anys 1835, 1838, 1840) o no passen de 4 (183 1, 1834
i 1841). Queda clar que aquesta abundancia de titols de 1829 i 1830 guarda relació amb l'acci6 de Pere Castelló tendent a rnillorar I'assistbncia obstetrica. "empaitant" llevadores i obligant-les a fer els dos cursos i sotmetre-les a un examen. Per si
fos poc, d'aixb que diem en tenim una prova indirecta en l'edat que figura en tots
els folis menys en un.
fedat "normal" d'una llevadora que es presentava a examen era la compresa entre
el8 vint-i-cinc i el8 trenta anys, ésa dir quatre anys mes després d'haver-se casat, perque se'ls exigien quatre anys de practica i havien d'estar casades. La rnitjana d'edat
entre les dinou que es van t~tularI'any 1829 6s de 45.9 anys. amb la menor de 25 i
la major de 76. Hi abunden dones de quaranta anys i també n'hi trobem de 58 i de
63 anys. cosa que vol dir que es tractava de professionals amb molts anys exercici
que es veien obligades a aconseguir un titol.
Entre les vuit graduades I'any 1830 la rnitjana d'edat ja ha baixat: 39.1 anys. En els
anys successius abunden dones de trenta-tres anys i adhuc n'hi ha alguna de vint-idos anys, perb se'n troben bastants per damunt del8 quaranta. Hem dit que -menys

als dos prirners- a tots els folis hi figura el Iloc de naixernent. Heus aci les dades (el8
números que figuren al costat de cada localitat son els de les llevadores aprovades).
Alcover: 68,83.
Barcelona: 3, 4. 6, 7. 8, 10, 12. 13, 14.
16. 18, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 39, 40,
47, 49. 50, 51. 53. 54, 56, 57, 58, 59,
60, 61. 62, 64, 65, 66, 67. 69, 80.
Blanes: 81
Capellades: 74.
Castellvell: 85.
Ciutat de Mallorca: 84.
Clot: 63.
lnac (Saint Flours): 72.
Lleida. 17.
Martorell: 42.
Mataro: 43
Mirarnbell (Vic): 73.
Parnplona: 11. 20.

Puigcerda: 75.
Reus: 38. 82.
Sant Andreu de Palomar: 48.
Sant Cugat: 79.
Sant Feliu de Guixols: 86.
Sant Marti de Proven~als:77.
Saragossa: 5.
Tarragona: 41
Torredernbarra: 19.
Tudela: 70.
Valencia: 32.
El Vendrell: 9.
Vic: 15.
Vilafranca del Penedes: 44, 45, 46.
Vilanova i la Geltrú: 50. 52, 55, 76, 78.
Vilassar de Mar: 71

Si es fa un recornpte de la nurneraci6 transcrita s'hi trobaran a faltar alguns núrneros, com el 21, el 22, el 23. etc. Aixo es deu al fet que aquestes llevadores estan inscrites en dos folis i tenen dos números, un dedicat al l e r examen i un altre al segon
o de revalida.

Censenyament de l'obstetrícia als metges-cirurgians
Acabern de veure corn I'ernpenta de Pere Castelló, brillant rnentre el1 va manar, va
desapareixer practicament en el8 anys successius. '1 el8 rnetges? Castelló va abordar
amb criteri de modernitat el tabú del pudor i de la decencia. quan s'oposaven a la
forrnació rnedica, sense pensar que els que defensaven les dones d'un atac a la llur
dignitat eren responsables de la seva rnort per febre puerperal o altres cornplicacions
o en el rnillor dels casos de greus seqüeles. com fistules rectovaginals, annexitis, prolapses. etc.
A efectes d'ensenyament. la reglamentacio de Castello de 1828 preveia dues
sales de sis Ilits: una per als parts i una altra per a les malaltes amb afeccions
ginecologiques. Les precaucions es referien al personal i al tracte dispensat a les
parteres. De la sala se n'encarregaven "dos discipulos internos de la confianza

del Profesor [ . ] en quienes concurran las cualidades necesarias para tan delicado encargo" (8).
Quant a les pacients, Castelló disposava que la sala "será reservada [ . ..] a las desgraciadas que no tengan albergue ni medios para proporciondrseley las que por efecto de pundonor no quieran ir a parir a otra parte. A fin de cortar todo conocimiento
de la persona, no se le tomará ni el nombre ni el apellido y sólo lo expresará en una
carta cerrada que traerá si le acomodare y entregará al Confesor del Hospital al tiempo de entrar. Esta carta no se podrá abrir sino en el caso de morir la interesada; pero
si sale del hospital, se le devolverá como la entregó. En la sala no se la conocerá sino
por el número de la cama o cuarto que ocupare. En esta sala sólo se admitirán las
mujeres que esten dentro del noveno mes de su embarazo y únicamente teniendo
dolores de parto podrán ser admitidas en cualquier época de preñez".
Com que els dos alumnes interns encarregats d'aquell sewei no podien estar-s'hi nit
i dia, hi havia "un aparatista y un ayudante de continua guardia en las salas de parturientas. de enfermedades sexuales y de niños; y el Ayudante de Profesor mPdicocirujano socorrerá todos los accidentes que ocurran en ellas, incluso los partos naturales, pues el Catedrático de Obstetricia no tendrá obligación de asistir sino a los trabajosos"
Quedava la formació de tots els alumnes. Per aixo -1'article següent, el núm. 13.
capitol XIX- deia: "para que los discipulos adquieran mayor instrucción en la práctica de la Obstetricia, además de concurrir todos a las visitas de las parturientas, asistirdn por turno, dos cada semana a los partos que ocurran junto con el colegial de
guardia y el Ayudante de Profesor, quienes los instruirán en el modo de reconocer y
asistir a las parturientas" (9).
Perb ens queda el dubte de si aixb es va fer realitat a I'hospital de la Santa Creu. Per
una instancia que dels alumnes de S e curs (Josep Antoni Fors i Cornet, Jose
Ballesteros. Josep Carreras i Joan Duran). de data 18 de desernbre de 1837 (a deu
anys de les disposicions de Castelló), sembla que no es va fer el mPs rninim, segurament per una oposició frontal de la MIA.
Aquells alurnnes en instancia dernanaven al director de I'Escola que "se les proporcione una sala con el mayor número posible de embarazadas y parturientas y, como
no obstante lo prevenido en el capítulo 19. articulo
del Reglamento vigente no
se ha puesto en planta nada de los que aili se dice...".
Veladament culpaven d'aquesta obstrucció a "la oposición que haya ofrecido alguna corporación por circunstancias particulares [. . .]". Al rnarge hi figura una nota del

que aleshores era secretari del Col.legi Ramon Ferrer GarcPs que deia: "El Sr.
Director hablard con los Señores Administradores" (10).
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ANNEX 15

El RCC de Barcelona i la seva borsa de
treball
Peticions municipals i peticions militan
El nostre Col.legi es va acreditar al cap de pocs anys. És natural que qui necessitava
cobrir un lioc de cirurgi.3 es dirigís al Col-legi. Les peticions eren variadíssirnes pero,
essencialment. eren civils o rnilitars. A I'annex anterior ens hem referit a places
cobertes o per cobrir rnitjancant un matrirnoni (Barta de Salas, March de la Riera,
Puntons de Mura). Pero aquestes peticions eren una excepció. El cas més corrent era
un A~untamentque s'adrecava a la Direcció del Col.legi demanant un cirurgia
romancista o un sagnador si es tractava de pobles rnitjans o petits.
En la citada biografia de Francesc Puig el lector podra trobar peticions d'aquest tipus
de Tivenys (1780) (4). Prat del Cornte (1781) (5). Més endavant trobern que poblacions de certa importancia de fora de Catalunya s'adrecaven al Director del Col.legi
demanant-li la trarnesa d'un graduat. Altres vegades I'Ajuntament convocava un
concurs.
Les peticions dels militars recorrien un carní diferent, ja que era el Coronel del
Regiment el que es dirigia al Director -en la seva condició de "Cirujano Mayor de
los Exércitos"- dernanant-li tres norns. Aixo, no obstant -i sobretot a cornencaments
del segle XIX-, quan la vacant era una placa d'ultramar es convocava un concurs. El
sistema era fixar I'anunci de les peticions a la porta principal del RCC.
De les vacants militars d'ultramar tenim els exernples següents. El 13 de gener de
1802 es va publicar la vacant de Felix Chazari, cirurgi.3 d'un regiment a Mexic (6). Al
cap d'un mes (4 de febrer) sortia a concurs una altra placa sernblant també a Mexic
per defunció de Francisco Valdés, cirurgia del Regirnent d'lnfanteria de "Nueva
España" (7). De les de la península. val aquest exernple. E l 29 de rnaig s'oferia una
pla~a-de les que en deien de jubilació remunerada, amb 4.400 rals anuals al
"Castillo de las Aguilas". Els aspirants havien de ser "cirujanos de Regimiento que
sean aceedores por sus méritos a este descanso" (8).
Aquest sistema era efectiu. Airnenys, la vacant de Chazari a Mexic la va dernanar
Rafael Roca (9) (cirurgia del 2on Batalló del Regiment d'lnfanteria de Valencia) i
Bonaventura Godall (10) va dernanar la placa de Francisco Valdés.

Una altra placa de Mexic va ser la de cirurgia de la guarnició de la fortalesa de San
Felipe de Bacalar al lucatan. Aquella tropa, que era de 276 homes, havia passat a 94
I'any 1800 i no constava que disposessin de cap cirurgia. De totes maneres, hi havia
una consignació de 40 pesos rnensuals (1 1). Segurament. I'any 1802 van decidir
proveir aquella placa i es va anunciar la vacant al RCC (12). Més endavant -el 30 de
gener de 1806- va ser anunciada una vacant a Arizpe, població que havia estat la
capital de la provincia de Sonora (Mexic) (13).
Les peticions civils eren variadissirnes. Un sistema era demanar tres noms. Tal la convocatoria de I'Ajuntament de Peralta. Dernanava al RCC de Barcelona la tramesa
d'una terna de "m6dicos-cirujanos para ejercer la Medicina,y colaborar en los casos
graves con el cirujano que hay o que hubiere". Oferien un8 honoraris de 9.600 rals
"en dinero físico" (14). Van demanar aquella placa Joan Gallostra, Sebastián de
Messa y Nieto. Pere Borras, Joaquim Motger i Barrera i Jacint Riba.
La terna enviada va ser la formada pels tres primers en el mateix ordre. El 20 de
febrer de 1817 el "Cabildo" de Toledo va demanar al Col.legi el nom d'un cirurgih
Ilati. La persona proposada per Barcelona va ser Ramon Capdevila i Massana (15).
Altres vegades I'Ajuntarnent havia triat el candidat i aleshores demanava informació
al Col-legi sobre aquel1 graduat. Tal, I'Ajuntament de Reinosa demanant 1'1 1 de
mar< de 1819 informació sobre Josep Martorell Gelabert, que havia cursat tres anys
al RCC (181 1, 1812 i 1813) i havia aprovat el batxillerat en Arts el 18 de setembre
de 1806 (16).
De manera semblant I'Ajuntament de Colmenar de Oreja sol.licita el 4 de seternbre
de 1834 informes de Rafael Forns (17). El Col.legi el8 va donar bons. Tarnbe va emetre informe favorable a la "Seguridad Pública" de I'Ajuntarnent de Zamora el 16 de
juliol de 1837 sobre Francesc Josep Baiges, que havia estat rnolts anys practicant i
"desempeñó interinamente la Ayudantía de Profesor con mucha aplicación y celo"
(18).
D'aquesta manera va procedir el "Cabildo" de Sigüenza. El 27 de juliol de 1816 el
Claustre va rebre una sol.licitud d'informació sobre Antonio Reyes, Bonaventura
Rarnonet y Pedro José Esteban. La Junta va informar que creien que Reyes era ei
millor i que d'Esteban no en tenien cap notícia (19).
De manera semblant I'Ajuntament de Tafalla va enviar una llarga llista de sol.licitants
a fi que el Col.legi confeccionés una terna amb els que considerés millors. El Claustre
es va excusar al.iegant que no coneixia a fons els graduats de la llista pero que, de
totes maneres, els enviava dos norns: "Cristóbal Montón y Jacinto Riba, ambos
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rnbdicos-cirujanos y discípulos del Colegio de Barcelona" (primer de seternbre de
1834) (20).
E l 4 d'agost de 1825 va ser la Junta de Govern de la Inclusa i de I'Hospital de Parnplona que, en decidir crear una catedra d'Anatornia i una altra de Cirurgia, van
enviar al RCC de Barcelona una llista de pretendents. Dernanaven dues coses: inforrnació sobre aquells exalurnnes i la trarnesa de temes d'exarnen (21). El Col.legi va
enviar al cap de dos dies una terna dels seus tres rnillors exalurnnes, que eren: José
Antonio Fernández-Vallejo (medalla d a r de final de carrera), Jaume Salva i Munar
(en aquel1 rnornent, professor encarregat de I'Anatornia) i Miquel Llotge (un cirurgia
vetera de la Guerra de la Independ@ncia)(21).
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ANNEX 16

II Primer Reglamento del Colegio (1760)
«Reglamento aprobado por su Magestad para la formación del nuevo Colegio de
Cirugia, que ha resuelto establecer en el Hoapital Real de la Plaza de Barcelona. con
el fin de que en el se enseñe esta Facultad según se practica en el de Cádiz; el cual
es su real voluntad se observe por todos los Individuos del expresado Colegio sin la
menor variación. interin se forma la Ordenanza General que comprenda el todo de
las partes que deberá constar su gobierno, regimen y disciplina. y asegurar con las
reglas de ella, que sus Reales Ejércitos. los Regimientos, y el Estado sean asistidos de
idóneos Profesores de esta Facultad.

Para que esta Escuela no padezca en tiempo alguno decadencia en la enseñanza,
antes si llegue a la total perfección, que S.M. desea. se ha servido ponerla bajo
autoridad del que es, o fuere su primer Cirujano de Cámara. con el carácter de Presidente, concedi6ndole todas las preeminencias y facultades que como a tal le
corresponden, y se explicaran en los Articulo8 que su contexto tenga precisa relación con ellas; entre las que será la principal, poder tomar por sí todos los medios.
que juzgare más eficaces a promover, y mejorar la enseñanza y reformar cualquiera abuso. que en lo sucesivo se haya introducido o quiera introducirse. sin que ninguno de los Individuos del Colegio pueda oponerle en manera alguna; antes si
deberán todos contribuir respectivamente a la puntual observancia, no solo de
estas providencias, sino de las demás que tomare para utilidad de la misma Escuela,
y beneficio de la casa guardándole todo el respeto, decoro, y subordinación que
corresponde a. la superioridad, en que su empleo le constituye. y la Real volujntad
le declara.

Siendo fijo el establecimiento que precisamente ha de tener en la Corte el Presidente
de este Colegio, sigui6ndose de esto la imposibilidadde asistir personalmentea ejercer las funciones propias de su empleo, ha nombrado S.M. a su Cirujano de Cdrnara
Don Pedro Birgili por Director de el, para que siempre que permanezca en Barcelona.
sirva la ausencia del Presidente, en iguales términos. ya que éste lo excutaria sin
aquel motivo: por cuya razón deberá gozar la misma autoridad, y preferencia que el
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Presidente en todas las Funciones, Actos, Consultas, Exámenes, y demás ocurrencias, asi pertenecientes a la Escuela, como en las que correspondan al gobierno interior, y económico del Colegio; de modo que solo ha de depender del presidente,
tanto en los casos consultivos. como resolutivos: bien entendido, que en aquellos
por cuya naturaleza se prevenga en los Artículos donde corresponda. haya de preceder Conferencia, o Consulta en los Maestros del Colegio, se lo regulará como uno
de los concurrentes a ella; pero siempre guardando a su voto la prefe;encia que el
corresponde.

Asegurado S.M. del zelo, y actividad del referido Don Pedro Birgili, se ha servido
poner a su cuidado, asi la elección del parage que le parezca mas a propósito (dentro del Hospital de la misma Plaza de Barcelona) para construir en él el Colegio.
como atender a su fábrica, para afianzar la calidad, y brevedad, de ella; pero con
advertencia de que al acto de elegir el terreno, deberá concurrir el Intendente del
Principado, a fin de que executándose de acuerdo, y de buena armonía. se eviten
Recursos, y no resulte perjuicio a la asistencia de los enfermos en otros fines.

Practicado esto, hará el Director delinear la planta del Colegio, asi en la extensión. y
distribución de piezas, de que deba constar, como de la dimensión de cada una.
expresando la repartición de sus destinos, y separadamente formará un tanteo del
importe a que ascenderá el todo de la obra. y los gastos que sean precisos para disponer cada pieza con lo que sea necesario al fin que deba servir; y uno, y otro lo
remitirá al Presidente, para que, pasándolo este al Secretario del Despacho Universal
de la Guerra. sea S.M. informado de todo. y pueda en su vista aprobarlo, si fuere de
su Real agrado.

Con estas noticias remitirá el Director otra al Presidente, en que especifique, asi la
asignación de goces anuales de el, los Maestros y demás Individuos del Colegio,
como tambien la dotación que éste necesitará anualmente para sus gastos ordinarios. a fin que del modo expuesto pueda llegar a la Real aprobación sin la cual no
podrá hacerse aumento alguno de goce, ni gasto extraordinario, que exceda de trescientos reales de vellon. a menos que la urgencia de él no pida pronta providencia:
en cuyo caso, después de executado. se dará inmediatamente cuenta al Presidente,
para que por el conducto señalado la traslade a la Real inteligencia; y obteniendo su
aprobación, quede la partida calificada de legítima data.

El Director deberd vigilar exactamente que los Maestros, y demás Profesores, que
tengan destino en el Colegio, observen puntualmente la distribución de horas de
estudio. curaciones, y demás actos en que hayan de exercitarle: Y para que sea con
el orden, y método que corresponde, hará un reglamento, que comprenda todo el
repartimiento de los ejercicios diarios en que deban emplearse, y le remitird al
Presidente al mismo tiempo que la Planta del Colegio, y presupuesto de su coste,
para igual fin de estos Documentos.

En ausencia del Director, ha de entrar a exercer sus Funciones, con las mismas distinciones. y autoridad. el primer Maestro del colegio, cuyo lugar a resuelto S.M. le ocupe.
Con el caracter de Vice-Presidente, el que fuere Cirujano Mayor del Exercito, y en su
ausencia, o enfermedad, aquel que propusiere el Director, y sea aprobado por el
Presidente: Y hallandole actualmente vacante la referida Plaza de Cirujano Mayor del
Exercito, se ha seniido nombrar para ella a Don Lorenzo Roland, Ayudante que era de
Cirujano Mayor de la Armada, y Maestro Anatómico del Colegio de Cddiz, y consiguientemente por Vice-Presidente, y primer Maestro de este colegio. quien como tal
tendrá la obligación de recoger, y custodiar todas las Constituciones de él, y órdenes,
que para su regimen le comunique el Director, aprobadas por el Presidente; y en lo
demás seguirá el método, que corresponde a las Funciones peculiares del Director, en
ausencia suya; observándoie por cualquiera de los dos, cuando se hallen a la cabeza
de la Escuela, una exacta puntualidad en dar cuenta al Presidente de todo lo que ocurra, para que pueda providenciar por sí lo que pidiere, consultarle a S.M. por la Via
Reservada de Guerra, para entender por ella su Real resolución.

Que la distribución de las materias, y metodo de enseñanza ha de depender del arbitrio del Director, o Vice-Presidente, con acuerdo del Presidente, a quien podrdn
representar en derechura los otros cuatro Maestros, o bien juntos. o separados, cualquier reparo, inconveniente o abuso que en ello hayan experimentado, para que.
informado el Presidente, tome la providencia que juzgue útil a evitarle, y al meyor
adelantamiento.

Que tambien ha de ser obligación del primer Maestro del Colegio. y sus dos
Consultores, asistir a la curación diaria de los enfermos del Hospital de Barcelona,
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acompañado de los dos Cirujanos Mayores de él, y distribuir a cada uno la Sala, o
Salas que le pareciere; y siempre que en cualquiera de ellas ocurriere algún caso
ardúo. de enfermedad aguda, operación, o Anatomía, deberán todos consultarle,
pasando primero aviso al Director (si no estuviere ausente) para que acuda a presidir en la Junta; y estándolo, lo executará el Vice-Presidente; y a falta de éste, el
que se le siga; para cuyos actos. y demás de la Facultad manda S.M. el Capitán
General del Principado. al Intendente de él. y a los Administradores, primer
Maestro del Colegio, y sus dos Compañeros, que asistan. y curen a los enfermos
de Cirugia, que hubiere en él, del mismo modo que lo hacen sus dos Cirujanos
Mayores; pues es su voluntad, que todos estén subordinados al Director del
Colegio. 6 Vice-Presidente. y que se le cede la Sala de Anatomía del mismo
Hospital, facilitándole los cadáveres, que para el estudio, y enseñanza de ella sea
necesarios.

Que los practicantes, que actualmente asisten en el Hospital de Barcelona, sean
admitidos por individuos del mismo Colegio; y los que en adelante reciban, sean
examinados en Latinidad, L6gica y Phyfica Experimental, del modo que se practica
en el de Cádiz; y presentarán sus informaciones de limpieza de sangre y buenas costumbres: procurando los Maestro con particular cuidado llevar Estudiantes de todas
las Provincias del Reyno; y que para hacer más inteligible, y perceptible la enseñanza en lo general, se explique en Lengua Castellana; y en el mismo idioma se harán
las Lecciones, Exercicios, y demás Actos Literarios.

Que los Mancebos de las Tiendas de Cirujanos. que asistieren a las Lecciones, estudios, y demostraciones de los Maestros del Colegio, gocen de los mismos Privilegios,
que los Estudiantes, que estuvieren dentro de él, o sirvieren de Practicantes en el
Hospital; pero han de estar sujetos al mismo examen, y pruebas, que los Colegiales;
sin que por esta razón pueda llevárseles,dinero alguno por vía de entrada, refresco,
ni otro motivo: con cuyas circunstancias estarán en igual aptitud para los ascensos.
que los Discípulos internos. respecto que los estudios de los que estan fuera. exámenes, y pruebas, son las mismas, que las de los Colegiales.
XII
Que el Estudiante, 6 Aprendiz de Cirugia, examinado. aprobado y recibido de
Bach~llerpor este Colegio, ha de reputarle del mismo modo que si fuera graduado
en una de las Universidades de España.

Xlll
Que luego que hayan acabado los Discípulos sus años de Estudios (que nunca bajarán precisamente de seis) podrán ser examinados de Cirujanos por el Director, si no
estuviere ausente, y los cinco Maestros del Colegio; y cuando. por hallarlos idóneos
en la Facultad. los aprobaren de tales, remitirá el Director, ó Vice-Presidente su relación, e informe al Presidente. para que éste mande despachar el Titulo. o Títulos, firmados por él. de los Alcaldes Mayores. y demás Examinadores del Proto-Barberato,
refrendado de su secretario; quedando; siempre la facultad de volver a llamar a exámen al Cirujano que se supiere, que por falta de aplicación descuidare el estudio.
declarándose, que cuando se averigüe que el Discipulo ha sido examinado por los
Maestros del Colegio antes de los seis años senalados, todo lo demás deberá darse
por nulo.
XIV
Que todos los Discípulos de este colegio, que hubieren estudiado Latinidad, Lógica
y Filosofia. y fueren examinados. y aprobados por el Director, y los cinco Maestros
de él, para obtener el Grado de Bachiller, y Titulo de Cirujano Latino, y los que antes
de entrar en él se hallaren adornados del mismo estudio (precedido el exámen y
aprobación expuesta para el referido Grado y Título) gozarán. como los Médicos. el
distintivo de traher espada en todo el Reyno. y que sean recibidos en los Colegios
de Cirujanos de él, mediante que los Estatutos, y reglas establecidas previenen las
de aquellos; y también gozarán las prerrogativas, que por Leyes de Castilla están
concedidas a los de este Grado; pues quiere S.M. sean considerados como si hubiesen sido recibidos en la Universidad de Salamanca. 6 en el Proto-Medicato, y quede
en su fuerza. y vigor la Real Cedula, que sobre esto mismo se dignó expedir su
amado hermano el Señor Don Fernando Sexto (que está en Gloria) exclusos los
Estudiantes Romancistas; pues aunque éstos podrán ser admitidos en el Colegio,
para aprender la Cirugía. y ser examinados de Cirujanos, no les será permitido usar
el privilegio de ceñir espada.

Que todos lo que se hallan en posesión de gozar de él, han de ser atendidos para
las plazas de Cirujanos de Regimientos, así porque es el principal fin del establecimiento de este Colegio, como porque de esta suerte tendrdn salida los Profesores;
en cuyo caso no se ha de atender sólo a la antigüedad, sino a la suficiencia; pero si
en el que tuviere la primera circunstancia, concurriere la segunda. deberá ser preferido: entendiéndose, que esta elección no ha de ser privativa entre los individuos, y
Discípulos del Colegio. sino que ha de poder hacerse de los del de Cddiz. y de otros
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parages en que la Cirugía se estudie con el mismo método; pero deberán ser atendidos recíprocamente los Profesores de esta Escuela de Cirujanos de la Armada; y a
fin de estimular mds el fomento de ella, y que no decaiga el estudio de tan útil Arte,
quiere S.M. que a seis ú ocho sobresalientes, y acreditados Maestros, Cirujanos de
Barcelona. se les dé por el Colegio el Título. y honores de tales, como si en 61 hubieran estudiado la Ctrugía.
XVI
Que para ser qualquiera aprovado de Cirujano en este Colegio, han de preceder dos
exámenes en días diferentes, uno de Theorica, y otro de Practica, debiendo durar
cada uno tres horas precisas; cuyo acto no podrd practicarse para recibir de tal a ninguno por espacio de tres años. contados desde el establecimiento de este colegio.
ni tampoco curar en adelante en todo el Principado Cirujano alguno. que no pase
primero por el exdmen de él, ó le haya tenido en el de Cádiz. reservándose S.M. el
establecimiento de otras Escuelas de esta clase, con iguales prerrogativas, y honores, según el progreso que observe en estas dos: Y por lo que respective al coste que
deberd pagar cada Profesor para ser recibido de Cirujano, se ha servido declarar sea
el de mil y quinientos reales de vellon por una vez; de los cuales ha de percibir sesenta reales de vellon el Presidente, por derechos del Título. que deberd despacharle en
los terminos prevenidos al Artículo VIII, como Proto Cirujano de Cataluña, y treinta
reales cada Examinador por cada examen; y la restante cantidad a los mil y quinientos reales, se depositara inmediatamente en una Arca, que a este fin se mandará
hacer con tres llaves, de las quales ha de tener una el Director, ó Vice-Presidente del
Colegio; otra el que sea Primer Consultante; y la otra el Cirujano mds antiguo de los
dos del Hospital, en el que ha de permanecer siempre la referida Arca, o Deposito,
situándose en la Sala donde han de celebrarse las Juntas: en inteligencia. que en
ausencia. enfermedad, suspensión, u ocupación de qualquiera de los tres en quien
quedan repartidas las llaves, deberd pasar la del que faltare a poder de aquel que le
substituya en los demás actos.

Que el que quiera exercer en Cataluña de Comadrón, Dentista, Oculista, y las
Mugeres de Comadre, ó Partera, ha de ser examinado precisamente por el Director,
si estuviere en Barcelona, y los cinco Maestros del Colegio; y si fuere aprobado, se
dará cuenta al Presidente. como queda prevenido. para que le despache su Titulo en
la forma que 6 los Cirujanos; por el qual solo pagar6 cada uno quinientos reales de
vellon; y las Comadres, b Parteras ciento; y a la que de estas fuere pobre, y viviera
en Aldea, se le dará el Titulo gratis: cuyos caudales se depositaran en la Caxa inmdiatamente.

Que el expresado Colegio, sus Colegiales, Discipulos y Profesores han de quedar
enteramente esentos del Proto-Medicato, Proto-Médicode Cataluña. y su Teniente;
y sujetos únicamente al primer Cirujano de Cámara de S.M. como Presidente declarado de esta Escuela del Proto-Barberato, y del primer Maestro de ella, que es en el
que recae la Vice-Presidencia; por los quales, y los otros quatro Maestros, se observarán todos los artículos aquí contenidos, sin interpretación; y con advertencia, de
que ha de ser sin perjuicio de los Cirujanos actuales del Principado, que tentan la
correspondiente suficiencia, pues con estos no se ha de hacer novedad.
XIX
Que todos los anos se formarán quenta, con cargo del fondo que quedare existente de uno á otro. y del que hubiere entrado en caxa en el precedente, poniendose
en data, por sus clases, los gastos ordinarios y extraordianrios causados en el.

Que esta quenta la deberán firmar los tres en quien quedan repartidas las llaves, con
intervención del Director, o Vice-Presidente, el qual la remitir3 al Presidente, para
que del modo prevenido llegue 6 la aprobación de S.M.. y vuelva al Colegio. a fin
de que se guarde en el Archivo de 61, y se evacuen las resultas, si las tuviere.
XXI
Que se ha de procurar revervar en Caxa el caudal correspondiente, para satisfacer
las obligaciones de dotación del Colegio de dos años; y del fondo sobrante popondrá oportunamente el Director, o Vice-Presidente, al Presidente lo que le parezca
debe emplearse en compra de Instrumentos, Libros, y lo demás que sea conducente a los mayores progresos de la Escuela, para que este lo traslade a la inteligencia
de S.M., y obtenga su Real aprobación.

Que quando hubiere que enmendar, quitar, o añadir algun Articulo siendo preciso.
de los que comprehenda la Ordenanza General, que ha de formarse, se dará cuenta a S.M. por mano del Presidente, con su dictamen. y el de los cinco Maestros de
el, exponiendo los inconvenientes, 6causas que hubiere, con toda claridad, para su
Real decisibn; la qual, y todo asunto. que la merezca, se entenderá por la Via
Reservada de Guerra. como asunto privativo a eila, mediante que el principal fin a
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que dirige la Real intenci6n de S.M.el establecimiento de esta nueva Escuela es. d
que la Tropa en sus Guarniciones, y Quarteles, y el Exercito quando saliere a campaña, no carezcan del importante alivio de Profesores acreditados: Y por ahora, y
hasta tanto que salgan 6 luz las expresadas Ordenanzas, se hará con D. Pedro Birgili,
de quien ha fiado S.M.la plantificación, y direcci6n de este nuevo Colegio de
Cirugía, en calidad de Director de él como queda declarado en el Artículo II.
Buen-Retiro doce de Diciembre de mil setecientos y sesenta
D. Ricardo Wall

