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Fa 100 :inys va niorir sohtad:imcnt iin inetge c.:ir:ilii il.liistre i esritiiat. el I>r. Iloliert. 
1l.Iiistre per In seva c:itegoria ac:id+iiiic.a tlc cnierlr2tic clc I:I Ric~iltat tle Merlicin:~ 
de  R:ircelona. dipiitat :il Congrés tlels Diptit:its i presirlent tle noinl,n>scs socie- 
tats ciiltiir:ils caral:ines. Estiii1:it pel seu Iion cir i r ter  i I>onlioiiii:i. i pcr cst:ir seiii- 
pre tlisposnr a atentlre els seiis pacients. independentmeni del seu ni\,ell econi). 
iiiic i soci:il. 
1:I Dr. Iloben va ser iina peca iiiiport:int en  la tr:insforrii:ició dr C:it:iliinyn en  iin 
país iiiotlern, t:int en  I':ispccrc iii+tlic, incorpor:int en  13 scv:i nctivit:ii coiii :i do- 
cent i coiii :i profession:il els :ivenqos cientifics d e  la inedicina europc.:i. coin en 
I'aspecte socinl. 1liiit:int contrci la cornipci<í i els :ihiisos del poder centr:il q i im V:I 

ser :ilc.altle. 
És ~ i i i : ~  tle les poqiies [>ersonalit:its Ii:~rcelonines tle fa 1iií.s tle 100 :inys qiie s'lia 
inantingut cn el recorrl cilitatEi. I'orscr el iiionuinrnt qiie tí. :I I:i 1'1. Tetii:iii i el fct 
tl'li:iver est:it I'alc-aldc tlcl "tanc:iiiient d e  c:iiucs" i I'únic qiie 1x1 rliniitit per tlesavi- 
nences nnil, el govern poden esplicor :iqiiesta valoració positi1.a qiie eric:ini es  f:i 
tlel 1)s. Rohert. 
Els iiietges I'liüiiríeiii d e  recortl:ir :imh venel-ació i respecte. V..! ser el pai:idigiii:i clel ti- 
piis tle iiietge qiie volen els ciiitiitl:ins. Cotiipeteiit. afectiiós. altniist:~ i preociip:it pels 
iii:il:ilts. Inspirava confianca i adniir:ici<i. Era gencrós ami? el scii tctnps. t~ i ie  tIedic:i- 
Y:I. :I iiii. cl':itendre els sciis m:il:ilts, :I rstiicliar i cnsenyar. Coiii :I doccnr \,:I tenir un 
gran +sir entre els c~stiitli:ints, i es v:i cornpronietre. juntaiiient :iiiiI> :iIgiins :iltres C:I- 

trtlr?itics mCs míxlerns. :i col,laliiirar en In reforina tlel vell Hospital de  I:i ?;:int:i Creii 
aiiili 13 cre:ició tle noiis centres rlocents. I'Hospitil Clínic i I'Hospital de  St. P:iii. 



Aquest Ilihre recull les xerrades que es van fer sobre diferents aspectes del Dr. 
Roben en els actes d'hoinenatge que se li van ctedicar coincidint a n ~ b  I'any Dr. 
Robert al Col.1egi de Metges i a la Facultat de Medicina de Barcelona. 

Miquel Bruguera 
Presiden6 del Col.legi Oficial 

de Metges de Barcelona 



Tots els nietgcs tic citali~nya. per I'esercici de I;i sev;i professió. Ii:in estat itiipor- 
t:ints per 31 descnv<>liipament i proyrcs dcl nostrc país. Algiins 1i:in sol>resortit per 
I:i seva contril>iicii> :i I'avenc tle la Mctlicin:~. Pero noiiiCs iins qii:ints Ii:in :irrihat :i 

convertir-se en ítlols i rel->re I':itliiiir:icií, rlr tot el polile catal:~: entre clls. el 1)octor 
Ikirtoiiieii Rolieri. 
[.es extr:iortliniiries qii:ilirats de  13 sew persona. er:i iin Iiomc \->o i Iionest qiie esti- 
tii:i\,:i totlioni: I:i viltia professioii:il. er.1 el iiiill«r professor tle 13 Faciiltat de hlecli- 
ciii:~, i el iiietge tlc niCs anonienatl:~: i I':ictii:icii> coin :i polític cat:ilanist:i, clefensant 
<::it:ili~ny:i coiii iii:ii ningú Iio Ii:ivi:i fet. v:in detcriiiin:ir qiie en  Rol>ert ros I'lioiiie 
estiiiiat per tot iin pohle. el pol>lc c:it:il~i. 
<:oiiiiiieiiior:int el cenrenari cle I:i s e ~ i  iiiori. el CoI.legi de  Metges (le Ikircelona. i 
tot C:it:iliiny:i Ii:in volgiit realitzir titi nou 1iomcn:itge a :iqiicsta gr:in pcrsi>ri:i. gr:in 
iiictgc i grxn crit;il:i <lile foil el Doctor Kolien. 



Sitgcs. ciiiiprodon, R.ircelon:i. i t o r  <:;ital~iny:i. coiiiinenioxi ;itliiest :iny 2002 el pri- 
iiivr ccntenari d'iin;! de  les gl0rics clc caxi nosti-a. el Dr. Rol>en. Coneixer I:i sev:i 
\.itl:i ens Ii:i tle servir cl'exeiiiplc i cstinilil 

Bartomeu Robert i Yadbal  v;i nCixer n la ciiit:it iiicxic;ina tle Tiimpico. el LO 
cl'octiil>re d e  I':iny 1842. 
Er:i f i l l  tle Francesc Kohen i Rntllc, inetge sitgeti n:isciit :i (::inipcche (Mi-xic) I'any 
1815, t111e estmsil:itla a Taiiipico (:il>:ins es deia Sant:i An:i tlr T:inxiiilip:is) ( 1857). 
on  es  cisn :itnl> Teotloxi Y:irziil>:il Kic:irtlo í 1841 ). V..i torn:ir definiti\.:iiiient ;i Sitges 
I':iny 1850. i v:i niorir el 1877. El scii :ivi patern. Ikinoirieii Rol->en Giron:~. t:iiiil>C 

cr:i iin nlctpe de  Sitges. 
Qii;in tc.ni:i qiiatre iinys. Ikinoiiieii Ilol>cn v:i ser port:it :i viiire a I:i cns:! p.iir:il d ~ ,  
Sirges. :il Girrer N o ~ i  c:inton:itl:i :iinl> el passcig <le I;i I<il>era. Iloc conegiit coiii I:i 

Fr:ifi:it:i. perqiit. cl':illí sonien les filigates del pon tlr Sitgcs. Ui ser ctluc;it per I:I 
ti:! I3on:ivenriira Roben. I:i sev:i pidrin:~, aii11, iina rigitles;~ qiie cle pxin rec,ortl:iv:i 
i npreciav;~. Re[>< I'ediic:ici(í priiiiari:~ :i I'cscola tlel professor <::il>allero, :il níiiiicro 
10 rlel cirrer tlc I s s  i'arellatles. 
lis as:i :iiiil> iin:i sitgernna. Rosii Roig i IIofill. i viii els priiiiers teiiips :i I:i GIS:! p.iir:il. 
M& enrl:iv:int es  tr:isllarla a Darcrlon:~. a la K:iriil>la <le Sant Josep. c:inton:itl:i :tini> 
el c:irrcr del Cririiie, I':inoiiirnacl:i "Casa Francesc 1'ifi:i" proje~~t:itl:i per I';ir<liiitcctc 
Josep Pontsert. i Doiiit.necli I':iny 1850. Desprí-s. :I I:I C;r:in Vi:{ tlc les Cons C.it:il:i- 
ncs. 31 c»st;it tle la Riinl>la rle C.italiiny:i. Vrtn tenir sis fills. <los nois i qii:irre noics. 
pcr?) noi1ii.s tres d e  les noics v:in sol>reviure 
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Fer de metge. La gran vocació 

Com el pare i I'avi, decideix ser inetge, es llicencia en Medicina a Barcelona I'any 
1864, i es doctora tres anys després. El 1869 ingressa com a metge al'Hospita1 de 
la Santa Creu, on sera fins al 1875, quan guanya les oposicions a professor de Pa- 
tologia Medica a la Facultat de Medicina de Barcelona; tenia 33 anys. 
Va ser un dels grans mestres de I'Hospital de la Santa Creu, on cada dia passava 
visita als tnalalts ingressats acompanyat dels estudiants. Més tard, contribuí a I'or- 
ganització del nou i actual llospital de la Santa Creu i Sant Pau, i del nou Hospi- 
tal Clínic. 
Les seves classes a la Facultat de  Medicina eren les inés profitoses per als alumnes. 
No explicava la llicó, sinó que representava la malaltia. Així, quan volia explicar les 
malalties circuiatbries del cen~ell, siinulava la fesidura, feia el caminar del paralític, 
de  al forma que per seinpre més els aliimnes entenien el que explicava. 
Tenia allo que els inerges de  la seva epoca, per la manca d'altres mitjans de diag- 
nbstic, noinés podien tenis, "ull clínic", que li perinetia fer uns diagnbstics brillants 
i exactes. Es va convertir en un inestre de la medicina de  la seva epoca, i aixb ho 
aconseguí, perque no era un tebric, sinó un gran prictic, que raonava els diagnbs- 
tics que feia i dialogava amb els alumnes quan passava visita. 
Va tenir el primer consultori a la placa de les Basses de Sanr Pese a Barcelona. Es- 
timava la seva professió, pero sobretot els seus pacients, i quan un d'ells no tenia 
diners per pagar els reineis a la farmacia, els hi deixava d'arnagat sota el coixí. Si es 
moria un pacient, tothoin deia: "quin disgiist haura tingut en Robert". 
El seu prestigi com a inetge era enorme, pels seus diagnbstics brillants, i era cridat 
sovint per realitzar consultes, coin I'any 1884, que es demana la seva opinió sobre 
la inalaltia del rei Alfons XI. 
Coincidint amb I'Exposició Inlernacional de Barcelona I'any 1888, és nomenat vi- 
cepresident del Congrés Medie Internacional. Participa també en altres congressos 
medics a Londres, París, Roma, Berlín i Moscou. 
Va presidir 1'AcadEmia de  Ciencies Mediques de  Catalunya, que aleshores es deia 
Academia i Laboratori (1880-1884 i 1895-18971, i la Reial Academia de Medicina i 
Cirurgia de Barcelona. 
Roben sentía la professió de metge &una forma nlolt profunda. La va practicar com 
a clínic a l'hospital i a la seva consuira, corn a professor a la Universitat, com a es- 
criptor en nombroses publicacions i Ilibres, com a conferenciant, i també com a 
periodisia intentan1 di\wlgar els nous coneixements medics. Amb en Giné i Parta- 
gás va traduir un dels llibres de medicina més importants de l'epoca, la Patologia 
Cel.lulur, de Virchow. Va publicar per primer cop a 1'Estat espanyol (1889) amb 
Emerencia Roig i Bofill, el Tructut de malalties de l'uparell digestiu. 
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En Roben va ser el metge de inés anomenada i la figura més representativa de la 
medicina del seu temps. Un deis metges de la seva epoca deia que en Robert era 
un bon metge i un metge bo. En Joan Maragall va dir d'ell que era "home d'intui- 
ció, artista mkdic, que comenga a curar per la seva sola presencia". 

Sitges 

"Sóc catala, fill de Sitges, on reposen les despulles dels pares i dels avis, membre 
d'una Eamíiia sitgetana, els Robert de Campdasens, amb una historia de més de ties 
cent anys, on he vist passar l'un darrere I'altre els formosos anys de la infantesa, ju- 
gant en el Baluard, corrent per les Forques, i remullant el cos en I'escuma de les se- 
ves platges". Així descrivia amb orgull el seu origen sitgeta. Les forques, era el lloc 
on antigament es penjava els conden~nats a mort; era al camí de Barcelona, entre 
l'actual via del tren i la carretera, prop del carrer de les Illes Balears. 
Era ainic de tots els sitgetans i quan anava a Sitges li agradava "fer la xerracla a ca- 
sa d'en Gaieti Benaprés" el pare d'en Joan Ramon. Tanibé aconsellava als seus 
pacients que anessin a Sitges, per recuperar-se de les malalties, per l'aigua i l'aire 
amb molt de iode. 
El poble de Sitges, mitjancant 1'Eco de Sitges, va estar sempre al seu costat en els 
inoments rnés difícils. Quan va ser atacat per la premsa espanyola per una magní- 
fica conferencia, exclusivament científica i gens política, que amb el títol "La rasa 
catalana" va pronunciar a l'Ateneu de Barcelona; o quan al Parlament de Madrid 
I'atacaven dient-li que era estranger. 
Sitges, "on va viure els dies millors de la seva vida" com el1 deia, el va homenat- 
jar amb dos dels millors preinis per a qualsevoi sitgetii, fill predilecte de la Vila i 

pendonisra de Sant Banomeu a la processó de la Festa Major de I'any 1899. Roben 
va voler correspondre ainb un regal a la seva Vila; va pagar el Saló de Sessions de 
I'Ajuntament de Sitges, que amb els deu regidors que tenia aleshores, va voler que 
aquest "Saló de deu" c o n  el1 deia, fos equiparar al "Saló de cent" de I'Ajunr. dment 
de Barcelona, i es va inaugurar a la Festa Major de I'any 1900. 

Camprodon 

Robert va amar a Camprodon per primer cop el 1882, va ser ]'iniciador del tuiisme 
en aquesta vila dels Pirineus, i la va convertir en una vila tul-ística per excel.lencia. 
Aixb, griicies al fet que recomanava a molts dels seus pacients i'aire i les aigües de 
la vila, dient que alla hi havia "~ina humitat molt seca". 
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Amh I'EmerenciA Roig i Bofili, cunyat seii i també metge, es van fer unes cases on 
anaven a estittejar. Es va integrar tant en la vida d'aquesta vila que va ser el primer 
president del Casino de  Camprodon. 

Precursor del catalanisme polític 

Inicialrncnt era apolític, pero per les seves inquietuds cíviques va haver una cotn- 
penetració absoluta entre la personalitat d'en Robert i la societat catalana, que li 
dona una gran popularitat i el va fer reaccionar, convenint-se en un gran catala- 
nista. 
Robert va creure en les promeses de regeneracio de la societat i la política preco- 
nitzzides des de Madrid. Pero el van enganyar. Es va fer polític corii a reacció per la 
desastrosa dependencia que Caralunya tenia dels governs de Madrid. Per ciilpa de 
la incompetencia i abusos del poder cent.ral, ens alluny2vein cada cop niés &EL¡- 
ropa, la civilitzaci6, el progres, el comerc i la indústria. L'única solució era reacci- 
onar, regenerar el país, recordant que un dia Caralunya, confederada atnb els seus 
velns es va fer mestressa del mediterrani. Era iinprescindible reconquerir I'autono- 
mia perduda. "Cada un de  nosaltres, deia, ha de treiire's de  sobre l'apatia i la iiidi- 
ferencia en que vivim". Com a home del niodernisnie, volia el canvi de la vida po- 
lítica espanyola, el regeneracionisrne. 
Així es va convenir en un gran polític, ja que el que deia ho sentid al cor. Amb La 
seva paraula facil, cloqüencia, erudició i sentinient, era capas de convencer els 
més esceptics. 
Presidí I'Ateneu Barcelones i tambe la Societat Economica d'Amics del País. Com 
a tal, i jitntament amb altres me~nbres de  la burgesia catalana, Lluís Don~enecll i 
Montatler (President de 1'Ateneu Bat-telones), J. Sailares i Pla (President del Foinent 
del Treball Nacional), el marques de Camps (Presiclent de  I'Institut Agrícola Cata- 
Ia de Sant Isidre) i S. Torres (President de la 1.liga Industrial i Comercial), el 14 de 
novetnbre de 1898 vaii Iliuiar a la reina rcgent Maria Cristina, mate cl'Alfons XUI, 
un manifest llcgit per Robeit, en el qual en noin dels intel.lectuals, industrials i co- 
merciants de Catalunya, defensaven la reforma de I'Estat, atnb suggeriments per a 
la millora econbniica i política del país. 

L'Ajuntament de Barcelona 

Entra com a regidor a I'Ajuntament de Barcelona I'any 1891, i el 14 de mar$ de 
1899 es nomenat alcalde de T$arcelona. El mateix dia en que va prendre possessió 
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de  I'alcaldia, el 17 de niarc, va destituir tots els alcaldes de  barri, que eren els 110- 
mes de  confianca dels cacics barcelonins i que snodificaven al seu criteri qualse- 
vol resultat electoral, gracies a llistes que contenien 27.000 noms falsos i, per tant, 
eiectors itlexistents. 

El tancament de caixes 

L'any 1898 va ser el del desastre colonial espanyol, anib la perdua de Cuba, Puerto 
Rico i Filipines. L'any següent, el govern de  I'Estat va programar uns pressupostos 
econbmics que intentaven solucionar la desfeta economica. 
Els catalans ja pagaven la quarra part dels inipostos de I'Estat, que sovint eren mal- 
gastats amb organismes, carrecs i burbcrates inlnecessaris. Per aixb, el gremi de  co- 
nierciants de  Darcelona va decidir no pagar el rehut de  la contrihiició cossesponent 
al trimestre en curs. Set mil catalans van "tancar la caixa". 
El govern de Madrid cletertriinh I'ernbargament deis cotnerciants, pero I'alcalde de  
Warcelona havia de signar i'autorització per l'entrada als domicilis dels comerciants. 
L'alcalde era Bartomeu Robert, que es va negar a signar. Aquest refús provoci una 
gran indignació al govern de Madrid, que dicta una Reial Ordre, i va obligar a I'al- 
calcle a signar, amena~ant-lo en cas de  desobediencia. Robert va signar algunes au- 
toritzacions i a continuació presenta la diinissió, poc més d'un any després d'arri- 
bar a I'alcaldia. Era el 12 d'octubre de 1899. L'endema tot el comel-S tanca les boti- 
gues en senyal de  protesta. 
Arnb a s o  continua la indiynació del govern de Madrid, que va augnientar la repres- 
sió. El 23 d'octubre va suprimir les garanties constitucionals, i el 27 del mateix mes 
va declarar I'estat de guerra amb aplicació de La Ilei marcial a tota la província de  
Barcelona, iiiiciant I'empresonament de 54 contribuents. Davant les transgressions 
de  la Constit~ició i la llei vigent que el govern de  Madrid havia coniPs, el ininistre 
de justícia, Duran i Bas, va dimitir. El resultat de tot plegat va ser el pagament de la 
contribució i un gran refor~ament del catalanisme. 
Fornla part de  la Unió Regionalista, que es fusiona amb el Centre Nacional Cata- 
la, osiginant la Lliga Regionalista, el pattit de  l'rat de la Riba, sent Robert el se11 pri- 
mer president. 
Organitzh la candidatura a les eleccions generals de  1901, per diputats a Cons, que 
la van formar quatre presidents de societats civils catalanes: Bartomeu Robett, de  
I'Cconbmica, Albert Rusiñol germh d'en Santiago, per part del Foment del Treball, 
Dom2necli i Montaner de I'Ateneii, i Sebastih Torres de la Lliga de Defensa Indus- 
trial. Per primer cop els partits principals eren eis catalanistes; Danomeu Robert va 
ser el candidat més votat. 
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Tota la feina de polític la va fer en quatre anys, des de I'inici de I'alcaldia fins a la 
seva inort, coin a parlanientari representant de Catalunya. 
A les Corts espanyoles on va ser president de la ininoria parlamentiria, va defensar 
Catalunya com ningú ho havia fet fins aquel1 moment, i va posar la Ilavor, perque 
més endavant es pogués iniciar l'aiitonomia de  Cataliinya. Con1 deia en Prat de la 
Kiba, "va ser el precursor del catalanisme polític, i va posar la prirnera pedra de la 
restauració política de Catalunya". 

Un home excepcional 

Robert era una d'aquelles persones que sabia tocar el cor dels que l'envoltaven, fos- 
sin familiars, pacients, amics, coinpanys o el poblc en general. Es feia estimar. Aixb 
el va convertir en un d'aquells catalans que han tocat el cor del poble, con] el prí12- 
cep Carles de Viana, Joan Fivaller, Pau Claris, o el president Francesc Maca. 
Estiinava tanta tothom, que al prbleg &un dcls seus Ilibres escrivia: "Tots els lioriies 
són iguals en el llit del dolor, noii~és són germans, no categories socials diferents". 
Estimava també els aniinals, i era un enemic de  les "corridas de toros" pel mal in- 
necessari que es fa a aquests aniinals. 
Tenia moltes aficions, el teatre anlateur, els pallassos de circ i la música, principal- 
ment la de  Wagner, sent un dels priiners pelegrins a Bayreuth. Deia un xic de bro- 
ma, "si jo tingués veu de tenor, no faria de n~etge". 
Era un home de gran serietat, eloqüent, amb una simpatia aclaparadora, erudit, i 
inolt honest. Un dia, inentre donava una conferencia a metges, es va aturar i digué: 
"No puc continuar. Des d'ahir passo una pena molt forta, a causa d'assumptes par- 
ticular~, que ein domina com una obsessió, i em fa entrebancar el discurs. Dispen- 
sin senyors, avui no sé res més; ni'han fugit les idees. Uema continuarem". 
Tenia un gran amor per la tema catalana. Coneixia molt hé tota la historia de Catalunya, 
com va clen~ostrar a les intervencions al Congrés dels Diputats. 

El Doctor Robert ha mort! 

Aquesta era la frase que tot Catalunya va pronunciar ia nit del 10 d'abril de 1902, i 
durant una setmana, la setmana trista. 
Aquel1 capvespi-e visita un dels seus malalts, mossen Cinto Verdaguer, i després va 
anar al restaurant Pince del carrer Ferran, on els metges municipals de Barcelona 
li oferien un sopar d'homenatge, Tot acabant, s'aixeci, i quan anava a pronunciar 
els mots d'agralment, només va poder dir "Efn sento senyors, veritablement emod- 
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onat. Em sento defallir ..." i va morir a I'acte d'un atac al cor. El seu cos va ser tras- 
lladat immediatamenr a casa seva. Tenia 59 anys. 
Un canonge de la catedral de Barcelona, el Doctor Ribas, es pi-esenti a casa seva i 
va explicar que tres dies abans de la inort, va fer una confessió, i en finalitzar li di- 
gué: "Sóc el Dr. Robert. Ho dic, perqui? si em moro, les nleves filles sapiguen que 
he mort amb els sagraments". 
L'Eco de Sitges dedica el 13 d'abril les primeres pagines al seu Fill l'redilecte. Era 
alcalcle de Sitges el Dr. Gaieti Benaprés i Mestre, els fi~nerals van tenis lloc el 30 
d'abril a I'església parroquia1 de Sitges. 

El record posterior 

Els monuments públics que es mantenen al llarg dels anys, estan per boinenatjar 
una persona destacada, pero per damutit de  tot, perque les generacions següents 
coneguin la seva obra i la imitin. ES obligació nostra, com a catalans, coneixer les 
persones representades en els monurnents de casa, i explicar el que representen, 
a les noves generacions, i als forastei-s que ens visiten. 
Sitges li va dedicar el primer monument (1907) a la plaga de I'Ajuntament, obra de 
Josep Keynés. Després Barcelona, a la plaga de la Universitat (1910) obra de  Josep 
Llimona amb pedra calciria del massís del Garraf. Camprodon, al passeig de la 
Font Nova (1925). Els tres monuments van patir els efectes descontrolats bé de  la 
incultura, bé de  la natura. El de Sitges havia de ser destrriit per ordre del franquis- 
me, pero va sobreviure gricies al canvi de  ri?tol, es va castellanitzar el text, i es va 
amagar el monument amb una bastida; va ser restaurar I'any 1977, en arribar la de- 
n~ocracia. El de  Barcelona va ser enderrocat durant el franquisme el gener de 1940 
i restablert de nou amb la deinocracia el 14 de iilaig de  1985, a la placa Tetuan. El 
de Cainprodon se'l va emponar una riuada el 18 d'octubre de 1940, i va ser subs- 
tituit per un altre el 17 de rnaig de 1977. 
Pero també altres pobles i viles de Catalunya van donar el noin del Dr. Robert als 
seus carrers. 
El Dr. Robert era un home bo i honest, arnb un comportarnent .+tic en totes les se- 
ves actuacions, gran professional de  fa medicina, amb un gran prestigi social i pro- 
funckament catalanista. Els seus ideals eren la medicina i Catalunya. El millor home- 
natge que podein fer-li avui és seguir les paraules que va pronunciar en un discurs 
a Sitges: "iAvant sempre! Estimem Catalunya. Estimem Sitges". 
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del Jatalanisrne. 
''Si- a A cpuun -1 DT. Robertn - - 

Introducció 

1':irlar clel Dr. H;inoiiieu Roben. sitgefi tl'origen i cle voc.:ici<i i clcl qiie KI ser I:i Vi- 
l : ~  d e  Sitges e n  el seu teiiips eqiiicil :I sitiirir In se\.:{ il.lu.;tre figurn en  un context 
plen:iniciit rrprescntariii cle l;i <:ataliiiiy;i clcl d:irrer terc. clel segle XIX i. :illii>ci. eii 
iin initi:~ singii1:irnient intrress:int per I'eiiil->ranzicl:i qiie [les cle 1880 v:i rr:insToriii:ii- 
I'econoiiii:~ i Iü societat sitgekin:~. Aixi). sol>retot, pcrqiie en  el ci~ntext d e  la Iiisti~ri:~ 
ciiltiiral clcl nostre país i clel context Iiisp:inic del inoiiic.iit Si1gc.s \.a renir iin p:ipcr 
c:ipcl:~\.:inter en tot el <[tic va significar el h1i)clernisnie.' 
I'eri~ no eiii referir6 tnnt 3 les Festes bfi~rl~rnistes i :iI srgiiici tle p:irticip:iiirs i visit:ints 
clc les ii1i.s clivcrses iiiencs qiie v:in pnssc,j:ir pcls mrrcrs clc In Vil:! i pel piisseig cIe In 
I<ilicr:i, siii<í a I'csperit qiic va soiiioLire I:i ciiit;idnni:i i qiic els va Ter entc.iirlre qiic. el 
que predic:iva Kiisinol solire 1:i regener:ici<i per I:i via cle 1':irt. el Dr. Rolxn Iio coiii- 
partia con1 a Iioine clel Mocleriiisiiie. El I>r. Rol>c.rt Iia\,i:i escleviiigiit :iiiiic. coiiip:iriy 
i ci>inplice d'altres Iioiiies <lile. coiii ell. v:iii opr:ir per :il->iri~:ir i prop:ig:ir en  tois c.ls 
iiiitjüns CIIIC KIII tenir :i I'ah:ist el <;it:ilaiiisi~ic p<~litic com :I única vi:i per :I I:i rc.gene- 
r.ici<í cle I:i política tünt :i Catnliiiiy.~ cotii eii :iqiicll:i Espuny:~ corsec:id;i pcl c:ici<liiis- 
iiie. pcr I:i resclositl:i política de  1':iltcrn:iy:i i per I:i xiil:ipcrin patriotera c ~ ~ i c ,  coiivc.iii- 
entrnent ;iti;its, cic~tiiin:ivcn In societ:it esp:inyol;i cIc I'+poc;i. El Sitges tlel Dr. Ili~l)erl. 
entre el I>eII iiiig rlel segle XiX i 1;i fi tiel segle, v:i ser cl de I'ernigiricii> 3 AniCric:~. I'cs- 
cen:iri tlr les inigii:ilaI)lcs ohrrs cle 1'Escol:i Liiiiiinist:~, el Sitges clc I'arrencacl;~ ec.0- 
n i ~ o i i ~ i  dc final5 de  segle i .  a1hr1r.i. el de  I'eclosi6 del rat:il:inismr polític en  el qiie la 
persí~n:ilit:it del Dr. Rol~cn v:i jufi;ir no  poc :i enfortir i consolidar, 
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Aqiiest va ser el context on el Dr. Robert exercia la seva carrera de iuetge de ina- 
nera profundament vocacional i on exercia la seva ciutadania, amatent tant a les 
necessitats i I'evolució de  la vila natal corii a les de  la ciutat de Barcelona. És des 
d'aquest context geogrific i de la doble vinc~ilació espiritual, que Banomeii Roben 
i Yarzibal va esdevenir hoine del Modernisme i capdavanter del catalanisme polític, 
i és així com avui I'homenatgein amb inotiu del seu centenari. Per fer-ho de Sitges 
estant, em referiré a la relació entre la Vila i el seu Fill Predilecte al llarg de quatre 
apanats que em seinblen especialrnent significatius: el de la infantesa i la patria; 
el referent al Modernisme i el catalanisiiie; el del municipalisme modern i el de la 
iconografia sitgetana del Dr. Roben. Centraré la meva intervenció en el microcos- 
mos sitgeti que transcorre entre la tornada de la fatnília Roben des de Mexic fins 
als avatars del monument que se li va aixecar per subscripció popular 

La infantesa, la patria 

Quan el 1846 el pare del Dr. Roben: el metge Francesc Roben i Batlle (Campeche, 
Mexic, 1813-Sitges, 1877) va emprendre el viatge de tornada de Mexic a Sitges aconl- 
panyat de la seva muller, Teodora Yarzábal, i del seu fill Bartorileu, la Vila no 
passava pels seus millors mornents. Francesc Roben havia nascut a Campeche; el 
seu pare, Bartoineu Roben i Girona havia marxat de Sitges feia anys cercant mi- 
llors condicions de vida malgrat que els Robert eren terratiiients i posseien (i en- 
cara conserven, i que per molts ariys) les iiiasies de Campdasens, al cordel massís 
del Garraf. 
A initjan segle XIX I'econotnia sitgetana era piecaria, fonainentada en la pes- 
ca, el comerc de cabotatge i eii la viticultura d'una terra que no era pas gaire 
extensa ni gaire agraida de treballar. La relativa prosperitat del segle XVIII i la 
permissivitat reial van propiciar que molts dels seus habitants, habils coiner- 
ciants sense gaire terra, es llencessin a la carrera d'America. Per aquesta raó, 
I'emigració va ser una de les fons d'ingressos més importants, pero també la 
principal sagnia d e  la Vila.z L'economia local no rendia per alimentar les fa- 
mílies de  classe humil, per donar feina als b r a ~ o s  dels joves, per mantenir la 
prosperitat d'un poble que llavors no tenia gaire indústria -i la que tenia era 
hen precaria- i encara no havia agafat I'embranzida que va configurar una eco- 
nomia industrial fonainentada e11 el calcat que durant uns anys va portar, lla- 
vors sí, la prosperitat desitjada. Aquesta era la situació de Sitges quan la famí- 
lia del Dr. Robert es va instal.lar a la casa del carrer Nou, situació corroborada 
per una composició poetica del patrici sitgeta Rartoineu Piiig de  Galup adre- 
cada al Sitges del seu temps: 



Barlomeu Robert, delModernlsme al Catalunisme, o "Sitges a i'2poca del Dr Robert" ' 

"¿De que et serueix la riquesa 
que d'Ami.rica han portat 
si dins tu no hi noto empresa 
per extirpar la pohresa 
que d'ulgun temps ha augmeniat? 

Ja no veig com ans solia 
de ma casa al balcó 
el llautet que al migida 
a Barcelonapartiu 
carregat del vi mis ho.'!+ 

La infantesa del noi de  can Hobert va transcórrer entre la platja de Sitges, les bar- 
ques de  caboiatge i les que venien a vendre-hi terrissa, les dones i els inariners que 
recosien les xames o les estenien al sol, i I'aprenentatge de les primeres lletres al 
col.legi del mestre José Caballero i del batxillerat amb moss?n Josep Faiguell. Els 
companys sitgetans &infantesa i d'escola de Bartoineu Roben ho van ser per a to- 
ta la vida. Entre aquests, cal destacar Banomeu Carbonell i Batlle (1843-19291, pa- 
re del polígraf i polític Josep Carbonell i Gener (1897-19791, a qui el Dr. Robert va 
salvar la vida d'infant.9anomeu Robert vivia al carrer No11 i no va ser fins a 1894 
que, ja casat ainb Rosa Roig i Bofill es va fer construir la casa que I'arquitecte Viñals 
va edificar a I'antic inagatzem que havia aixoplugat la fragata sitgetana que segles 
abans tant havia servit per salvar alguns naufragis com per lluitar contra els pira- 
tes moros que assolaven les cales del Garraf i les masies del rnassís. Can Roben, 
on avui hi ha un restaurant que conseiva la denominació de "La Fragata", era a to- 
car de les escaletes xiques, única con~unicació des de sempre d'aquell racó de  la 
Ribera amb el Baluard i I'església parroqiiial perque I'escalinata de la Punta no es 
va inaugurar fins a I'any 1900 ... Quan va arribar I'hora de fer carrera, Bartoineu va 
seguir la professió del pare; es va llicenciar en medicina a Barcelona (1864) i es va 
doctorar a Madrid (1867). 
La mama del Sitges de la seva infantesa va coincidir amb els pitjors anys de l'allau 
emigratoria. I'er tenir una idea de la duresa de les condicions de la vida local i de 
I'emigració cal tenir en compte una dada: si cap al 1857 la població era de 3.679 
habitants, vint anys més tard era de 3.270, i trenta anys més tard, de  3.213.5Al llarg 
del darrer terG del segle XIX el creixement vegetatiu de  Sitges era engolit per les 
sortides dels joves vers Cuba, les Antilles i Centreamerica que cercaven millors con- 
dicions de vida i fugien de  les quinres que la rnajor pan de  les famílies ni tant sols 
podien pensar a redimir. L'emigració va ser, durant decades, la tragedia i la causa 
de la decadencia de la vida local. 
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Lestat d'esperit entre I'enyor i el desarreiament dels emigrants que Santiago RLI- 
siñol va resumir snagistrament en I'ar~icle tirirlat "La nostalgia de dos  patria^"^ i que 
anys després va recapitular en una comedia amarga i agredolsa, El despatriat7, les 
famílies sitgetanes feia decades que tio patien en carri propia. Pares nialalts, eslve- 
llits i ernpobrits; dones joves condemnades a la soledat riiés dura des de  la psimera 
joventut; criatures de salut precaria i vida efímera que tancaven aviat els ulls i d'al- 
tres que, havent superat l'alr índex de nlortalitat infantil per raons gairebé de la se- 
lecció natural, quan tot just eren adolescents embarcaven cap a Santiago o Aguadi- 
lla.. . Aquest era el panorama dcl Sitges clecimonbnic i aquest va ser el Sitges del Dr. 
Kobert quan, ja establest com a metge a Barcelona, aprofitava Les estades , '1 1 a casa 
de La Fragata o a Campdasens per ajudar els seus convilatans. Va salvar vides, visi- 
tava els pobres i els desnonatr a l'antic 1-Iospital de Sant Joan* adn~inisuava ciencia o 
caritat segons els casos i exercia voacionaln~ent i generosament en favor deis seus 
compatricis sense distinció de classes, orígens o posicionament econosnic. Aquest 
va ser el record que el Dr. Robert va deixar entre els del Sitges del seu temps, re- 
cord que s'ha perllongat fins als nostres dies. 
Con1 a inetge i com a sitgeta, Wartitn~eu Robert era sensible a la decadencia de la 
Vila que I'emigració caiisava. Coinpastia aqtresta preocupració arnb el seu aiiiic i 
tarnbé metge, el sitgeti Gaieta l3enap1-es i Mestre (Sitges, 1848-1907)9, així con1 arnb 
tots aquells que veien que la despoblaci6 de joves era el pitjor mal que podia es- 
devenir-se en una poblaci0 sense gairc terra i arnb escassa industria, pero asiib u11 
cel blau i un paisatge blanc de cases i verd de vinyes que es convertia en I'escena- 
si més important dels pintors de I'Escola L~minista. '~ Els paisatges gairebé idíl.lics 
que fixaren els nlestres Iiisninistes sitgetans -Arcadi Mas i Fondevila, Joan Koig i 
Soler, Joaquim de Miró van ser els paisatges sitgetans de la infantesa i la joven- 
tut del Dr. Roben. Pero ell, h o m  intel.ligent i se~isible, sabia tant de la bellesa im- 
pavida i inclement de la natura com del sofriment infinit i desconsokat dels éssers. 
En una conferencia de lebrer de  1873 a I'Ateneu Rarcelon2s explicava: "En Sitges 
hay una verdadera fiebre de emigración. no hay una sola,familia que no tenga al- 
gún hijo en la isla de Cuba; fpues bien, yo he venido ob.seruando que, si emigran a 
Cuba un promedio de 15 a 20 suburenses al año, solo regresan en igualperído 5 
ó 6." Emigració i decadencia es convertiren en sinbnisns unes quantes decades, fa 
que, coi11 escrivia Rafael Costa i Molet, el fundador de la Revista Suhurense (1.877) 
" . . . la patria pierde inteligencia y brazos, y cuanto más aumenta la emigración 
mus se la hunde,y abate."" 
L'obertura de la carretera de les Costes de Garraf (18641, I'arribada del ferrocarril 
(1888), la millora de  les condicions de  vida i els gtianys resi~ltants dels grans sacri- 
ficis de I'emigració sitgetana van aconseguir canviar decadencia per progrés al llarg 
de les darreres diles decades del segle m. L'any 1900 des del setmanari I'Eco de 



Sitges s'asseverava de forma inolt més real que inetafbrica que "Verdaderamente, 
quien ha hecho el Sitges moderno es la Isla de Cuba'"' 

Bartomeu Robert, del Modernlsme al Catalanlsme, o "Sitg-es a i'tpoca del DrRobert" 

Modernisme, regeneracionisme, catalanisme 

\> 

Més en113 de  la seva dedicació a la medicina, les inquiet~~ds cíviques del Doctor 
Roberr el van portar progressivament i per la via de la convicció a planlejaments 
d'ambit més social i, sobretot, polític. 1 va ser com a polític que el 1899 va ser ob- 
jecte del primer gran homenatge dels sitgetans. "Si encara s'estilés auui el qualifi- 
caliu de moda una +pocapodném dir que el doctori?ok-.n va ser enpolítica un ho- 
me de transició, un home que somogut de sobteper un ideal s'bi abra~a amb tota 
la seua knimapassant tanprest com demanen les cosespúhliques d'un regim ve11 a 
un r+gim nou. 1 amb tal efusió va abracur-lo que va resultar u n  apostol d'ejicacia i 
unpropagador de fecunditat. "13. L'opinió de  Raimon Casellas, autor d'aquestes Ií- 
nies, defineix la figura del Dr. Roben en el context de la societat civil i política del 
seu temps, i és valida, també, per a les seves vinculacions sitgetanes. 
El seu compromís amb els ideals del catalanisme va ser fruit de I'evolució ideolb- 
gica que compartí amb tants alti-es de la seva generació, en la presa de conscien- 
cia que Catalunya inereixia i requeria una forca política diferent de  la que oferia 
I'alternanca dels partits del cadiic i caciquista regirn de la Restauració. Pero el gran 
detonant de I'eclosió del catalanisme polític va ser la crisi del 98, tal com explica 
Josep Pla en la seva biografia de Francesc Cambó, quan es refereix a l'evolució de 
les classes dirigents de  la burgesia industrial i professional catalana. El Dr Robert 
va ser un pl-eclar exemple d'aquest compromís i el va assumir fins a les darreres 
conseqüencies. 
Des cl'iina bptica estrictainent sitgetana, la carisinatica personalitat del Dr. Robert el 
situava per damunt del bé i del mal enfront de les trifiilgues locals, que eren la re- 
producció a petita escala del que s~icceia a la capital de  Catal~inya. Breu: catalanis- 
tes contra caciquistes. El fet d'ostentar la maxima responsabilitat municipal del Cap 
i casal de Catalunya, la seva actit~id valenta i decidida a favor de  la malmesa hisenda 
i de  la regeneració política de la ciutat i els atacs del centralistne per aquesta caii- 
sa el van fer créixer als ulls deis seus compatricis. Des del punt estrictament polí- 
tic, el Dr. Roben va actuar contrihuint a unir encara més els sitgetans que, amh ell, 
compdrtien els icieais aiiionoinistes i regeneracionistes, com Josep Planes i Robert 
i Bai?.omeu Carbonell i Batlle. Ni 1'~in ni l'altre no eis abandonaren inai. 
Des de la societat civil catalana, Bartoineu Robert prenia pan en la vida cultural i 
científica. Des d'aqiiest vessant va treballar en favor de la divulgació del coneixe- 
ment de  La n~edicina, la seva altra raó de  viure. Pel que fa als mitjans culturals, de 
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Barcelona estant, Robert va freqüentar els mitjans del Modernisme; a Sitges, els te- 
nia a tocar. La seva arnistat i connivencia amb el polític Albert Rusiñol I'havien por- 
tat a la coneixensa i amistat amb cl seu germi, l'artista, Santiago. A punt d'einpu- 
nyar la vara de  I'alcaldia de Barcelona, Robert estava al corrent no només del pro- 
grés material de la seva patria sitgerana, sin6 també de tot el que des del vessant 
de i'art R~isiñol i el Modernisrne hi havien obrat. Compastia arnb I'artista la idea que 
l'ast, aliment espiritual i fruit de la fosca creativa dels éssers, era una forga de pro- 
grés i de regeneració. 
El rnarc de  1899, i gairebé coincidint ainb el nomenament d'alcalde de Barcelona, 
Robert va dictar una confer5ncia a I'Ateneu Barcelones que, amb el títol de "La ra- 
sa catalana" aixeci les ires del diputat centralista Francisco Romero Robledo. Amb 
el pitjor estil i amb una inaturable clemagbgia, aquest discutia I'autoritat rnoral de 
Robert i escarnia els seus orígens asseverant que el descendent de I'estirp dels 
Robert de Cainpdasens: "C. .) no es español, ni catalán, siquiera. El ardiente regio- 
nalista, Alcalde de Barcelona, es mejicano. "14 La rcacció sitgetana no es va fer espe- 
rar. El 5 d'agost, 1'Eco de Sitges publicava un "Mensaje al Dr. Roben" con1 a testimo- 
ni de solidasitat i de  desgreuge. I'er ral d'enaltir tot el que Roiiert representava en 
aquells moments i com a mostra d'afecte i d'agraiment, els representants de la Vila li 
oferiren el millor que es podia ofenr per aquelles dates a un sitgeti: el penó de Sant 
Bastomen (el sant patró de Sitges) per a la Fcsta Major &aquel1 any. Roben, agrait i 
emocional, accepa; l'hi acompanyai-en com a cordonistes liafael Llopis i Torralbas 
i Felip Font i Falp. El seguir de proclames, manifestos i adhesions que I'homenatge 
sitgeti a Robert va suscirar constitueix un capítol llarg i s~ibstanciós, del qiial desta- 
carem un dels comentaris més imporrants: que la reccpció del Dr. Robert a I'Ajun- 
tament el dia de la vigília fou "digna de l'entrada del Sant".l5 
El discurs del 11s. Roben els dies de la Fesra Major de 1899 va ser &un gran abran- 
dament patribtic. No hi van mancar les referencia a la sitriació que i'havia condult 
fins aquel1 moment, o la manifestació del seu amor a Sitges, o una important valo- 
sació del Cau Ferrat des d'un punt de vista cívic i astístic, i cornpartia arnb Santiago 
Rusiñol la creenga que l'art era el fonament de la regeneració: "Auant sempre! C.3 
Estimem Catalunya i, per lo que a nosaltres m6.s directament m s  afecta, estimem a 
Sitges, aquesta uilu, damunt de sos mZritspassuts, reuneix euui dia nous atractius. 
Es sabu,t que I'home no viu solament depa, sznó que necessitu també lulirnenL de 
l'esperit, el sentiment de l'urt i el rejinament de la cultura. Doncs tot aixd us ho ha 
poriat aqui una persona que em dispensa ara e1,fauor d'escoltar-me. No es tracta 
pas d'unfill de Sitges, perd el1 ha fetper Sitges tanl com tots nosaltres. Dintre el Cau 
Fermt, obra seua, lo que menys ualua té, ualent molr, Es la riquesa d'objectes d'art 
que hi té acumulada; el Cau és quelcom mésgran, és el símbol d'una gran empem- 
ta m elsenti de lea c~~ltura del nosfrepoble. 
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Tant de bo que totes lespoblacions catalanesfessin altre tant. Així contribuirien a 
fer gegantins els prestigis de la nostra estimada regió a la que hem de saludar als 
crits de.. . jVisca Sitges!il/isca Cataluny~!"'~ 
L'acte de  nomenament de Fill Predilecte va ser principalment emotiu. El discurs del 
Dr. Robert havia estat precedit per un altre parlament de Bastomeu Carbonell i Bat- 
Ile, vell amic, antic condeixeble i llavors regidor que actuava d'alcalde accidental. 
Les paraules del Dr. Robert constituiren tot un repas a la visió que un home de la 
seva in1polTancia i experiencia guardava de  Sitges i de  l'entorn que havia vist cl'in- 
fant fins al nioinent de  la maduresa: 'YFill Predilecte de Sitges! Del uilacge on jo hi 
be viscut els dies millon de la meva vida i a que em lliguen tants motius de verta- 
der i dessinteressat afecte. " j 7  Perque malgrat la pobresa i la decadencia que havia 
comportar I'eniigració, Robert recordava el paisatge blau i Iluminós de la infante- 
sa que, tal com diu el poeta, és I'autentica pAtria; ho feia amb emoció i qui sap si 
amb enyorament. 
Va ser al llarg dels discursos de  1899 on va emergir la sensibilitat astística de I'ho- 
me del Modernisme, testiinoni del creixement espiritual de Sitges fonatnentat en la 
regeneració per la via de  I'art. Els comentaris que en va fer, les paraules que hi va 
dedicar no eren del tot les del regeneracionista polític, sinó des del n~odernista i 
wagneria empedreit tocat per la sensibilitat de  la contemplació de l'art. Referint-se 
al Cau Ferrat i a la seva tradició artística exclamava: "Aquíesdonen le.$ manspoetes, 
músics, pintors i escultors al voltant d'en SR, verdaderprofeta de l'art serio, de l'art 
de debo, de l'art despullat de totes les requ.incallesponentines, pero sa i robust gru- 
cies a la sava catalana que el nodreix i als vents del Nord que l'airegen." Continua 
referint-se als pintors de I'Escola Lluminista, com Arcadi Mas i Fontdevila ". . .el refi- 
natpinlor, tan enamoral dels esplendors venecian.~ i de les lluentorsguspirejunts de 
les esg1ésie.s del Renaixemnt, quepassen a ses teles, després d'baver-se depurat, en 
travessar el temperament artístic del seu autor, tot velant-se amb una boirina dau- 
ruda que els dóna mistertosa i infinitapoesia." Igualment va tenir paraules d'elo- 
gi cap als altres pintors, Joaquim de Miró, "amb ses uisions esplendents de les hortes 
sitgetanes'b Joan Roig i Soler, ':..que amb son pinzell ha antat totes les alabances 
dels blancs intensos i dels blaus enlluernadors de la nostra vila marilima.'qa 

Municipaüsme modern 

Va ser durant el transcurs de la Pesta Majos de 1899, quan el Dr. Robert va fer ofre- 
na a Sitges de  la decoració i el moblament del Saló de Sessions de la Casa Consisto- 
rial construida des de feia pocs anys rehabilitant l'antic castell feudal de la Pia Al- 
moina. La frase del Dr. Robert ha quedat per sempre més en la memoria col.lectiva 
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i personal dels sitgetans: '?lquest umple Saló de Sessions de lMjuntament ha de de- 
corar-se i amoblar-se, tal com ho requereix la importancia de la Vila. Jo me n 'e?.- 

carregaré de que facigozg, i si Sitges nopot tenir un Saló de Cent, jo juré que tinga 
un Saló de Deu."17 En la sessió celebrada el 2 d'octubre, I'Ajuntament va acordar 
l'acceptació de I'oferiment riel Dr. Robert i que la primera placa de Fill Predilecte 
que s'hi col.locaria hauria de ser la seva. En la mateixa sessió s'acorda enconx~nar 
el seu retrat al pintor Arcadi Mas i F o n t d e ~ i l a . ~ ~  
El Dr. Robert v:i encomanar la decoració del Saló de Sessions al pintor i decora- 
dor Eduard Llorens i Masdéu (Barcelona, 1837-1912). Llorens, format a 1'Escola de 
la Llotja de Barcelona i més tard a París era llavors un dels interioristes Inés inipor- 
tants del seu temps. El mes de noveliibre visitava el Saló de Sessions i comencava 
el projecte ornamental; el deseinbre següent, el mateix Dr. Robei? visitava aqiiella 
estanca en obres. A mesura que avancaren els mesos de I'any següent, la "Crbni- 
ca local" de I'Eco de Sitges informava p~intualment de I'acabament del projecte i la 
successió dels treballs. 
Llorens porta a terme la decoració del Saló de Sessions d'acord amb I'arquitecte Sal- 
vador Vinyal~,~' d'ambientació neogbtica i historicista fins als niés petits detalls, fins 
i tot en l'artesonat del sostre i els esgrafiats de les parets. Cal no oblidar que el neo- 
gbtic era especialnient apreciat a Sitges, ja que la que va ser fins aquells moments 
la sala rnés noble de la vila, a la primera planta del Cau Ferrat, havia estar constr~iicla 
expressament amb aquest estil. Al nou Ajuntaliient, la imatge exterior i la sala inés 
noble i I-epresentativa conservaren la seva unitat estilística. 
El Dr. Robert no va escatimar initjatis, de manera que I'aparenca sun~ptuaria del Sa- 
ló queda equilibrada anib I'elegincia i la noblesa conceptuals a n ~ b  que foil conce- 
but. No hi mancaren els referents a I'heralclica catalana en un moinent en que la 
simbologia era un element cabdal del catalanisme. Diversos artesans i industrlals 
participaren en els ueballs materials del Saló: Cosme Maurell realitza els de carto- 
pedra; Francesc Roig, la fusteria; Andreu Santagenia, la talla de  la fusta i I'escultura; 
Miret i Assens varen tenir cura de I'electricitat, la firma Rutsems i Fradera, del pavi- 
ment, i Antoni Rigalt de les vidrieres de color, a I'estil de les que ornaiiientaven el 
Cau Ferrat. Malgrat el pas de les decades i dels esdeveniments, el Saló de Sessions 
dels nostres dies, amb les modificacions degudes a creixences i a ci1-c~1nist2ncies, 
conserva encara el to estilístic que el Dr. Robert li atorga, i a hores d'ara és iin dels 
pocs Salons niodernistes encara en ple funcionament. 
Per al Dr. Robert no es tractava únicament de clotar Sitges ci'una peca ornamental. 
A més de la lectura sumptuaria, més en112 de la descripció figurativa, per al I íde~ 
del catalanisme es tractava de dignificar I'indret on s'esdevenia la maxinia represen- 
taci0 del poble. Convencut de la forca de les institucions i de  la necessitat de dig- 
nificar-les fins i tot en els aspectes iiiés estrictainent formalistes i estetics, posa de 
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manifest una vegada més la seva convicció de  la necessitat de la regeneració per 
la vida de I'art, ornamental, aplicat a la vida m~inicipalista. La possessió de I'antic 
castell, símbol de I'opressió feudal de  segles sota el dotnini de la Pia Almoina ha- 
via esdevingut per als sitgetans una reivindicació secular, no assolida fins a la Re- 
volució de 1868. El transit del ve11 edifici del castell a modern ajuntamerit no havia 
estat facil i l'acció del Dr. Robert al tonibant del segle el culmina amb efidicia i dig- 
nitat.22 La data d'ina~iguració del Saló va ser fixada, com no podia ser d'altra mane- 
ra, per la Festa Major del 1900. L'Eco deSilges en remarcava la importincia i la ge- 
nerositat: "...aplaudimos su espontáneo rasgo de liberalidad ofreciendo costear el 
decorado del nuevo Consistorio, oferta que ha cumplido alpie de la letra, hasta el 
punto que, propios y estrañaos, proclaman la grandiosidad, riqueza y gusto artís- 
tico de la$ obras. . . "." 
La inauguració del Saló de Sessions de Sitges perla Festa Major de 1900 va constit~i- 
ir una gran I l i~ó  de municipalisine modern. Va ser presenciada per la ciutadania de 
Sitges i per diversos representants de la vida social, política i cultural de  Barcelona, 
com I'Ateneu bar celo ni?^, el Foment del Treball Nacional, la Lliga de Defensa In- 
dustrial i Comercial i per diversos diaris. El Dr. Robert va actuar con1 a president 
honorari del nou "Saló de deu", acompanyat pel rector, mossen Josep Bricullé i els 
alcaldes de Vilanova i la Geltrú i Sant Pcre de Kibes. 
Després del descobriment de la placa commemorativa del Dr. Roben com a Fill Pre- 
dilecte, col.locada sota el retrat que havia realitzat Arcadi Mas i Fontdevila, arriba 
la solernnitat clels discursos. Bartomeu Carbonell i Batlle, primer tinent ci'alcalde, 
lleial seg~iidor del Dr. Kobert pels catnins del catalanisine polític, va pro~iunciar el 
discurs d'ofrena sense oblidar que aquel1 mateix dia també s'homenatjava Santia- 
go Rusifiol, i s'atorgava el seu nom a un carrer, mentre que al Dr. Robert, se li ator- 
gava la denotninació &un trarn del passeig de ia Ribera. "Aquíqueda, doncs, l'bo- 
me que ha douat a Sitges la proua més gran i eloqüent de la seua estima en que la 
té C .  . j  Gloria, doncs, al Dr Robert, que tant bé ha merescut el segell de la terta; se- 
gel1 ineshorruble quepassaru de fulk en fnlls a 1a.futura historia i quedara clauat 
en aqueixesparetsper exernple a d'altres. Vaja, doncs,fills de la terra, els que la Pu- 
tria estimeu, encora{feu-vos en veure la Casa Pairal vestida amb les bonesprendes 
que I'art catala fabrica. D o n a  ale a tots aquests artistes no sols per la nostra glo- 
ria, sinóper la d'España entera. Seguiu l'empemta i,fareu de Sitges l'encant i l'ad- 
miració de tots (. . . j".24 
La resposta del Dr. Robert va constituir tot un tractat de política municipal auto- 
nomista. Fermament convencut de  la importincia cabdal del municipalisme en el 
desenvoliipament de  les societats modernes, seguint la doctrina d e  Tor~as i Bages 
de  La tradició catalana, fonamenta el seu parlament en els sentiments humi, na- 
cional i patriotic aplicant aquest ddrrer coticepte a la seva més primigenia íorma- 
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ció: "El sentiment depatria és el méspositiu de tots, no constitueix cap extracció 
ni sac$ci, sinó que és cosa visible i palpable, 6s el tros de teva on bem nascut, on 
l'bem viscut, on tenim nostrespares i nostresfills, on l%em de treballal; on ens bem 
educut, terra ambsos límitspreci.sos, sos boritzons determinats; en una paraula, la 
patria verdadera és el Iímit geogrific que esta a I'abric de cada municipi (. . . j Si es 
tmcta d'un fill de Sitges sa uisió sera el record del campalzar de la vila, sa Ribera i 
les rnun1anye.s que la volten i que allarguen ses,fronteresfins les veinespoblacions 
de Sant Pere de Ribes i V i lano~a . '~~  Lluny d'evocacions roiiliintiques, el Dr. Roben 
reivindicava per als municipis autonornia, recursos propis i capacitat d'acció. 
Robert va dedicar paratiles d'elogi al retrat que li havia fer Arcadi Mas i Fontdevila, 
"que amb sa obra no sois ha trobat elparescut, sinó que ha sabut reflexar m la tela 
el sello moral meu que, fora de certs moments d'excitació, deixa sempre entreveure 
un deix melanc~lic", i volgué reniinciar, sense exit, al tram de Ribera que havia de 
portar el seu nom ''C. .) ekfilis de Sitges, en la intensitat deis afectes, son els mis me- 
ridional~ del Nord dFZpunya. Fstimeu ambpassió, son exagerats amb l'estima ( .  .)" 
El pinyol del discurs el va dedicar, com era d'esperar, a la importancia que tenia el 
Saló de Sessions per tot el que era i representava: "Aquest és el saló delpoble i en el1 
han d'administrar vostre il-lustre Ajuntament i els que vindran. Un i altres sabran 
honrar-lo perquk s'esmercaran amb el compliment de les virtuts que en aquest fris 
estan escrites: Prudkncia, Justícia i Templanca (. . . ) Fent-ho aixíres teniu que témer 
i us fareu dignes de I'Administració d'aquesta culta i morigerada vila."*' 
La recepció amb que es va cloure I'acte fou especialinent brillant i concorreguda: 
no hi manca ningú. Les entitats locals, encapcalades pel Prado i pel Retiro; les as- 
sociacions gremials i obreres; les agrupacions corals, de propietaris, el somatenr, 
els directors de les escoles, les personalitats diverses, els artistes -Rusiñol, Mas i 
Pontdevila, l'escultor Josep Reynés, Enric Morera, Antoni Alrnirall, Utrillo.. . tots, Ile- 
vat d'Eduard Llorens, i'auror material del projecte i de  I'obra que s'inaugtirava. 
La cultninació de la Pesta va ser a l'hora del hanq~iet que s'organitzk al Saló del Cau 
Ferrat, expressament guarnir amb flors pcr a I'ocasió, i prcparat per a un centenar 
de convidats. La invitació, una perita joia de les ans griifiques del modernisme, era 
ben simple: "Taller Museu Cau Ferrat. Carnetper asistir al dinar d'homantge al 
Doctor don Bartomeu Robert Yarzabal. Sitges25 d'agost 190P." Poririaven la pre- 
sideticia el Dr. Robert; els alcaldes de Sitges, Vilanova i Ribes; el jutge municipal; 
els representants de les entitats barcelonines i Santiago Rusiñol, que havia ofert el 
saló del seu taller-museu pera aquella celehració. L'alcalde de Sitges, Miquel Ribas 
i Llopis, brinda pels acres que s'havien esdevingut i per la capacitat de I'Ajunta- 
tnent que presidia d'haver-los dut a bon port; I'alcalde de Vilanova va brindar 'pa- 
ra cantar las alabanzas del DE Robert ypura felicitarse de la concordia reinante 
entre las poblaciones herrnana~".~" 
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El brindis de  Santiago Kusifiol va ser una recapitulació de  la seva trajectoria sitgeta- 
na i d'afecte cap al Dr. Robest i tot el que representava. Breu, concís, el to era cla- 
rament zifectiu, entranyable. "Quan un ésjove s'enamom de la donapersa bellesa; 
després, perses qualitats morals. Dejove va@ venir a Sitges i vaig mirar-me aquesta 
vila com una dona blanca i hermosa. Varenpassaranys ija no hi vaig veuresola- 
ment la seva bellesa;,ja estimava Sitg<?spersa bondat. Ara, doncs, ja no estimo Sitge.~ 
perque és blanca; si fos morena, tanzbé l'estimaria. D'aZxo ne té bona pafi de cul- 
pa la pintura. M'beJicatper dintre les cases, per sos patis ijardins, be rondatpek 
seus afores i a tot urreu hi he trobat un camp ben abonatper a l'an. Aquítenim, 
per exemple, l'estatua del Creco, de aquest borne que no ha sigutFll delpoble, ni un 
ricatxo, ni tant unpolitic i no ohstant, se IR aquí enprocessó feta a cone&er el seu 
monument i eLs sitgetans l'admiren i estimen la seua memoria. 
En lo que en diuen política. no hi entcwc ni m'ajirada. Glorifiquem el Dr Roberl 
perque els seus acres no són d'homepolitic, pero sid'home honra2 i responents a un 
sentiment de Patria.. . jUrindo, doncs, perla Patria ipel Dr. R ~ b e f i ! " . ~ ~  
Banomeu Ilobei~ va cloure la tancla dels brindis amb un aklegat a favor de "la ver- 
dadera i sana polzfica que és E'arl de govwnar ek pobles", lloant la personalitrtt de 
Santiago Rusiñol i tot el que havia fet per Sitges i brindant, finalment, perla Iliber- 
tat, la fraternitat i I'harmonia entre els éssers. Finalment, a la tarda, la coiriitiva, els 
que s'hi varen afegir i les bancles de  rnúsica d'Esteve Catalh i c k  Josep Carbonell, 
dit en Senalla, van procedir a la inauguració del nou carrer Santiago Rusiñol, "sím- 
bolo de progreso para esta su amada población, calle que mira al Norte de donde 
nos viene la civilización", en paraules de  ['artista. D'alla caminaren fins a La Ribera, 
al tram denominat Passeig del Dr. Roben.)" 
Des d'aquella diada, el Saló de  Sessions Iia esdevingut el testimoni d'una vida mu- 
nicipal densa, a voltes difícil i fins i tot triigica, pero sempre apassionant, que és la 
que ha caracteritzat el transcurs de  la Vila per a aquest segle vint que va inaugurar 
amb convicció, il.lusió i generositat el Dr. Banomeu Roben. 

La iconografia sitgetana del Doctor Robert 

La iconografia sitgetana del Dr. Robest correspon al transcurs de la seva relació amb 
la Vila i els seus habitants i és palesa en quatrc obres: dos retrats, un capitel1 escul- 
piten pedra i un monument. 
El pintor Arcadi Mas i Fontdevila és autor de dos dels seus més bells retrats. L'un, 
un dibuix, el mostra exercint l'apostolat cle la medicina a l'antic Hospital de Sant 
Joan, a Sitges envoltat de  l'esguard dels malalts que, segons deien, la seva sola pre- 
sencia i1,luminava. L'altre retrat és el que presideix el Saló de  Sessions, aquel1 "Saló 
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de deu", que el 2003 ja seri de un "Saló de vint-i-u", i que constitueix, al meu pa- 
rer, el nlés be11 saló de sessions modernista del nostre país, perqtie nialgrat el pas 
dels anys i de la incuria de determitiades epoques el seu aspecte sobri, inajestuós 
i digne recorda els ideals pcls quals va Iluitar i transrnetre. 
El tercer retrat del Dr. Robe17 correspon a I'irnbit de la simbologia. Forma pan del 
conjunt de capitells que l'escultor Pere Jou va esculpir el 1915-1919 com a deco- 
ració dels finestrals del Palau de Maricel. Jou s'inspira en diversos episodis de la 
Catalunya i de 1'Europa d'aquells moments per al conjunt dels finestrals del pririler 
train de Maricel; a I'actual mirador Miqiiel Utrillo, darrere I'església parroquia1 sit- 
getana. Un dels capitells descriu la política caralana de L'epoca; en irn costat hi fi- 
guren els sernbradors del catakinisme polític, entre ells Pi i Margall, Angel Guimeri 
i el Dr. Robeit; a I'altre, hi ha els segadors, representats per Prat de la Riba, Cambó 
i Puig i Cadafalch." L'aire del mar i l'endeinica descuranqa dels que han de vetllar 
pel patrimoni artístic sitgeeta van comportar la practica desaparició d'acluest 1-engle 
de capitells, actualinent substituits pcr copies de rnés o menys fortuna. 
La peca iconogrifica sitgetana per excel-Iencia del Dr. Robert és el Monuiiient, si- 
tuat a I'actual placa de  I'Ajuntainent La seva historia abasra alguiis dels capítols més 
significatius de la vida local. És sabrit de  tots que la inort del Dr. Robert va coinpor- 
tar un llarg seguici de reaccions de  reconeixement. La Vila natal se'n sentí especi- 
alment demora, i per aquest motiii, 1'Ajirntament encapgala una subscripció popu- 
lar per aixecar un monument al seu Fill P~edilecte.'~ La coinissió que s'havia de fer 
cirrec de les gestions s'estengué fins a Barcelona, va coinptar amb els sitgetans re- 
sidents alla, i arriba fins a Cuba, on, encara, en aquells nioments, l'emigració sitge- 
rana era noinbrosíssima. 
El 1903> el consistori sorgit de la victoria catalanista a Sitges acorda L'eriiplacarrient 
del monument, que havia esrai encarregat a l'esctiltor rnodernista Josep Reynés 
(1850-S926)33; Reynés havia recalat a la Vila per amistat amb Santiago R~isiñol, el 
qual li havia encomanat el Monuiiient al Greco (1898). LAjuntainent acorcb tainbé 
portar a terine una important riiillora iirbanística a la placa de l'Ajuntament adqui- 
rint i enderrocant un edifici envellit per adjiii~tar el solar resultant a la placa, em- 
placant-hi el Moniiment. El monuinent de Sitges al Dr. Robert va ser inaugural amb 
toral solcmnitat l'agost de  1907, durant la Festa Major. El monument, &una indis- 
ciitible soleinnitat, portava les inscripcions segiients al pedestal: "La ViIa de Sitges 
a son Fill Predilecte, Dr. Robert", al frontal, i "Persubsc~pciópopular. Znaugurat el 
1907"en un dels laterals. De llavors en@, el Dr. Robert ha presidit senipre la pla- 
ca de ~ '~juntamcnt ,  arnb I'aire digne, greu i afable que l'escultor Reynés li conferí. 
Durant la guerra civil, fou respectat; en la imniediaia postguerra, també. El primer 
alcalde, nornenat el gener de 1939 va ser el carlí Isidor Castró i Kobert, parent de 
1'il.lustre metge i polític, que va liatir tota rnena cle pressions en contra del iiionu- 
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ment. Cartró va aconseguir trampejar coin va poder les ordres d'enderroc del mo- 
nutnenr; va fer col.locar una bastida que hi perdura forca temps per sitn~ilar el des- 
muntatge, i va salvar la pedra i la memoria de  les primeres i 11x5s contundents em- 
branzides. Els que el succeiren, el seguiren amb I'exeiiiple, tot i que, segurameni, 
amb menys convicció, si més no, per pan d'alguns. El caricter polític del Dr. Kobeit 
va ser anivellat i emrnascarat, segons els moinents, amb els seus 111Prits com a met- 
ge i ciutadk. L'única transformació que el monument va sofrir va ser en la retolació. 
La frase del frontal es va canviar per un neutral "La Ella deSitges al Dr. Robert"; la 
resta va ser esborrada. Amb el tenips i sense la bastida, el creixement impune de la 
vegetació i una cerra descuranca oc:isioilal envoltaren el monunlent al DI-. Robert, 
pero senipre va ser una presencia d'alta significació i Iin sínlbol del catalanistne que 
inalgrat ]'epoca es va transmetre generació rere generació.14 
El 1977, recuperades les llibertats dernocritiq~res, el Grup d'Estudis Sitgetans va or- 
ganitzar la commemoració del 758. Aniuersari de la Mort del Dr. Robert amb una 
exposició docunlental sobre el personatge i el monument, un cicle de confert-nci- 
es i atnb la sol.licitud a I'Aj~~r~railient, que va ser atesa, de la restauració de la reto- 
Iació original, en catali i en tota la seva e~tensió.3~ 
El monunient al Dr. Robert constiir~eix un valor histbric i cultural de priiner ordre 
tant pel context de Sitges com pel de Catalunya. Avlii, cent anys després de la se- 
va mort, la iriemoria del Doctor Kobert ha de continuar ben viva més enlla de les 
pedres i de les commemoracions com a exemple de generosirat, de patriotisille i 
de catalanistl~e. 

VZnyet Panyeíla 6s bibliotec3ria i escriptora. Aci~l~llrnenr és directora de la Rihliotec;~ Nacional de 
Catalunya. Sobre el Dr. Robert és aiitora, entre altres obres, dels següenc.7 treballs piiblicats: "Els 
homes del Moclei-nisrne". El Dr Rohert i la sevu $poca. L'iluen~, núni. 239 (seteinbre, 1999): 20- 
26; "El nionuiiient que Sitges dedica al Dr. Ilohert". ElDr. Robe~l i la seua tpoca. L'ilveng, núm. 
239 (serernbre, 1999): 6'2-63; "Cent anys clei "Caló de deu". El Dr. Robeii, entre el Modernisiiie i 
el catalanisme al Sitges del 1900. LaXermada, núm. 16 «:esta Major 2000): 29-35; "Santiago Ru- 
siñol i el DI Robert a la Festa Major dc I'any 1900. Eco deSitses, l9.VIII.2000:XII-XlII, i Elsem- 
brudvr. Riogr* Sitgetana delDr.  robe^. Sirges: Ajuntanient, 2003. 
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Notes 

' Per a una idea general de que va significar el Modernisme a Sitges v.: Planes, 
Ramon. El Modernisme a Sitges. Barcelona: Selecta, 1969. (Biblioteca Selecta; 
421) 
Sobre l'ernigració dels sitgetans a America, v.: Jou i Andreu, David. Elssitgetansa 
America, i Diccionari d'americanos. Sitges: Grup d'Estudis Sitgetans, 1994. (Se- 
rie Major; 3). 

3 Banomeu Puig de Galup. "A ma patria" (18601, citar per Jou i Andreu: 21. 
' Josep Carbonell i Gener m'ho havia contat diverses vegades, i Iio va escriure en  

les seves rnemories inacabades que vaig transcriure i incloure íntegrament. V.: 1%- 
nyella, Vinyet. Josep Carbonell i Gener (Sitges, 1897-19791. Entre les auantguar- 
des i l'bumanisme. Barcelona: Ed. 62, 2000. (Biografies i inembries; 43). 
JOU i Andreu: 37. 

' Rusiñol, Santiago. "1.a nostalgia de  dos patrias". La Vanguardia, 24.XII.1891. 
' Rusiñol, Santiago. El de.spatriat. Barcelona: Antoni López, 1912. L'obra va ser tra- 

duicla al castella amb el títol de El indiano. 
Actualn~ent correspon a la pan del Palau de  Maricel denominada Maricel de Mar. 
A la planta baixa de l'edifici es poden admirar les priinitives voltes gotiq~ies de 
la construcció; són gairebé l'únic testimoni del gbtic a la vila cle Sitges. 

9 El Dr. Pere Serramalera i Cosp va dedicar diversos estudis a la Medicina a Sitges 
i als metges que hi havien exercit al llarg dels segles. Sobre Gaieta Benaprss i 
Mestre, v.: "Sitges en  el p o ~ e n i r "  y Gaieta Benapres i Mestre. Una vida al seniei 
de Sitges. Sitges, 1984. 

'O Sobre 1'Escola 1,uminista i el seti significat en el context de l'an catala i la histo- 
ria cultural de  Sitges, v. el cataleg de I'exposició L'Escola Luministu de Sitges. Els 
precedents delModernisme. Sitges: Ajuntament: Consorci clel Pdtrimoni de  Sitges: 
Diputació de Barcelona, 2002. 

" Jou i Andreu, ob.cit 
l 2  JOU i Andreu: 54. 
'"dimon Casellas. El doctor Robert. Ms. BC. Arxiu Kaimon Casellas. 

Citar per Sierra i Farreras, Roland. "El Dr. Roben i la Pesta Major de 1899". Els go- 
tirns de La Xermada. Sitges: Ajuntament, 1997. 

' 5  Forns i Fusté, Miquel. Actes oficial.$, fe& i anecdotes de la Festa Major de Sitges 
(1853-19961. Sitges: Grup d'Estudis Sitgetans, 1999. (Estudis Sitgetans; 27): 68 

l b  Eco desitges, 27.VIII.1899. 
'' Eco de Sitges, 3.1X.1899. 

ECO de Sitges, 3.1X.1899. 
' V c o  de Sityes, 3.1X.1899 
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2 V c o  de Sitges, 15.X.1899. 
*' L'arquitecte Salvador Vinyais fou qui, finalinent, va portar a terme la reforma de 

l'zintic castell de la Vila per convertir-lo en la nova Casa Consistorial. La primera 
pedra de nou edifici es col.loc2 per la Festa Major de 1888. Al cap de dotze anys, 
el nou Saló de Sessions tancava la perllongada adequació de I'edifici com a Ca- 
sa de la Vila. Sobre i'obra de Salvador Vinyals a Sitges, v.: Coll i Mirabent, Isabel. 
"L'historicisme i I'academicisme en I'arquitectura del segle XIX, llur interpretació 
a Sitges per Salvador Vinyals", Butlletidel Gmp dBtudis Sitgetans, núm.29 (agost 
17%). 

22 La nota "1888 a 1900, a EcodeSitge.7 de 24.Vi11.1900 és una breu síntesi de I'es- 
perit del moinent. 

23 Eco de Sitges, 24.VII1.1900 
24 ECO de Sitga, 2.1X.1900. 
" bid. 
26 Eco de Sitges, 25.ViI1.1900 
" Fou realitzada a la impremta de I'Eco deSitges, així corn el Menú de l'apat. La in- 

vitació és una perfecta mostra de l'impacte del Modesnisme en les arts grafiques. 
Es conserva a l'Arxiu Histbric de Sitges. 
ECO de Sitges, 25.VIII. 1900 i següents. 

29 Íbid. Text íntegre. 
3 Íbid. 
" Jou i Mirabent, David. L'escultorPereJou. Sitges: Grup d'Estudis Sitgetans, 1991. 

(Serie Major; 2) 
" Entre 1902 i 1907, a les pagines de I'Eco de Sitges i de Baluard de Silges es pot 

seguir exhaustivament I'evolució de la subscripció popukir i del projecte del mo- 
nument. 

33 Coll i Mirabent, Isabel. "Introducció a i'obra de Josep Reynés" i "L'obra de I'es- 
cultor J. Reynés a Sitges". El Greco a Sitges. Cent anys. Sitges: Ajuntament, 1998. 
(Quaderns de Sitges; 8). 

" Sobre el Monument al Dr. Roben a Sitges, v.: Jou, Lluís. "El monument al Dr. 
Robert". ButlletCdel Grupd'Estudis Sitgetans, núm.13 (1979); Panyella, Vinyet. "El 
monuinent que Sitges dedica al Dr. Robert". "El Dr. Roben i la seva epoca. [Dos- 
sier]. L'Aveng, núm. 239 (setembre, 1999): 62-63. 

35 Catiileg de I'exposició commemorativa, instal.lada al Saló de Sessions de I'Ajun- 
tament de Sitges, organitzada pel GES. Sitges, 28 de maig-4 de juny 1977. Meca- 
noscrit, 4f. hrxiu EIistbric de Sitgesl; 758 Aniuersari de la mort del Dr. Bartorneu 
Robert. Sitges: Grup d'Estudis Sitgetans, 1977. (Quaderns; 1). 
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Ho@kdde h Sontu C m  1 SantPau 
Faculwt de Medklna. U n M k z t  Aumnom deBorcelonu 

1:I dia 1-1 d e  m:iig de I'iinv 1985, la  ciiibit de Rarcclon:~ \.:i poder r c p i c i r  1:i irijiis- 

tici:i q i ie  s'li:ivia fet :inil, la figiira del I>r. Rol?en, i es v:i tori iar a I:i Iliiiii púl>lic:i 

iin ri ioi i i i t i ient esciiltbric Il:irgxnent arii:igat <le I:i iiiir:itl:i tlel pol?le. A l  I->cll i i i ig  

de lo pl:ica d e  Tetiinn. els liarcelonins van torn:ir s atliii irar I:i figirr:~ q i ie  I'csciil- 

t ~ > r l o s e p  Ll i i i ion:~ Iiavi:i detlicat :il Dr. Roben i <pie el gcner <le I':iiiy 1')O-i s'li:ivi:i 
itist:il.l:it a la pl:i~;i t le 1:i I1niversit:it. Entreiiiig. qiic~rl:i iiixi 1l:irp Iiisti)ri;i ~ U L ,  I'es- 

cr ip tor josep M:iri:i Hi icnas ens relata anih gr:in tIcT:iII :i les pl:inrs tle I. i l i t ' l l ~ .  :ir:i 

f:i pocs :inysl. 

Qii:in t':icostes a I:i pl:ica t le 7i.tii:in per  I:i Gc in  Vi:i. soniiit cle I:i ciiit:it en tlirecci6 :il 
R.l;iresiiic, topes de car:i aiiil? e l  monii i i ient dedic:it :il Dr. Kol?en. A I:i Ixise. el iioiii 

i les rl:ites t le naixciiient i dc I:i seve i i iort: I3:inoiiieii Rohcrr. 1842-1902. E i i  ti11 pl:i 
central. les figiires de l:i Cnt:iliiny:i eternzi: e l  seaütlor q i ic  riiipiiny:L 1'eiri:i í ~ I I I  co/> 
dr:/irl$..) i el  ferrer t le tal1 (forj~r(lorI)o~i,/i~~a(l«r). Al  seii cost:ii. el c ipel l :~ i el poet:i, 

tlivitlits aq i i i  en tliies figures i q i ie  i i iolt 176 pot lr icn iinir-se en 13 de MnssCn <:iiito. 

I:I poet:i pon:! 13 1nntler:i. coron:icl:i ainl-i la creii d e  Sant:~ Ei i l i l i :~ .  la iii:trciz:i t~ i i c .  

clekn<i Haf:icl C:isnno\,:i en  e l  setge d e  Rarcclon:i I':iny 1711. L;i <::iI:iliin).a nosrr:i. 

I;i que no m<xir;i 1ii:ii. la clel c:trnp i els oficis. la d e  I:i fe i la <le I:i poesi:~. etiv<>lt:i- 
tk i  t le I:i nostr:i eiiscny:i. A rl:ilt de tot. coron:int I'cscen:~. e l  I?iist cl~, I ' l i o i i i c~ .  11uv es- 

colt:i I:i vei i  (le I:! i i i i is:~ cle Mrrc i i r i  q i ie  li parla sii:iiiment :i I'<~rell:i. El rosrre cteri i  

tlel Dr. Ilol-iert. ;iqiiell q i ie  rep  e l  reconeixenient dc l  pol?le. <["e reciill I:I iiiii':i<I:i d e  

tots els cntal:ins. I.'li«nie q i ie  ens 11iostr:i e l  seu rostre d c  polit ic i que ">ni :1 t:iI Cs 
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recordat i admirat per tothom. La pedra i el bronze, la forca i la ductilitat. Tot con- 
vida a admirar-ho i a estimar-ho. 
Poc a poc aneni girant cap al darrere del monumenr. Ens posen1 d'esqiiena a la ciu- 
rat i nlirem la pedra que s'enlaira. Unes figures inés petites, esculpides en una pe- 
dra grisosa, empetitides no sols pel tamany, sin6 pel que representen: un grupet 
d'estudiants de medicina, un amb un llibre a la mi ,  daltres, que observen atenta- 
ment I'escena, es dirigeixen a una dona que consola una nena que esta plorant. A 
l'altre extrem una altra dona sosté un nadó esmortelt de fred. La inedicina, els ma- 
lalts, la pobresa, l'estudi. Tot convida a pensar en I'ahre aspecte que es reuilia en 
el Dr. Robert: un bon nletge, un home que posa el seu coneixement i el seu ofici al 
servei del seu poble, en el vessant més planes, el del sofriment individual. 
De front, doncs, la imatge de I'home polític estimat per tots. D'esquena, allb que li 
dona sempre suport per poder garantir 1'Pxit en la seva vida pública, el nietge, que 
el connecta amb la realitat del sofriineilt huina. Metge i polític. De les dues mane- 
res, la figura del Dr Roben que hem de  recordar i que recordem ara i aquí. 1 si cal, 
la figura única de  l'esser huma que no va perdre mai els lligams amb la realitat de 
la vida a I'hora d'exercir com a representant del poble. 

Els metges catalans (de naixement o de trebail) cap a finals del segle XM 

Deixant de  banda les figures de Mateu Josep Bonaventura Orfila (1787-1853) i de 
Joaquin~ Albarran (1860-1912) que van exercir la seva professió i el seu mestratge 
a París, l'un dedicat a la Toxicologia i l'altre a la Urologia, la segona meitat del se- 
gle XIX va donar a Catalunya diferents metges que van envoltar la figura del Dr. 
Robert, que avui ens ocupa. 
Al marge del estudis que es donaven a la Universitat de Cewera i que transcorrien 
amb un prestigi més aviat niinso, a Barcelona els estudis de medicina radicaven a 
I'Hospital de la Santa Creu i també al Reial Col.legi de Cimi-gia. Tot plegat s'ubicava 
al lloc que Jacint Corbella anomena "Area Sanitaila de  la Santa Creii"' i on es cen- 
tralitza tot I'ensenyainent de la medicina a partir del Decret del 10 d':igost de 1842, 
Des d'aquesta data fins a l'any 1907, l'ensenyament tebric es reaiitza a la Facultat 
(Col.legi de Cirurgia) i les practiques a I'Hospital. Arnbdues institucions no deixa- 
ren de  tenir un perinanent punt de contacte encara que farcit de petites ensopttga- 
des entre els nietges de l'una o l'altra. El Dr. Roben fou un dels pocs que va reixir 
en les dues institucions succesivament. 
Potser les dues figures de inés prestigi internacional en aquells anys, foren Santia- 
go llamón y Caja1 (1852-1934) i Jaume Ferran (1852.19291, perb tots dos ens ca- 
uen ara fora de l'ambient rnés directe en que es inovia el Dr. Robert3. L'obra de  Ra- 



L'Hosprtal de la Santa Creu a l'dpocu del Doctor Xobert 
. 

nlón y Cajal a Barcelona queda ben recollida en el rnagnífic treball del professor 
Diego Ferrer4 i en cal ressaltar el que eii mateix anomena "mi afio cumbre", refe- 
rit a I'any 1888, en que elabora des de la nostra ciutat la teoria general cle la neu- 
rona. L'obra del Dr. Ferran queda ben recollida als Arxius del Laboratori Microbio- 
Iogic Municipal. 
Cal destacar també la presencia del D r  Josep de  Leta~nendi (1828-1897) que es con- 
sidera el mestre de  medicina de tom una epoca i que només en finalitzar el segle i 
amb els nous corrents cientifics experimentais ve11 periclitada rota una riiaricra de 
pensar, de  parlar i de fer: la seva. Tal con? ens recorda I'Oriol Casassass, el Profesor 
Letamendi era un abrandat capas cl'escririre des del discurs presidencial dels Jocs 
Florals, fins a iins elements de lexicologia grega, pintar una tela de  24 metres qua- 
drats o compondre una Missa de Requiem. Era filosof, economista, socioleg, par- 
lainentari i sobretot, rnetge. 
Els que podríesl~ considerar companys de  Robert i que van coinciciir en les seves 
tasques mediques o docents, foren els següents: 

- Joan Giné i Partagas (1836-1903). Higienista, psiquiatra i cinirgia. Va traduir ainb 
en Robert la Patologiu cel.luiur de Virchow. Ensenya Derinatologia i Sifilografia. 
Dega de la Facriltat de  Medicina. Foii un dels iiiipulsors de la nova Facultat i cle 
I'tIospital Clínic. 

- Jau~ne Pi i Sunyer (1851-1897). Igual que Robe~r, fou metge de la Santa Creu i ca- 
tedrhtic de Patologia General. Iniciador a Cataliinya de la medicina experimen- 
tal inlpulsada per Claiide Bernard. 

- Miquel h g e l  Pargas i Roca (1858-1916). Catedratic d'Obstetrícia i Ginecologia. 
Igual que Robert, metge i polític. Fou president del priiner congrés de metges de 
Ilengua catalana (1913). 

- Salvador Cardenal i Fernández (1852-1928). Inlpulsor de la cisurgia i director de 
1'Hospital del Sagrat Cor Iniciador a Catalunya del metode antiseptic a la cinirgia. 

- I'ere Esquerdo i Esquerdo (1852-1922). Metge internista a I'Hospital de  la 
Santa Creu que va succeir Robert en les tasques inecliqiies de consultor a 
Barcelona. 

- ~ I v a r  Esquerdo i Esquerdo (1853-1921). Tantbé, corn el seu germl, inetge a la 
Santa Creu, FOLI a més, cirurgia al Sagrat Cor. Funda el Servei de Ginecologia a 
I'Hospital de la Santa Creu. 

- Lluís Suñé i Molist (1852-1914). Fou el primer a exercir d'ORL a Barcelona i a ¡m- 
pulsar aquesta especialitat en tots els ainbits, academics i clínics. Impulsor i fun- 
dador del Laboratori (primitiva Academia). 

- Ricard Botey i Ducoing (1855-1927). Tarnbé ORL com Suñé, encara que previa- 
ment havia reekit e n  altres branques de  ia nledicina. 
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- Víctor Azcarreta i Colüu (1857-1937). Es dedica a la lirologia com Albarran. Fun- 
da una clínica privada a la Bonanova i va estar bastant desvinculat de la rnedici- 
na d'hospital. 

- Don~i.nec Martí i Julia (1860-1917). Dedicat a la Psiquiatria. Va iinpulsar la idea 
de "I'Escola biolbgica Catalana". 

Tots junts varen omplir una epoca de fer i d'ensenyar medicina. Coincidiren a I'Hos- 
pita1 de la Santa Creu o a les airles de la Facultar. ?án~bé en les reunions funda- 
cionals i científicjues de la Reial Academia de Medicina i Cimrgia de Barcelona, a 
I'Academia &Higiene de Catalunya (origen del posterior Patronat per la lluita con- 
tra la tuberculosi) o a les tasques clel "Laborator-io", verdader germen de I'Acadetiiia 
de Ciencies Mediques, amb la qual es va fondre I'any 1878 i coin molt bé recrill el 
Profesor Agustí Pedro i Pons, significa el final &una etapa d'alllan~ent i el comen- 
cament de  l'escola medica catalana dels nostres dies. 
Perb de tots ells, sobresurt amb excel.lencia la figura del Dr. Bartomeu llobert. COIII 
a metge que practicava la medicina al costat del pacierxt, explorava detingudament 
el malalt, I'obserhava, raonava el seu diagnbstic i transforinava la seva actuació en 
una Ilicó practica per als seus deixebles de Patologia i Clínica Mediques. Metge "de 
número" de I'Hospital de Santa la Creu &en@ I'any 18695 i Catedratic I'any 1875, 
fet pel qi~al va presentar la renúncia com a metge de I'Hospital" encara que va se- 
guir fent coincidir les tasques medica i docent amb gran claredat i exit. 
El Dr. Robett fou el metge més irnpottant del seu temps i el "consultor" més sol- 
licitat (malalties del Rei Alfons XII i de la Reina Maria Cristina, així com de mossen 
Cinto Verdaguer), al mateix temps que el catedratic inés estimat pels seiis alum- 
nes, que assistien entusiastes i aplaudien les seves intetvencions. Tal com I'ano- 
mena Pedro i Pons, el Dr. Robert fou el "cap de brot" de la medicina moderna ca- 
talana'. 

L'Hospital de la Santa Creu cap a finals del segle XiX 

1.a tnedicina hospitalaria que es practicava a les darreries del segle XIX queda molt 
lluny de la que es fa actualnlenr. EIs metges d'hospital acudien al recinte i dictaven 
les seves llicons practiques envoltats d'alumnes, que encerclaven el llit del pacient. 
Els professors il.lustres dirigien la mirada al "tnalalt pobre", que al llarg del temps, 
havia anat passant pels qiialificatius de "pobre", "pobre malalt", ara era "rnalalt po- 
bre" i encara li faltaven uns anys per assolir el senzill renom de "malalt'. 
La monalitat hospitalaria, en ple descobriment de la naturalesa infecciosa de nxolts 
processos i mancats encara d e  I'arrit~ada dels antibibtics, era especialment elevada. 
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Queda constancia a les Actes de I'Hospital de la Santa Creii de la inteivenció molt 
especial del Dr. Robert durant l'epidemia de febre groga, detectada a Barcelona 
l'any 1870 (van morir a I'Hospital uns inariners italians i el Dr. Robert va haver de 
signar el corresponent avís a les aiitoritats del govern civil)8, i la de  cblera, I'any 
1885. nmbé fou especialment greu a la ciutat, l'epideinia de  grip que hi va haver 
l'hivern de 1889-90 i que va arribar a alterar la visita que feia a Barcelona el circ de  
Biiffalo Bill. Els escrits de l'epoca fan referencia a ia intervenció i als consells del 
Dr. Robert perqué les funcions de  l'espectacle es poguessin realitzar9. No obstant 
aixó, les priineres causes de  mort infantil eren el xarampió i la verola i en els adults, 
la pneiimbnia i la tuberculosi. 
La vicla a ('interior de  1'Hospit:il de la Santa Creu Iia estat magníficament revisa- 
da per Isabel Fargues i Roser Teylo. L'organitz;ició estava regida pel Reglament 
de 1869, que dividia el recinte en tres grans blocs: el primer destinat a inalalts 
en general, un altre per als malalts inentals i un tercer, per a leprosos. En tots 
els casos, a la vegada, separats per honies i dones. I-Ii havia tainbé un espai re- 
servar per a malalts contagiosos (es ciedicava a la verola, la sífilis, el xarampió i 
la difteria). Cap a I'any 1870, els metges disposeii &una perita sala de  reunions i 
d'cina biblioteca: al inateix temps que denlanen la s~ibscripció a una revista me- 
dica. Tainbé, s'acorda adoptar el sisteiila rnetric decimal per a les cleterininaci- 
011s d'ús intern. A I'any 1890 s'organitzen els dispensaris i en finalitzar el segle, 
I'any 1900, 1'Hospital disposa ja d'un petit laboratori per fer analisis als seus pa- 
cients. La manca d'espai es va fent r n é ~  preocupant dia a dia i el problema és 
realn~ent desesperant duranr les epidemies esrnentades. La llavor de la necessi- 
tat d'un nou hospital va creixent a la nlent de  tots els administradors i els pro- 
fessionals que hi treballen. Les autores esmentades (Fargues i Tey)1° han estu- 
diat el nombre d'ingressos i la seva evoiiició en diferents époques i Iio contras- 
ten amb les corresponents notes de  la Molt Il.lustre Administració, que criden 
l'atenció pel gran aligrnent de  la demanda assistencial i la manca d'espai al re- 
cinte. El 31 de desembre de 1861 hi ha 677 inalalts ingressats, i en la mateixa 
data de  I'any 1878, els ingressats són 1002. La capacitat maxima de I'Hospital es 
considera per aquestes dates al voltant de  550-600 Ilits. Un dels "aspectes tera- 
peutics" dels que se'n fa un ús més elevar és el de  sangolleres per fer les sangri- 
es. L'any 1860 se'n van fer servir unes 3000, les quals s'anomenen "verdes ipeti- 
les perqué són mes valorades". 
El segle finalitza i I'FIospital s'esgota lentanient. La ciutat s'esti obrint cap a I'Ei- 
xample i la Institució medieval tainbé ho hauri de  fer, per gust o per f o r~a .  El Dr. 
Robert sera la persona que centralitzara una bona part de  les actuacions que fina- 
litzaran amb la ciutat modernista que veura bastir el nori segle, ]'Hospital de la Can- 
ta Creu i de  Cant Pau. 
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S'hauran d'escollir uns terrenys fosa la ciutat, i el Dr. Robert és conlissionat per anar 
a observar-los i dictaminar sobre la conveniencia i la capacitat d'un espai proper al 
Mas Casanovas. S'hauran de cercar els diners suficients per financar la construcció 
d'un nou reciente hospitalari, i especialment, per fer-lo funcionar, i el Dr. Robert 
participa en la transmissió del llegat que el banquer Pa~i  Gil havia deixat a la ciu- 
tat de Barcelona per construir rin hospital modern que portés el seu non1 i ho lligzi 
anib el trasllat de I'antic Hospital de la Santa Creu. S'haurati de vendre els ailtics es- 
país a una institució propia, solvent i que pugui donar-hi la sortida més adequada 
i,  de nou, el Dr. Robert participa en aquesta ordenació cap a un espai públic per a 
I'antic Hospital. 1 finalnlent, una de les decisions que, a la Ilarga, tindra tnajor con- 
sequencia practica i estetica, encarrega al seu amic Lluís Doni2nech i Montaner, la 
construcció del nou Hospital. Be tot aixo, la preinsa satírica de I'epoca en dekh 
una prova grifica i escrita ben abundant" 
De tots aquests fets, el nou Ilospital de la Santa Creu i de Sant Pau (el noni s'acor- 
d i  I'any 1913) i tots els seus rnembres, en van estar eternanient agraits, i així en dei- 
xaren constancia grifica en forma d'iina esc~ilt~ira, obra d'Eusebi Arnau i Francesc 
Moclolell i en els mosaics sit~rats sobre l'entrada de I'actual Servei d'Urgencies, obra 
de Francisco Labarte i Mario Maragliano. El govern fx-anquista va fer retirar el ino- 
nuinent dedicat al Dr. Robert a la plac;a de  la liniversitat, per uns motius claranient 
polítics, derivats del seu esperit fetvorosament catala. La ignorancia de I'existencia 
d'un a1tl.e monurnent al Dr. Roben en va preservar aquest racó que sempre hein 
mirat amb orgull i venera~ió '~ .  
Que La figura del Dr. Bartomeu Robeit ens pugui guiar en el nou camí de trinsit cap 
al nord, on s'esti construint actualnient el nou hospital i, per on, ara, volclria de- 
manar que I'aula magna del nou recinte porti el nom d'aquest il.1usti.e nletge, que 
va fer possible disposar durant un segle d'un hospital que, com tantes altres coses, 
també ha anat envellint arnb el pas del temps. 
M'exalta el nou i m'enamora el vell, que deia el nostre poeta J.V. Foix. El que s'lia 
fet "vell" sera sempre rnolt "bell" a Sant Pau. Que el que encara no 6s ni "no~i" 
pugui fer-se "veil" amb molta dignitat. 1 qiie ens enanlori i ens exalti per setiipre. 
Per aixo ens faran falta molts doctors Robert. Avui, I'henl volgut recordar p e r q d  
el seu esperit ens marqiii sempre el miilor camí cap al segle que acabem de co- 
rnencar. 
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Facul i4 u temps 

El Dr. KolIen vn gii;iny:ir I;i Citeclr:~ de  I':itologi:i Mi.dic.;i dc, I:i I::iciilt:ii tic blcclici- 
n:i d r  R:ircelon:i I'any 1875 c1ii:in teni:i 33 :inp. i I:i va ociipir fins :iI IOUL.  <1u:111 \';I 
iiiorir sol~r:icliiiiient als 60 :inys. L:i seva :ictivit:it com :i citeclCitic. qiie \':i coiiiliii1:ir 
:iiiiI> la tle irierge clínic cle gcin prestigi i I:i cle polític. xi 'stcntlre's cliir:int I't'iltiiii 

c~iian tlel segle XIX, iin períocle qiie es poclri:i consicle~ir cle revit:ilitz;ici6 cIc I:i F;i- 
cult:it d e  Meclicin:~ i qiie v;i culiiiin:ir :iinli I:i eonstriicci(í tlel noii edifici tic I:i 1;:iciiI- 
t:it i dr l  noii f~lospital Clínic. in:iiigiicits :i principis del segle XS. 
Sis :inys :il,:ins cle gii:iny:tr I:i c3tetlc1, qii:in noiiiCs teni;¡ LO :inys. Ii:i\-i:i esr:it iioi~ie- 
n:it mc,tge iiiiiiierari de  I'l lospital de  la ';:iiit:i Creii clrsprés cle giiniiyir iincs oliosi- 
cions. Ac1iiesI:i ciiriiiiistinci;~ l i  va periiietrc iiiickir-se en  1:i tloci.iici:i. i:i q u r  1:i sev:~ 
s;il:i :i I'I-lospit:il. I:i sal:i <Ir S:inr:i E1il:ili:i. c.5 \.:i convenir :ivi:it en iin:i pctita escol:i 
cle iiieclicin:~ practica pcr a iins estuclkiiiis iris:itisfers d e  I'cnscnyiiiient <liic, re l i rn 
:i la 1;:iciilt:ir. i cliic veien coi11 el Dr. Rolien c u p l o c t ~ i  :iciir:icl:iiiient r ls  11i:il:ilts i :i 

coiitiniiaci6 r:iona\.:i el tli:igni)stic, el proni)stic i el rr:ic,i:iiiient. iii:inreiiint i i l i  cli~ilcg 
:iiiiIi cls nliiinnes i ;iiiiIi els tiietges qiie :issisrien :ils p:issis cIc visit:i :itrct.; pel pi-c,s- 
tixi clr H:irtoiiieii Hol~en. 

La Facultat de Medicina 

Qu:in el I>r. Hohrn acc~clcix :i I;i citeclr:~. I:i Riciilt:it cIe Meclicin:~ est:iv:i iil>ic:icla 
;i I'edifici qiie :ir:i ociip:i I:i Rei:il Acadeniin cle Medicin.~ clc. C.it:iliitiyi :iI c:irrer clel 
Cirme i rliie Iieviü esr:it ;il>:ins la s ru  clel Rei:il Col.legi cIe hleclicin:~ clc <:;it:iliinyi, 
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creat per Pere Virgili en el recinte de i'Hospita1 de  la Santa Creu per preparar ci- 
rurgians per I'ex2rcit. La nova escola de medicina de Barcelona s'havia creat l'any 
1843 després del tancainenl de la Universitat de  Ceivera, que feia ja bastants anys 
que portava una vida molt Ianguida. El pla d'estudis era obra del catala Pere Ma- 
ta, un metge reusenc que va ser catedratic de Medicina Legal i dega de la Facultat 
de Medicina de Madricl. Quan Pere Mata era oficial primer de la Direcció d'Estuciis 
al Ministeri de  Foment, del que depenia Enscnyament, va fer un pla d'estudis rriolt 
avanrat per a I'epoca en el qual s'integrava I'ensenyarnent de la Medicina, la Cirur- 
gia i la Farmacia. El pla del Dr. Pere Mata, va ser en part desviriuat abans de la se- 
va aplicació, per pressions exercides des de diferents sectors professionals, espe- 
cialinent pels farinac2utics. 
La Fac~llrat de Medicina a la qual arriba el Dr. Roben era iiiinúscula i tenia una do- 
tació econbinica ridícula. La facultat es lirriitava a una sala de dissecció i un parell 
d'aules, on no s'hi podien encabir els gairebé mil estudiants niatriculats els ariys 
setanta del segle XIX, la qual cosa obligava que moltes classes es donessin a I'antic 
convent dels h g e l s  a I'altre costar del carrer del Carme. No hi havia espai pera la- 
boratoris, per la qual cosa no es podien fer investigacions ni experiments. Aquesta 
circurnstancia va tenir un paper decisi~i en el fet que Santiago Ranión y Cajal, que 
va guanyar la catedra d'Histologia de la Facultat de Medicina de  Barcelona anys 
després que el Dr. Kobert, decidís tornar a fer oposicions a la catedra de Madrid als 
4 anys de ser a 13arcelona, esperant que alla se li facilitessin els recursos per fer re- 
cerca que no se li havien ofert a Barcelona. 
L'ensenyament de  la medicina era a I'epoca del Di- Kobert únicai~ient tebric, amb 
I'excepció del que es feia anib els malalts de I'IIospiral que alg~ins professors por- 
laven a classc i els passis de visita a les sales de  1'Hospital. 
L'Hospital de la Santa Creu era I'únic hospital general de Cataliinya en aquel1 temps. 
Era un lloc f o r ~ a  sinistre, amb una mortalitat altíssima i on les condicions lligi2ni- 
ques eren lan~entables. Els recursos econornics eren escassos perclue depenien de 
deixes i altres donacions de  persones riques. Era una institució independent de la 
Facultar, pero havia de petmetre que part deis n~alalts hospitalitzats fossin vistos 
pels esti~diants per fer prictiques. Estava en mans de religiosos, que consideraven 
que la niissió de  I'Hospital era fer beneficencia. L'Hospital s'havia convertit en un 
asil, maigrat I'oposició del claustre de la Fdcultat que consideiava que 1'1-Iospital ha- 
via de tenir una responsahilitat biisicanient assistencial. Aquesta discrepancia gene- 
rava, coln es pot suposar, constants enirontaincnts entre I'Administració de I'Hos- 
piral i els professors de la Facultat. 
lJn exemple de la manca de preocupació del govern de I'epoca per I'ensenyament 
de  la medicina fou la dimissió del I>r Enriq~~e Diego Madrazo, un dels catedratics 
de Patologia Quiríirgica del temps del Dr. Kobert, que era un cirurgii excel.lent. 
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El Dr. icladrazo va demanar la reilúncia cle la catedra perque les condicions de tre- 
hall eren molt clolentes i no se li havia perrnes introduir cap reforma a I'Hospital. 
Aquesta dimissió no va servir per a res, ja que el Director General d'Ensenyan~ent 
no la va adinetre fins 4 anys clespres de ser presentada, demora que indica coin 
anaven les coses a Madrid. 

L'ensenyament 

Les classes a la Facultat eren les classiq~ies Ilicons magistrals, i només alguns cate- 
drktics portaven iwalalts a classe. Un d'aqnests era el Dr. Robert, que estava con- 
siderar juntarnent amb en Jaume Pi Sunyer un clels millors catedritics, per la seva 
claredat expositiva i pels seus encerts diagnbstics, que sovint eren confirmats da- 
vant dels estudiants a I'autbpsia. El Dr. Robert era un docent molt apreciat, amb 
una oratoria excel.lent i li agradava cle representar davant els estudiants les inani- 
festacions externes de les malalties, coin la marxa del segador dels qui han patit 
un íctus o les del dolor coronar¡, cosa que aquests valoraven molt positivament. El 
prestigi universitari del Dr. Robert, juntanlent a ~ n b  la seva competencia clínica i la 
seva bondat de  caricter, es va estendre a tot Barcelona i el van convertir en el inet- 
ge anib inés i inillor clientela de  la ciutat. 
Els estudiants de  la Faciiltat de Medicina eren pricticament tots barons i catalans. 
Alguns eren hispanoamericans, fills de  catalans que havien einigrat per fer fort~ina 
a Atnerica, i alg~ins filipins. Les dues priineres dones que van estudiar la carrera de 
medicina van ser alurnnes del Dr. Robert, la Dra. Helena Mseras, que va estudiar 
del 1872 al 1878, i la Dra. Dolors Aleu, que ho va fer del 1874 al 1879. 
Com a reacció a la mediocritat de  l'ensenyament prictic que rebien els estudiants 
de medicina de I'epoca es va crear I'any 1872 El Laboratorio, per iniciativa de cinc 
estudiants, un dels qirals era Salvador Cardenal, que després seria el pare de la Ci- 
riirgia catalana, i un altre Josep Antoni Barraquer, que va ser el pare de I'Oftalmo- 
logia. La finalitat de El Laboratorio era fer viviseccions i experiments de fisiologia 
que permetessin als seus membres reproduir el que llegien en revistes estrange- 
res. L.d iniciativa va ser ben vista pels catedritics amb més prestigi, entre ells el Dr. 
Robert i va ser I'einbrió de  I'Academia de Ciencies Mediques de  Catalunya i Ralears 
a partir de  la seva fusió I'any 1878 amb I'Acadeinia de Ciencies Mediques que ha- 
vien fundat el 1877 dos catedritics de la Facultat, en Yaume Pi i Sunyer, pare d'Au- 
gust Pi i Sunyer, i en Joaquim Bonet, que va ser el primer president del Col.legi de 
Metges de Barcelona. 
El pla d'estuclis de la carrera de medicina quan el Dr. Robert va guanyar la seva 
catedra era gairehé el inateix amb el que s'bavia inaugurat la Facultat I'any 1843. 
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Noniés hi havia una assignatura més, la Higiene, des de  l'any 1974. Les altres gai- 
rebé no havien canviat de nom ni practicament de contingut. Eren Anatoiilia, Pi- 
siologia, Terapeutica, Patologia General, Patologia MPdica, Patologia Quirúrgica, 
Obstetrícia i malalties de  les dones, 1-ligiene i Medicina legal. La Pediatria no es va 
separar de I'Obstetrícia fins al 1888, la Histologia i I'Anatomia Patologica de  la Pa- 
tologia General I'ariy 1887, i la Derinatologia, I'Oftalmologia i I'Otorrinolaringolo- 
gia, que depenien inicialment de la Patologia Quirúrgica, no es van dotar con1 a 
c2tedres independents fins al 1915. D'alguna d'aquestes assignatures, coin Anato- 
mia, Patologia Medica, Patologia Quirúrgica i Ohstetrícia, lii havia dos o fins i rot 
tres catedraties, com ha estar durant gran part del segle XX, de  manera que el con- 
tingut de  I'assignatura s'explicava en dos anys o més. L'altre catedritic de Patolo- 
gia Medica conteinporaili del Dr. Robert va ser el Dr. Nicolau Homs, que era coi11 
el revers del mira11 del Dr. Robert, un home d'idees antiquades i no gaire boil ex- 
positor, amb la q~ia l  cosa 1'excel.lencia del Dr. Kol'ert quedava reforcada per efec- 
te de la comparació. 
E1 Dr. Roben no va publicar gaire, pero va tradrtir amb el seu company de claustre, 
el Dr. Giné i Panagas el fonaniental llibre de I<ud«if Virchow Patologia cel.lular, 
pero com cap dels dos sabia aleinany el van traduir a I'espanyol a partir cle la ver- 
sió francesa. Directament a l'espanyol va escriure amb la col~laboració del seu cu- 
nyat el Dr. Emerenci2 Roig i Bofill un Tractat sobre les Malalties de  L'Apai-el1 Diges- 
tiu, publicat I'any 1889, que va tenir tnolta acceptació i va ser el priilier que es pu- 
blicava sobre aquesta materia per un autor espanyol. Va ser iin llibre eminentment 
practic, basar en la seva experiencia personal com a clínic. Roig i Bofill, el coautor 
del llibre, era un metge prestigiós, que també va ser president de la Reial Acade- 
mia de Medicina de Barcelona (1893-1896). 

'11 con- Entre els coetanis del Dr. Roben en el claustre, alguns professors va11 clestac- . 
siderableinent i es van constituir en els motors de la modernització de la Facultat 
i de I'elevació del nivel1 medic de Barcelona. Tots van accedir joves a La c2tedr:i i 
van estar molt infl~iits per les idees europees del positivisme científic, pensailient 
que van transmetre a través del seu ensenyament de la medicina. 
El Dr. Jauine Pi Sunyer, queja hem inencionat, va ser catedriltic de Patologia Gene- 
ral als 33 anys. Molt influenciat pels estudis de Claude Bernard, va ser l'introductor 
de la medicina experimental a la Facultad de  Medicina de Bascelona, perb la seva 
mort prematura, als 46 anys, va impedir I'eclosió del gran potencial investigador 
que tenia i que va incrilcar al seu fill, I'erninent fisioleg August Pi i Sunyer. 
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El Dr. Rafael Rodríguez Méndez, un altre dels destacats, va ser catedratic &Higiene 
als 29 anys. Era un treballador infatigable, fundador i director durant més de 10 anys 
de la Gaceta Médica Catalana, revista de gran influencia que va ser la pona d'entra- 
da a Barcelona de les publicacions niediq~~es europees que eren traduides o conien- 
tades per el1 inateiu, i pels seus coinpanys de claustre, en les seves pagines. 
El Dr. Ignasi Valentí i Vivó, c;itedritic de Medicina Legal, va estar senipre molt preo- 
cupat pels problenies de caricter social i va escriure ol->res de divulgació de  forca 
interes sobre Toxicologia. 
El més destacat de tots els catedratics del tenips del Dr. Roben va ser segurainent el 
Dr. Joan Giné i Partagas, de  qui cominemorarem el centenar¡ de la seva mort I'any 
2003. Va ser el degi de la vella Facultat durant 10 anys, i qui va autoritzar que les 
dones poguessin accedir a la Facultat de Medicina. Havia guanyat la catedra d'Hi- 
giene als 31 anys. Als 35 anys va passar de la catedra d'Higiene a la catedra de Pa- 
tologia Quirúrgica, canvi que permctien els reglaments universitaris. 
Era un home rnolt respectat pels seus companys de claustre per la seva gran capa- 
citat, ser un bon clínic, i un gran expert en Dernxitologia, especialment en Vene- 
reologia. Se'l pot considerar seiise temor a errar com a I'iniciador d'aquesta espe- 
cialitat ;i Catalunya, a la que s'hi va dedicar pl-ofessionalment d'una manera prefe- 
rent. També es va interesar molt per la Psiquiatria. Va ser el fundador del rnanico- 
mi de  Nova Hetlem, el primer de  La ciutat, i iinpulsor cle múltiples iniciatives, com 
congi-essos, organitzacions mediques i revistes. Giné i Pamagás i els altres catedra- 
tics que he mencionat, incloent-hi el Dr  Roben, van ser el niotor que va impulsar 
la creació de  la nova facultat. 
Aqkiests inetges van constituir el que Jacint Corbella ha denominat la generació me- 
dica catalana del 88, any de 1'Exposició Universal de Barcelona, que simbolitza un 
període de creixeinent cle la ciutat de Barcelona que ja havia deixat d'estar limita- 
da per les muralles, i de represa de la consciencia nacional, amb la consolidació 
de  la Ilengua catalana i l'eclosió de  polítics catalanistes. El Dr. liobert i altres cate- 
dratics van tenir en aquest moviment de renaixenqa un paper forqa important. El 
Ilr. Roben va ser notnenat, pel seu prestigi social, alcalcle de Barcelona i elegir més 
tard com a diputat a les Cons per la Lliga Regionalista, el Dr. Bonet va ser senador 
i el Dr. Rodríguez Méndez diputat. 
Tot i que no se'l pugui considerar membre d'aquesta generació medica, la perso- 
nalitat tnés important de la Fac~iltat de Medicina de Barcelona en I'epoca del Dr. 
Roben va ser D. Santiago Ramón y Cajal, segurament un dels metges més desta- 
cats del seu teinps. Només va estar a Barcelona quatre anys, de  1887-1892, pero en 
aquest teinps va tenir una producció científica de  gran iinportancia, en pan publi- 
cada a la Gaceta Médica Catalana, i va iniciar les investigacions que van c~ilininar 
en la seva teoria de  la neurona, per la qiral li van concedir el premi Nobel. 
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Voldria creure que els cornpanys de claustre de D. Santiago van fer tot el possible 
per retenir-lo a Barcelona, encara que sense exir. 

La nova Facultat 

Els 27 anys de catedritic del Dr. Robetí van coincitlir ariib el lent i complex procés de 
fer una nova Facultar de Medicina i un nou hospital. L'any 1876, un any després que 
Roben guanyés 12 catedra, es va constituir una comissió foririada pels professors Gi- 
né (&Higiene), Sillóniz (d'Anatomia1, Col1 (de Fisiologia) i Valentí (tle Medicina legal) 
per elaborar un dictamen sobre con1 havia de ser el nou edifici i on s'havia d'empla- 
~ a r ,  úictamen que el claustre va aprovar i publicar I'any 1879. El Ministeri de Foment 
va accepcar la proposta de la Facultat i va encarregdr un projecte arquitectbnic, que 
va ser aprovat Yany 1982. Diverses cornissions, que coinptaven amb la panicipació de 
I'Ajuntainent i del claustre de professors, es van crear per delel-~iiinar I'en~plaganient 
del nou hospital i negociar el preu dels terrenys, pero no es van posar d'acorcl fins al 
1888, quan es va rebre l'ofertd d'uns terrenys que ocupaven l'equivalent de dues illes 
de 1'Eixample en el lloc on ara hi ha la Facultat i I'Hospital Clínic. Les obres no van co- 
mentar fins al 1895, ser anys més ta~-d, perqiie no hi havia pressupost de I'Estat. El Dr. 
Robert i el Dr. Giné van poder veure els eclihcis acabats I'any 2001, pero tots dos van 
morir abans d'inaugiirar-los. La inauguració encara tarda cinc anys més, perq~re no 
s'havia arribat a un acord entre el Govern i la Diputació sobre les cjuantitacs que cada 
admhistració, ministeri i dipricació, havia d'apomr per al iilanteniment dels edificis. 

El Dr. Roben va ser iin gran clínic, un bon pedagog i universitari, un catalanista, ~ i n  
home bondadós i preocupat pels problemes socials del seu temps. E1 seu prestigi 
el va dura  presidir I'Acadernia i Laboratori de Ciencies Mediques (1880-1884 i 1895- 
18971, I'Ateneu Barcelones (1881), la Reial Academia de Medicina de Barcelona, 
(1883-1890) la Societat Econbsnica Barcelonina d'Ariiics del País (1898-18991, la Lli- 
ga Regionalista (1901) i a ser alcalde de Barcelona (1899). Les seves grans qualitais 
li van permetre excel-lir en les nombrases activitats a les quals va dedicar la seva 
vida i en I'exercici dels carrecs que va ocupar, perla qual cosa va obtenir dels seus 
conciutadans l'aplaudiment com a metge, professor, polícic i gestor. La seva inort 
prematura es va considerar una gran perdua pera Catalunya. Cent anys després de 
la seva mort encara perdura aquest sentiinent de considerar el Dr. Rohert corn un 
dels grans homes que ha donat aquest país. 
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per la seva fi~nció i pcr corn exercia la professió, era una persona inolt valorada i 
el seu prestigi era iiierescut, i aixb va fer que el mar$ de 1899 el govern conserva- 
dor de Francisco Silvela el nonlenés alcalde. 
L'empremta que va de~uar a la ciiitat durant aqiiest ternps té molt a veure amb les 
seves característiques personals i algunes d'elies han estat ja esmentacles. Pei~so 
que era una persona profiindament huniana i c a p q  en I'iinbit professional. Aixb 
va fer que es grianyés I'estima de  les petsones que vivien a la ciutat de Barcelona 
perqué en rnoments dolorosos, com eren els inoments de les epidemies de la febre 
groga, del cblera, de la grip, que van colpir d'una manera brutal, jo diria, la ciutat a 
finals de segle, el1 va estar al costat d e  la gent. Vosti-s saben, perque a niés aquí en 
el marc del Col.legi de Metges, aixo es especialment facil dir-lio, coin valora gent 
que els metges siguin persones properes, que niés enlla que siguin persones amb 
capacirat professional tinguin un tai-dnna de professionalitat, d'estima, de  veiil-e que 
s'estableix una relació que, a f e ~ t i ~ r n e n t ,  n~oltes vegades és tan beneficiosa coi11 la 
mateixa terapia que es pugui aplicar. Crec que el1 va saber fer aquesta funció i, per 
;iquesta estima i aquest prestigi, va arribar a ser alcalde de Barcelona. Ell va tenir un 
paper rellevant a I'hospital municipal per excel.lencia del segle XIX, 1'1-Iospital de la 
Santa Creu, justament aquest any cominemorem també els seus sis-cents anys. 
Aquest vessant de persona profundainent humana i capac professionalnlent, es va 
ajuntar amb dues característiques que voldria esmentar: era una persona anib ca- 
pacitat d'innovació, i agosdracla. lJenso que la gosadia és una gran qualitat en po- 
lítica. Potser aqL1est.s anys, sobretot aquests Últinis anys, és nienys present pero és 
una cosa que hauríem de tendir a recuperar. 
La gosadia, tenir capacitat de valentia i gosadia, és cabdal, i el1 ho va fer. 1 en el 
poc temps que va ser alcalde, va donar un nou iinpuls al govern de la ciutat. Al- 
guns exenlples: va ser el pare de la creació de les biblioteques pop~ilars. En aquests 
inoments, segurament, si vostes em prcguntessin algun dels aspectes que valorés 
més d'aquests últinis anys del que ha significat el govern de  la cii~tat o la feina de 
I'Ajuntament, jo d'una de les coses que ern sento satisfeta és de la presencia de les 
bibiioteques en l'imbit de barris. l'enen un paper clau, fins i rol és sorprenent en 
un inornent en que la gent té iiiolt més accés a la formació i als llihres que no pas 
les generacions anteriors, pero en canvi continuen tenint un paper clau en la difu- 
si6 de  la cultura i el coneixement. El1 va ser, en el seu moinent, un impulsor de les 
biblioteques populars. Forma part de  la jiinra de construcció de I'Ilospital Clinic, 
tanlbé tothoin sap quin paper desenvolupa aquest hospital en el conjunt de la ciu- 
tat de Barcelona; va pronioure la reforma de la beneficencia municipal; va presen- 
tar projectes de reforma que van tenir una influencia inolt positiva sobre I'urbanis- 
me: carrers més arnples, circulació de L'aire, millors condicions de vida -s3inscrivia 
tainbé en el correnr dels higienistes-, de plantejar, a diferencia del que clefensaveii 
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algiins sectors de  la burgesia que per viure bé i per estar sa s'havia de marxar de  
La ciutat, hi havia un conjunt de persones que pensaven que el que havien de fer 
era millorar les condicions de la ciutat, perque fos possible viure-hi sense tenis les 
malalties prbpies de  la insalubritat. 
Aquesta energia es va ajuntar amb unes altres diles característiques que jo valoro 
inolt: era una persona ainb conviccions i ainb col~er+ncia; tenia conviccions profun- 
des i, a més a més, era inolt coherent. 1 aquestes característiques van fer que prota- 
gonitzés el fet més significatiu, amb niés valor polític de la seva estada a I'alcaldia, 
que va ser la depuració del cens electoral. El doctor Martí i Vilalta ho ha documen- 
tat, perb jo m'hi vull aturar breumenr perque té un valor molt important i un va- 
lor simbblic clau en aquel1 moinent es vivia en rin context, en que I'any 1890 s'ha- 
via aprovat la possibilitat de votar, el sufragi universal -era una expressió molt in- 
adequada perque, producte de i'androcentrisme del moment, només podien votar 
els hoines nrajors de vint-i-cinc anys, i tot i així es deia sufragi universal, per tant, 
les dones no formaven part de  l'univers segons aquesta definició-. Aleshores en 
ayuell moinent, en aquest context de cens electoral forinat per honies majors de  
vint-i-cinc anys, quan el1 va arribar a I'alcaldia, efectivament, va incorporar al cens 
quaranta inil persones que no 1% constaven -pensin que estem parlant d'una po- 
blació de cinc-centes mil persones- i va tretire vint-i-ser mil persones que estaven 
mortes i que, en canvi, votaven coin vostes poden imaginar, incorporar quaranta 
~nil  persones i treure'n vint-i-set mil vol dir que el resultat electoral podia ser, con1 
va ser, inolt divers. Per fer-ho, va acabar anlb les practiques de  cacics de  L'epoca i 
va destituir els 190 alcaldes de  harri. Per tant, va ser una acció contundent de  pro- 
funda deinocratització, en un moment en que la democriicia no era un valor reco- 
negut com ho és actualnient. 
Una anecdota curiosa és que va descobrir que eil no cra en el cens, ho dic per- 
que forrnava part d'aqiiestes qiiaranta inil persones silenciades. Gracies a aquesta 
depuració del cens, la Lliga Ilegionalista de la qual el1 fou el primer president va 
aconseguir tenir representació municipal. Per rant, estem veient com veritablernent 
la característica del cens alterava el resciltat electoral aq~iesta convicció d'idees i 
aquesta coherencia el va portar a dimitir quan hi va haver el "tancament de  cai- 
xes", aquest moviment de  protesta de botiguers i industrials que van defugir pa- 
gar La contribució després de  l'anunci de nous impostos per pair del govern es- 
panyol. S'ha explicar: era un context en que hi havia necessitats econbmiques per 
part del govern espanyol i d'algungi forma es va aturar la reivindicació del concert 
econbmic i de  la dipiitació única, i en canvi, es va plantejar un increnient dels im- 
postos a Catalunya. 
Quan I'alcalde Robert va haver d'executar els embarganlents, abans de  fer-lio va 
decidir din~itir. Aquesta és una altra de les Ilicons qiie podein rebre del Dr. Kobert: 
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abans d'anar en contra de  les seves conviccions, va dimitir. Aixo també és un valor 
afegit del qual tanibé podem aprendre. 
Quan va morir, ara fa cent anys, la ciutadania, per aquesta estima a que feierii re- 
ferencia, va promoure la construcció cl'un monunient dedicat a la seva figura a la 
ciutat de Barcelona. Aqilest monument, obra de I'escultorJosep Llimona, va ser inau- 
gurat l'any 1910, pero el 1940 -vuit anys després de la seva niort- va ser retirar pel 
franquisine. L'alcalde era una persona nacionalista, era un democrata i aquests ad- 
jectius, coin bé saheu, van ser motiu pes desmuntar el monumeiit i per penalitzar 
totes les persones que, durant el franquisine, teníenl aquest convenciment. 
Penso que va ser un encest recuperar el monunient I'any 85, es va haver d'ubicar a 
la placa Tetuan perque les característiques del moiiument no permetien la reubica- 
ció a la placa Universitat pels canvis urbanístics que hi havia hagut, i ara amb 1110- 

tiu de la coinmemoració dels cent anys de la seva mort, I'Ajuntament de Barcelona 
hem acordar que els jardins d'interior de la placa Tetuan es diran Jardins doctor 
Robcrt. 
1 ja per atabal-, voldria fer només una reflexió: en els actes d'homenatge a que he 
assistit aquesta setrnana hi ha hagirt un comentari que a mi m'ha colpit i que ja sé 
que és freqüent, pero quan es parla del Dr. Robert i se'l vol elogiar es diu que no 
és un polític, és a dir, mirin vostes si és bona persona que no és un polític. Alesho- 
res jo penso que aixb és quelcorn pl-eocupant i, diria, que el que es vol dir és que 
el1 no era un home que hagués tingut una tradició d'adscripció partidista i, per tant, 
va arribar a la política per altres eletnents. Pero jo no vull passar aquesta anecdo- 
ta per sobre perque crec que justament que els valors que he volgut sessalrar, la 
humanitat, la capacitat professional, la innovació, la gosadia, les conviccions pro- 
fundes i la coherencia, són valors que haurien d'acompanyar la vida de qualsevol 
persona, la vida professional pero sens dubte la vida política. Jo crec que la polí- 
tica 6s una activitat molt noble i que acoriipanyada d'aquests valors probablement 
té molt de sentir. Per tant, celebro que el Dr. Robert, que tenia aqiiests valors, fos 
un bon polític. 
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gent, perq~l? era nlolt estinlat, per tantes coses, etc.; i per haver-se preocupat tam- 
bé per qüestions ciutadanes, coin a metge, com a president de I'Acacleinia de  Me- 
dicina, etc. 
El Dr. Robert va viure en una epoca febril, en una epoca molt creadora. Catalunya 
d'una manera general, perb Barcelona d'una manera particular, van viure tina gran 
febre creadora. Narcís Oller va escriure la novel,la La jebre d'or. També va ser cre- 
adora i va ser febril des del punt de vista economic. Les grans bases de  l'econon~ia 
catalana vénen de Iluny, del segle XVIII, pero la gran einpenta, el gran i~iipuls, es 
produeix precisament durant la segona meitat del segle XIX i durant les dues pri- 
meses dfcades del segle XX. Pero no va ser crcadora només des d'aquest punt de 
vista, peique tot el Modernisme que podem trobar a qualsevol racó de Barcelona i 

tainbé en molb altres Ilocs, com a Sitges, per exemple, són d'aquesta epoca. Aquest 
Modernisme que trobem en els cellers de la Terra Alta i de I'Alt Camp no és un fe- 
nomen només d'una elit barcelonina q u e  potser no és una paraula del tot encer- 
tada- sinó que és bastant general. 
Si mirem en el terreny de les personalitats, aquest any també commeinorem el cen- 
tenari de  la mon de  Mossen Cinto. També és I'epoca gloriosa de  Joan Maragall, i 
de Guimerk, i un moment molt alt de la figura de Gaudí. 1 en el terreny polític és 
el moinent, entre d'altres, per dir-ne un, de Prat de la Riba. Va ser un gran moment 
pera  Catalunya. 
També és un moment en el qual hi ha molts iinpulsos, passen moltes coses, i n~ol- 
tes coses de canvi. És un moment en que a Catalunya, i a Espanya -jo diria que en 
un cen sentit és un fenonlen molt catala pero sobretot molt espanyol- hi ha el re- 
generacionisme; hi ha la crisi del 98 -quan es van perdre les colonies- que les 
colonies posen de manifest i exacerben fins al punt que sembla una gran catastrofe 
quan en realitat historicament s'ha vist que tampoc no ho va ser tant. Va ser un im- 
pacte, una clatellada, una bastonada inolt fona sobre tnolta gent, perb no una catas- 
trofe. Hi ha gent que intenta reaccionar amb el regenei-acionisnie, a cavall del qual 
molta genr a Catalunya intenra pujar perqn* pensa que potser aixo pertnetra la re- 
generació a Espanya d'una manera que, a m é ~ ,  permeti respirar n~illor a Catalunya 
des del punt de vista polític, lingüístic, cult~~ral i economic. 
En realitat, al Dr. Roben se'l fa alcalde no con1 a conseqüencia cle la polític;~ cata- 
lanista, sinó que va ser alcalde per designació a dit de Silvela q ~ i e  se sent atret, que 
pensa que potser sí que convé jugar aquesta cana regeneracionista que simbolitza- 
va una mena d'esperan~a que va ser fugissera, que va durar menys que la nit d'un 
estiu. Bé, va durar uns mesos. 1 va ser el general Polavieja que aleshores va dir q ~ i e  
calia posar un bon alcalde a Barcelona, i foil el Dr. Roben. 
Com abans es recordava, el Dr Robert va ser molt poc temps alcalde de Barcelona, 
i durant aquest temps jo diria que es va preocupar bksicament per clues coses: per 
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I'eficacia del funcioiiatnent de la ciutat i perla neteja. La neteja -no la urbana sinó 
la del funcionament- per aquel1 gran escandol de les llistes electorals, i també per 
mirar de  reformar el funcionariat cle I'Ajuntament. Naturalment, en sis tnesos, no es 
poden fer moltes coses, pero el1 en va fer inoltes i va deixar petjada. 
Una de  les coses que més petjadrr va cleixar és amb el "Tancament de caixes". Ja 
s'ha dit abans. Si les coses es miren objectivament es compren niolt bé que per al 
govern de Madrid, en un monient en que acaba de perdre les colbnies, en un nio- 
inent en que acaba de perdre una guerra, i que li retornen els soldats, era una epo- 
ca dramitica com molt bé reílectien els articles o les poesies de Maragall. La socie- 
rat espanyola no reacciona gaire bé i atnb una cena indiferencia. Es compren doncs 
que els poders públics no poden reaccionar amb indiferencia davant d'aixo. Per 
tant. entre tots els que vénen de Cuba, que molts d'ells porten diners -recordin la 
dita "aquest té terra a ]'Havana"- no es va reaccionar prou bé. El Dr. Robert en te- 
nia una visió rnolt clara. Ell podia criticar tant com volgués I'enligració de Sitges i, 
també de  Vilanova cap a Cuba i cap a Puerto Rico pero, com el1 diu rnolt bé, el fer- 
rocarril el va fer Cuba. El va fer Goma, el va fer tota la gent -tanibé de  Sitges-, pero 
sobretot la de Vilanova, que li deien I'Ilavana xica. El ferrocarril, que és del 1881, 
és I'últitn ferrocarril important que es va fer a Catalunya, perque havia de  travessar 
el Garraf i, és clar, aixo és més difícil que anar a Granollers. 1 per anar a Tarragona 
es va passar per dintre, per Vilafranca. 
l'otser amb una CelTa objectivitat s'ha ci'entendre que el Govern de Madrid digués 
que s'l~avia de posar un impost, perque el país acabava de  perdre la guerra, li tor- 
nava gent, els soldats ... Es por comprendre. Perb plovia sobre mullat, i com que 
a Catalunya ja hi havia la sensació -con1 ara- que hi havia una forta discriminació 
econi>mica negativa contra Catalunya, aqiiest impost -no per res més que perque 
hi havia tnolt niés desenvolupaiiient econbinic- repercutia més sobre els sectors 
productius de  Catalunya, que no pas en altres indrets. D'aquí ve el "Tancament de 
caixes". 
El mateix Dr. Rober~ ja ho porlava a la sang, i era una reivindicació de tot 
Catalunya, de  tots els sectors socials, no únicament clels sectors burgesos, sinó 
tainbé de detertninats sectors obrers que en aquells mometits eren igualment par- 
tidaris del proteccionisine. Ja abans d'aixb -devia ser en la seva qualitat de presi- 
dent de  La Real Acadtniia o d'alguwa cle les institucions que havia presidit en la se- 
va etapa prepolítica-, el Dr. Robert va anar amb una delegació a Madrid per pre- 
sentar a la Reina regent el reina del concert economic. Aleshores ja es parlava del 
mateix que ara. 
Ja abans de ser alcalde s'havia involucrat en una serie d'inquietuds ciutadanes, 
entre elles aquesta de  caracter econbinic; aixb que ara dietn el deficit fiscal de 
Catalunya. 
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Totes aquestes actit~ids d'abans de ser alcalde -i també mentre lio era-, pero sobre- 
tot abans de ser president de la Lliga Regionalista i abans de ser diputst, ja li varen 
valer una serie de crítiqiies semblants a les d'ara. 
Llavors es diu: 'El alcalde del rey en Barcelona ha ina~cgurado sus.funciones. Ape- 
naspuesta en sus manos la vara concejil de la capital catalana sube a la tribuna 
del Ateneo y entona desde ella un arrogante himno a la independencia". Bé, tam- 
poc no va ser ben bé aixb, ni de bon tros. S seguek 'El Dr. Robert, hechura suya, 
,figura elevada con su soplo es desde antenoche elMáximo Gómez de Catalunya, -el 
Máximo Gómez era un ciirigent separatista cuba, un nacionalista c~ibh- ypara que 
sea mayor la semeianza no e.$ e.paño1 ni catalán siquiera. El ardiente regionalista 
alcalde de Barcelona es mejicano': És cert, havia nascut a Tainpico. 
De parigrafs d'aquests en trobaríern una pila. Tot aixb li passa abans &entrar d'una 
manera decidida, ben decidida, en la política. 
Dintre de la febrada del moviiuent de 1-egeneració, molr creatiti, agosarat, avant- 
guardista, i, a més, ainb volunrat de tirar el país endavant i fer un país tiioclern, evi- 
dentnient, hi ha el catalanisine. S segur que el Dr. Robert, que tenia aiiih rota se- 
giiretat un sentiment catalanista o precatalanista, políticament s'hi incorpora. 1 és 
quan passa allb tan important que van ser les elcccions dels quatre presidents. El 
catalanisrne ja llavia intentat una primera aparició en el món de la política, perq~ie 
fins aleshores llavia estar bisicament cultural i econbniic, pero sense arribar a fer 
forat des d'un punt de vista polític. Non~és una vegada els catalanistes van inten- 
tar anar a unes eleccions i van triar una circutnscripció on hi havia poc caciquisme: 
Vilafranca del Penedes. Es va presentar nornés un candidat en tot Catalunya -1'er- 
manyer- i van perdre. Pijoan va dir deis que van fer aquest primer intent electoral 
que eren "els sants innocents". Després hi va haver un anicle que deia "els sants in- 
nocents han perdut la innocencia, perqiie ara s'adonen que no tot és el l<ei Jaume 
ni Guifi-é el Pelós". Les coses són més complicades. 
Després, en canvi, aixb es va preparar per primera vegada i I?i va haver la candida- 
tura dels quatre presidents -que, de fet, noinés foren quatre-. Només van ser qua- 
tre, encara que sempre s'ha ciit els cinc presidents. 
J o  estic absolutainent d'acord ainb la senyora Mayo1 que es pot ser bona persona i 
ser polític. Sí, pesque els polítics, ja aleshores, no tenien gaire bona fama. No I'lian 
tinguda inai, mai. Ni Pericles la va tenir. Pericles ara se'ns ha presentat com el gran 
polític, el gran model, el polític grec, atenenc, I'honie que va transformar Atenes, 
I'hoine gricies al qual nloltes de  les grans virtuts cíviq~ies del que podríeni dir-ne 
la polis grega han arribat fins a nosaltres. En canvi, els seus conternporanis el van 
acusar de tot, el van atacar per tot i va haver de f~igir d'Atenes, etc. 
Jo sóc dels que creuen que fins al final de tot el Dr. Robert no va ser un polític. VÍi 

arribar a la política a través de la seva iinplicació amb éls probleiiies de la societat. 
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Era un home compromés. No era solziment un hoine que patia pels malalts. Seiiipre 
s'explica que si un malalt era pobre no li cobrava, i patia pels malalts i patia quan 
se li moria un inalalt. 1 no solament patia per aixo: sin6 que patia en general per la 
societat. 1 aixo va fer que en un moment deterniinat la gent digués: "El Dr. Robert 
és un honle que s'estima la gent, que s'estima el país, que s'estima Barcelona". Pe- 
ro un polític ben bé fins aleshol-es jo cree que no ho havia estat. Ho hauria acabat 
sent si hagués viscut cinc o sis anys inés, segurainent, perqué de fet ja ho va aca- 
bar sent en el seu últim any con1 es veir en els seiis discnrsos, en tota la seva actua- 
ció, quan va ser president de la Lliga regionalisra, dip~itat ... Va sortir elegit en aques- 
ta llista que déiein dels quatre pero, inicialment, jo diria que no ho era. Canibó té 
una explicació sobre tot akb ,  que I'hem d'agafar amh una mica de reserva perque 
Cainbó -gran personatge de la nostra historia- no deixava de tenir el defeae que 
era una mica cregiit. Tenia n~otius per ser-110. pero sempre es donava molta impor- 
tancia. 1 parlant del Dr. Robert, qiian siirt president, recorda el1 que cap dels qua- 
tre presidents que van soi?ir havien fet política abans. L'únic que sí havia fet polí- 
tica era Doménech i Montanel-, pero Rusiñol, Torres i el doctor Robert no. 1 en les 
seves memories, Camhó diu que quan van haver guanyat -i &una manera molt bri- 
Ilant- la pregunta que es van fer els que ho havien impulsat, va ser: "les persones 
que s'han presentat q u e  han estat excel.lents candiaats- seiviran ara per al ckrrec 
de diputats?" Aixb passa. A vegades dius: "Aquest és inolt bon candidat, pero si gua- 
nyein ser& fatal". Tamhé passa al revés: "Aquest no arrossega ni un vot pero si gua- 
nyein aquest seria molt bo com a governant". Bé, quan han gtianyat es pregunten. 
''El Dr. Robert és el inillor candiclat que podríem tenir i Domenech i Montaner, pe- 
ro ara ..." 1 aleshores, La Kenaixenga, que era un diari &una postura niés antipolíti- 
ca i inés radical -que dintre del catalanisme no veia tot a k o  amb simpatia- deis que 
dels quatre diputats aquests n'hi havia un que parlava i no pensava, i es referia -amb 
notoria injustícia- al Dr. Kobert. No ringuin por, després aixo es corregek. Després, 
n'hi havia un que pensava i no parlava -era Domenech i Montaner-, i després n'hi 
havia dos que ni parlaven ni pensaven -eren Kusiñol i Torres-. Cambó ho explica i 
diu que és injust, evidentnient, perb era veritat que I'únic que tenia tina fonda cultu- 
ra política i que havia fet política catalanista abans era Domenech i Montaner, perb 
ziquest no era ni un orador initja. No se l'eritenia gens quan parlava. 1 diu: "El doc- 
tor Rollert -que era honie de paraula Bcil i brillant, era molt bon comunicador, per 
liumanitat, segurainent- ni havia fet mai política, ni havia actuat mai fins aleshores 
com a catalanista". Havia actiiat coin a home de la societat civil que prenia determi- 
nades iniciatives. 1 de l'altre, Kusiñol, qiian es posava a parlar tothom tren~olava. De 
Torres sahien que no diria mzii ni una sola paraula. 
Aleshores, Cainbó -segurament per donar-se una mica de  merit ell- diu que van 
dir: "Aq~ií I'únic d'aquests quatre que pot arar a iriés és el Dr. Robert". 1 explica que 
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t'has de pentinar així, que t'has de pentinar de  l'altia manera ... Anib mi no ha tingut 
mai exit aixo ... 1 ja esta bé ... La veritat és que finalment el que importa és arribar al 
cor de la gent i al cor de la gent no s'hi arriba si les coses no et SUiTen del cor. 
Aquesta és la referencia final. La ciencia, el metge, el profcssor, el president de no 
sé quantes academies, diputar, i tantes coses, el presidcnt de la Lliga Regionalista, 
tot el que vostes v~~lguin,  pero tot aixb q u e  res d'aixo no li feia nosa- homes que 
arrihin al cor de la gent n'hi ha hagut pocs. 1, el Dr. Robert, que no havia fet de  po- 
Iític gairebé mai i que no s'havia preparat especialment per fer política, resulta que 
va ser d'una gran eficacia política perqiii- era un home de  cor. 
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De totes les facetes de I'activitat medica cte Roben la més important en el seu temps 
va ser probablement la de  mestre. Socialment va ser més aparcnt la seva tasca con1 
a inetge pr3ctic que visitava inalalts. Pcrb va ser molt més profiind el seu treball 
com a mestre que ensenya els selis deixebles. Va dedicar-hi inés de vint-i-cinc anys 
i el fruit, tot i que menys palpable objectivament, va ser inolt eficaf. De cap metge 
barceloní del seu temps trobem escrits, molts anys després de la seva rnort, amb 
tants elogis deis qui foren alumnes seus. Després noinés es repeteix, amb intensitat 
cliversa, el fenomen en el cas de Francesc Ferrer i Solervicens, August l'i i Sunyer. 
Pere Nubiola, Agustí Pedro i Pons, i potser algun alrre. 
Orador facil i expressiu, d'aspecte físic que I'acompanyava, Peyrí, que no era pas 
gairc donar als elogis, i sovint crític just, diu: "quan parlava, coin tots els oradors 
nats captivava I'auditori ... qui I'escoltava es donava compte ... que deia coses inte- 
ressants i ben explica de^"^. 
Diu Nubiola, un altre alumne seu: "les llifons del Dr. Roberi no eren una col.lecció 
de dades i opinions, sin6 una cosa viva. Con? si el1 mateix patís la malaltia que ex- 
plicava, anlb la cara, ainb la veu, els símptomes, el patirnent, ... hagués pog~it ser 
un actor insuperable ... pero el cas és que era completament espontani i per aixb 
causava tanta impressio5. 
1 segueix Peyrí: Entre totes les descripcions destacava la que feia de i'angina de pit, 
que el1 tuateix patia i que havia dit que si es repetia el d~iria a la mort. Anys més 
tal-d aquest pronbstic, fet a la catedra, es coniirrn22 en el1 rnateix. Tanibé fou iilolt 
valorada la seva capacitat terapeutica, la precisió de les seves fórtnules magistrals, 
recordades encara molts anys després. 
Roben va ser cacedritic als 32 anys, el 1875. Aleshores, la figura nlixima de la me- 
dicina a Barcelona era Letamendi, que l'any 1879 va marxar a Madrid. El seu Iloc, 
un lloc no oficial, pero realment existent, va quedar buit. Roben es va anar impo- 
sant i en pocs anys fou el primer metge de Barcelona. Aixb tenia els seus pros i 
contres i va influir en molts aspectes de la vida de Icobert. D'una banda, auginenta 
la seva projecció social, que al cap i a la fi el ponaria a la política, tot i que no hi 
tenia pas massa ambició personal. Pero per forfa li va exigir més esforf i li restrin- 
gí altres aspectes del seu treball. 
Insistim: se sap que Robeii va ser un magnífic professor, un dels pilars de la Facul- 
tar en frase de Jaume Peyrí, que el conegué con1 a aluir~ne. La seva tasca docent 
fou important. Visitava molt, fou el gran nletge consultor de  la Barcelona de  finals 
del segle XIX: la seva capacitat i precisió diagnbstica eren notables. La seva tasca 
assistencial, dones, era de primer ordre. A més fa política, de  manera molt activa i 
absorherit, els tres últirns anys de  la seva vida. 
En aquest conjunt, la seva obra escrita queda una mica diluida. ~ d h u c  s'ha dit que 
va escriure poc. És el que passa en molts metges que actuen niés en aitres ves- 
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sants: social, assistencial i docent, qiie en i'estricrament científic, de les publicacions. 
Perb en el cas cle Robert, els tres pritners factors esmentats no van pas obscurir el 
quart. Rohert va fer una extensa obra coin a "publicista medic", con? es deia en al- 
tres temps, que cal recordar. 
Fou un element important en la introducció dels coneixements de la medicina eu- 
ropea del seu temps a Catalunya. Foii un dels exponents de  modernització de la 
nostra medicina. En remarquen1 dos aspectes: el treball de  I'etapa inicial a El Com- 
piladorMédico i la traducció del Ilibre cle Virchow, tot a la decada dels anys sei- 
xanta. Gairebé just en acabar la carrera va col.laborar a El CompiladorMédico, on 
tenia al seu carrec dues seccions fixes de  "Kevisió de  la preinsa medica" estrange- 
ra i espanyola. En aqLiest sentit, el treball més que original és de difusió, i Forma- 
ció propia perque havia de llegir el que es publicava i estar al dia. Se citen en for- 
ma de  resum breu n~olts dels treballs més importants que es publicaven aleshores 
a Europa. I'erb tainbé hi ha algun articie original esporadic, fruit de la seva expe- 
riencia clínica personal. 
En conjunt, Robert, ho hem assenyalat altres vegades, és un dels elements clau de  
la que hem anoinenat "generació medica catalana del 88"6. 
Bartomeu Kobert va morir I'abril de 1902 a I'edat de  cinquanta-nou anys. Va ser al- 
calde de  Barcelona el marc de  1899, pocs mesos, fins a I'octubre. El 1901 va ser di- 
putar a Madrid. Els tres últitns anys de  la seva vida li van donar una projecció pú- 
blica i política extraordinaria a Catalunya. És un dels grans creadors del catalanis- 
me polític. 
La seva estatua, primer a la placa de la Universitat i ara a la de Tetuan, els home- 
natges populais, la certa mitificació de la seva figura, el que s'ha escrit d'ell, adhuc 
el ressb d'aquest centenari, haguessin estat molt diferents sense els tres íiltinis anys 
de projecció política. En canvi, la seva obra meclica, n~olt important, hagiiés estat 
la mateixa, pero ara el recordaríem rnenys. Podem pensar que sense aquests tres 
últims anys no hi hauria I'estatua, ni el gran recorcl ciutada, i en canvi I'obra medi- 
ca, cle primer ordre aquí, hagués estat practicainent la mateixa. 
Ara analitzarem breuinent aquesta obra medita i n ~ é s  concretament I'obra escrita, 
la que té més continuirat, la de  més caire científic. Queden a més, ja s'ha dit, la tas- 
ca assistencial i la capacitar docent, ambdues de  primer ordre. Analitzem primer els 
llibres i després el treball publicat en revistes. 
No és pas facil recollir tot el que va escriure el Dr. Robert. Quan el julio1 de 1900 
fa, tnanuscrita amb la seva bona lletra, la 'Y$q/a de seniicios del Br D. Bartolomé 
l<ohert y Yanáhal, natural de Tampico (México), de 57 años de edad, Catedráti- 
copor oposición de Patologzá Médica de la Universidad de Barcelona" quan posa 
les obres publicades ho fa de rrianera molt concisa: cita 6 llibres, 8 monografies, 3 
prblegs, 2 necrologiques i 'Xrticu1o.s sueltos de medicina en la mayorparte de los 
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perzódicosprofesionales de España y en La SemaineMédicale de Par&". També en 
el seu cxpedient consta que Robert va ser declarat excedent com a catedratic, per 
raó de la seva elecció con1 a clip~itat, el 15 de julio1 de 1901, en temps de vacan- 
ces escolars. Perb 1'1 d'octubre de 1901, en coinencar el curs, el rector el va auto- 
ritzar a exercir la catedra "a pesar de su situación de excedencia porque es dipu- 
tado a Cortes"'. 
1.a Revista de CienciasMédicas li va dedicar un fiilletó arnpli, en hotnenatge, arran 
de  la seva inort. A les pagines 214-218 hi ha una relació Ilarga de treballs, la rnés 
completa que he111 vist referida a Robert. Hi ha la cita de 85 escrits seusR. 
Hi ha, a més, les meinbries manuscrites que es conserven a I'arxi~i de  I'Acadeiiiia, 
en total vuit, la majoria prou extetises. Perb encara hi ha bastant més. Qcieclen els 
articles a les revistes mediques, publicats de tlyanera habit~ial i coiitinuacla. Aiub tot 
aixb, i el que Iiem vist a altrcs Ilocs, podein dir que són inés de  dos-ceiits els tre- 
balls medies signats pel Dr. Bartoineu Roben. 
La seva col.laboració a les revistes mediques de Barcelona, la ciutat on treballava, 
és continuada durant tota la seva vida, principalment en tres d'elles i de tilanera 
relativament successiva: El Compilador Médico, La Independencia Médica i Reva- 
tu de Ci~lzciasMédicas deBarcelona Entre les tres hi heiii trobat inés de cent tre- 
balls. També a la Gaceta Médica Catalana i d'altres. 
Cal dir que la i~vis ió  que fem no la podem considerar cocnpleta ni tancada. Sabe111 
que hi ha col~laboracions cn altres publicacions cie les que no hern pogut fer la 
consulta. El Ilistat queda obert. Pero perla intenció d'aquest tt.eball, que és deinos- 
trar la intensitat i continuitat de  l'obra científica de Bartoineu Roben, el que hem 
vist ja ho Facilita abastament. 
Evidentment que no tots tenen la inateixa valud. Pero ara ens iinportava remarcar la 
"productivirat". El Dr. Robert, catedratic de la faciiltat de tnedicina, té una obra me- 
dica escrita extensa i és un dels professors, i metges del seLi teinps aquí, atnb rilés 
treballs publicats. Cal reinarcar-ho perque a vegades no s'ha considerat així. 
El conjunt dels ueballs els dividirn en quatre apariats: Ilibres, monografies, articles 
i membries maniiscrites. 

LIJBRES 

Hi lia un total de  vuit llibres que considerern en cls apartats següents: 

- El tractat tnonografic de malalties de  l'aparell digestiu, que és el primer text 
d'aquesta especialitat a Espanya. El fa en col.laboració a n ~ b  Emerenc31 lioig i Bo- 
fill. 
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- Un conjunt de textos que són en realitat aplec de les classes fetes a la Facultzit, 
recollits per estudiants, pero publicats coi11 a Ilibre i revisats per ell. Són el ger- 
men inicial, no solidificat, d'un possible tractat de Patologia i Clínica Medica. Al- 
glins van tenir inés d'una edició. 

- Una tracl~icció, que va fer de molt jove, iuntament ainb Giné i Partagis, del lli- 
bre de Virchow. L'incloem en aquest apartat no sokiinent perla forma de llibre 
sinó per la importancia excepcional de I'obra i el que significa introdi~ir aquí, el 
1868, les idees de Virchow. Tatiibé s'lia de valorar I'exteiisió del proleg deis tra- 
ductor~ espdnyols. 

- Dues obres diferents, ~ ina  en coi~laboració niés aviat nominal -el  mateix Robert 
ho explica clar- en un tractat d'EIiclrologia i el recull posterior cl'articles publicats 
a La Vanguardiu I'any 1901 

Enfermedades del aparato digestivo 
Madrid (Impr. Nicolás Moya) 1899, 581 p. 
(Signat per Bartomeu Robeit i Emerencia Roig i BofiII) 
És probablement el "primer tractat espanyol de malalties de I'apai-el1 digestiu". Així 
ho considera Gallarr Esquerclo en la seva Historia de lagaslroenterología española 
de l'any 1955. En tot cas, és, el Ilibre que va tenir més influencia en aquest catnp 
aquí a finals del segle XTX. Es un extens tractat publicar a Madrid el 1889, de 581 
pigines. Gallatt ja en fa iina analisi relativament extensa i ara no és pas qüestió de 
repetir-ho aquP. 
El autors són llobert i Roig i Bofill, arnbdós sitgetans, el primer per iiissaga faiiiiliat. 
i el segon per naixement. Foren membres de I'Academia, de la que tots dos foren 
presiden&, i a inés cunyats: la col.laboració era molt estreta. Roig (1848-1901) té 
Lina vicia paral.lela a la de Robert, era tina inica rnés jove i niorí un any abansIo. 
És un text nlolt sistematitzat que tradueix una bona experiencia clínica i I'habilitat 
terapeutica dels autors, en uii teiilps en que les fórmules magistrals eren la llei en 
les prescripcions. Ja diueti, des del proleg inateix, qcie busquen més i-esoldre les 
necessitats del tnetge que no pas exposar i discntir teories, i diuen clarament: "qu,e- 
remos aludir al tratamiento de las enfermedades que en los mas de los libros ape- 
nas si esta e,$bozado" i encara afegeixen "de ahí la necesidad de detallar una tera- 
péutica haciéndola todo lo indiuidualposible". També insisteixen en la importan- 
cia de la historia clínica. 
Tots els capítols segueixen el rnodel anatbinic: boca, esbfag, estórnac, budell, fet- 
ge, @crees, vena poma, peritoneu, i només un és d'etiologia propia, el dedicat 
a I'helinintiasi del budell. El més extens és el dedicat a la patologia de I'estóinac, 
ainb el 25 % del total del text. 
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Programa de Patología Interna 
Barcelona (lmpr. El Poivenir) 1875, 300 + 13 p. 
És l'emhrió inicial, pero extens, modest, del que podrla Iiaver estat iin gran tractat 
de Patologia Medica. Diii clarament a la mateixa portada: "Programa de Patología 
Interna explicado en la Facultad de Medicina de la l/nivevsidad de Barcelonapor 
el doctor». BanoloméKoberl, catedrático de dicha asignatura". Es publica I'any 
1875, el mateix en que guatiya la catedra, A I'advertencia inicial, de data 1 d'octu- 
bre de 1875, assenyala que és una sínresi, "o si es vol, l'índex del que s'ha d'apren- 
clre i saber" i afegeix: "si no vol viure divorciat del que és positivaiiient útil i no es 
vol perdre en un laberint de teories que no són seinpre necessiiries". Es basa prin- 
cipalinent en el seu prograina presentat a les oposiciot~s de catedra. Pero assenyala 
clarament l'interes més de la practica clínica que no pas de la discussió tebrica. Té 
un total de 189 Ilicons, que s'expliquen, o comenten, de forma molt sinbpticzt. 

"Sumario de los Prolegómenos de Clínica Mddica" explicados en la Faczrl- 
tad de Medkina de Barcelona.. 
Barcelona (Sucesores de Ramíi-ez y Cía) 1881, 164 p. 
Segona edició, (id), 1885, 166 p. 
Coinentem la segona edició. Encara que a la portada posa "corregida y aumenla- 
da", és bastant semblant. Esta dividida en 84 Ilicons, totes breus. De fet, és un trac- 
tat d'exploració clínica, ben ordenada, amb coinentaris curts pero suficients. És u11 
llibre breu que encara aviii és en gran pan de  bona lectura. Tradueix I'experiencia, 
la sagacitat, la capacitat docent del seu aiitor. 
Té iina visió clara i sovint eclilctica, amb amplitud de criteri. Un exemple és quan 
tracta de l'interrogatori al malalt. Exposa els dos tnetodes, de Bouillaud i Rostand. 
El primer fa una ananmesi [larga, ordenada cronolbgicament, es pregunta per tot, 
fins arribar a I'estat actual i després s'explora el inalalt. El segon iiietode va niés al 
gra, es pregunta primer pel que li passa al tnalalt. Diu Kobert: "per a nosaltres els 
dos inetorles tenen els seus avantatges i inconvenients, i cadascun conipleix el seu 
objectiu en certes ocasions". No els desqualifica, pero en una Ilicó imniediata ex- 
plica "el nostre consell per a I'interrogatori dels inaialts" i diu "A l'objecte de no di- 
vagar ... aconsello fer tres preguntes previes, que poden simplificar la tasca": Que 
té, quan tenips fa, a que ho atribueix. 
Voldríem fer un comentar; sobre la valoració qiie fa Roben de I'exploració del pols. 
Diu: "Pel clínic res tan interessant coin I'exploració del pols ... veritable barbmetre de 
l'organisme humi. marca com cap alrre fenornen fisio-patolvgic, el grau de resisten- 
cia dels individus, la plenitud de la forsa de vida i la proxiinitat de la molt ... L'examen 
del pols és Viirbitre de les nosues decisions"". Valora principalinent la ~adial, pero re- 
comana polsrir altres arteries: temporals, cari>tides, ciumls, poplítees, pedies. 
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Finalment, cal dir que Robert té en compte els aspectes eiics. Recol-dem que rnolts 
anys abans hi hagué I'assignatura de Clínica i Moral Mediques, i qiie un text iinpor- 
tant aquí fou el de Feliu Janeriz. Al comenqament comenta les condicions del nlet- 
ge: al final el paper e n  les juntes o consultes clíniques. 
Es reslim és un llibre bo, breu, basat en l'experiencia clínica de I'autor, que encara 
avui, en bona pan, no fa de  mal repasar. 

"Patobgíu Médica" apuntes de las lecciones explicadas por el B. R Roberl 
y redactadas por D.J. Bertorneu, D. E. Cardoner y D. P. Viver, y revisadas 
por aquél profesor" 
13arcelona (Est. Tipográfico D. Baseda) 1894, 640 p. 
Coinpren set apaitats: circulatori, respiratori, urinari, nerviós, sang, nutrició i febres. 
No hi ha el digestiu del yue ja n'havia fet un volum ainb text propi abans. Els capí- 
tols més extensos són el del respiratori, amb gairebé dues-centes pagines, i el del 
sistema nerviós, anib cent cinquanta. 
No cal analitzai- el llibre aquí, perb si que farem algun coinentari puntual. Així, quan 
tracta de  I'angina de  pit i en referil--se al dolor esternal, "esternalgia" i les seves cau- 
ses, diu "también lo es con harta,frecuencia el caso del tabaco'03. 
Sobre el cancer de  pulmó, entre moltes altres coses, diu: "Es unproceso muypo- 
co común, por lo cual me limitafé a una somera indicación'' i 'Raras veces espri- 
mitivo"14. 
Sobre I'llernorragia cerebral: "Es la enfcvmedad que muchos conocen como apople- 
jíu cerebral ... Es una afección de importancia suma, por la frecuencia con que se 
presenta, yprecisamentepor ser nuestropa<s el más castigado de Europa, y no sólo 
de Europa sino hasta del mundo en ter^"'^. 

"Clánica Médica." Lecciones del profesor m. D. Bartolomé Robert y Yar- 
zábal.. redactadas porJ. Sole'y Forn -J. Sans Tous" 
Barcelona (Tobella y Costa: impresors) s.a (1900), 436 p. 
6s un recull extens dels casos clínics presentats pel Dr. Roben. De fet són histories 
clíniques comentades. Cada historia la signa un dels dos redactors, perb el paper 
del Dr. Robert és fonamental. 
El llibre té Luna estnictura relativament coniplexa, perb útil. Les histories s'acaben a 
la pagina 301. Aleshores seg~ieix un apendix, en principi, durant quaranta pagines, 
d'estructura lbastant igual. Es nota que és un apendix perquk bo diu. 1 de sobte, sen- 
se separació formal segueixen les fórmules, fins que posa "FI de  l'ap~ndk'"6. 
1 segueixen aleshores uns índex rnolt extensos, detallats i útils. Una primera pait de 
semiologia i diagnostic; diagnostic diferencial; etiologia i fisiologia patologiques; 
clínica terapeutica; i farinacologia amb índex deis tnedicaments prescrits. 
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En el conjutit tle les obres coinentacles creietn que Robert és u11 professor extraor- 
dinari, i un autor iniportant, tiiés en cl camp de id clínica, l'exploració directa del 
inalalt, que en la descripció global de tova la patoloyia. De fet, la seva obra és niés 
important cn la pan de Clínica que en la de l'atologia. 

"Compendio de Hiárología médlcn, balneoterapia e hldroterapFa" 
narcelona (Montaner y Simón edits.) 1884, 574 p. 
(fet juntanient amb Alfred Nadal)". 
És un text inolt extens que si bé a l'enquadernació consta com a Roben i Nadal, i 
en el llom també, a la portada interior ja es veu ciaranient que esti fet pel doctor 
Alfred Nadal, amb I'afegit "obra ret!lra~iapor el Dr. D. Bartolomé Robert". Consta 
com a "ilustrada congrabados": n'hi ha 21, tots a la pan d'hidroteripia, el primer 
a la pagina 489. 
Kobert fa el proleg i comenga: 'El doclor don Alfredo Nadal, dando a la estampa 
este libro.. . " i més endavant "El autor de este libro ha sorteado todas las dijiculta- 
des ... Sembla que queda prou dar, i el mateix Roli>e~T ajuda a veui-e que el llibre 
és de Nadal, que RobeiT fa el prbleg i el revisa. Perque hi consta primer el noiii de 
Robert, com a antor, a la coberta dirra i al llom, és potser una questió de  niercat, 
de "marketing" que en diríein ara. Pi-obablement amb el noni clel Dr. Kobert de- 
vi21 tenir n ~ é s  sortida i podia ajitdat- més a I'autor. Creiem que és necessari aquesc 
aclarinient. 

Traducció de La Patología Celular de Rudolf Vichow 
Madrid (Impr. Española) 1868, 440 p. 
La incorporació de les idees de Vircliow a la medicina peninsular és iinponant. Els 
traductors són dos joves iiietges catalans, Joaii Giné, que ja es catedratic de la Fa- 
ciiltat, i Bartoiiieu Robert que Iiu se& rnés tard. La versió espanyola es ia sobre la 
traducció francesa p~iblicada per Paul Picard. Els traductors hi posen algiines no- 
tes i el 'Pr6nlogo de los traductores e.spañoles"~ bastant extens. Significa la introcluc- 
ció de I'anatoniia patolbgica inicroscbpica, o liistologia patolbgica, coin en deien, 
al pensament mPdic habitual. Aqiiest és un punt que creiein que cal valorar d s  
del que s'ha fet fins ara. 
Aquesta edició és la primera niostra objectiva important de la col.laboració, llar- 
ga i estreta, entre Giné, que era una mica rnés gran, i Robert. Despit!s la veurem 
a i'Institur Medie de Harcelona, a la revista La Independencia Midica, a la Faciil- 
rat, eii altres institucions. La uaducció posterior d'Alfred Nadal va incorporar taiii- 
bé aquest prbleg de Giné i Kobert". Confirma el pper destacar d'anibdós en la ge- 
neració del 88. 
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Balance del siglo XIX. L a  Medicina 
Quan ja era a l'últiin any de la seva vida, i en plena activitat política co~i i  a dipu- 
tar a Madrid, va escriure una serie de rrou articles, amb el títol generic: Balance del 
siglo XIX La Medicina. Es van publicar a La Vanguardia, entre el 6 d'agost i el 27 
&octubre de 1901. Els sis prirners estan fets durant el temps de  descans a Campro- 
don. Són una visió prou extensa dels canvis en la medicina al Ilarg del segle X X .  
Poc abans, i'octubre'de 1893, havia fez el discurs inaugural de  curs a la Univeisitat 
de  Barcelona amb una orientació sernblant: 'Za Medicina hoy'"0. 
Els articles es van publicar de  forma successiva, i no són pas un Ilibre. Pero foreil 
aplegats en un volum nlonografic arran del IV Congrés &Historia de la Medicina 
Catalana I'any 1985 a Poblet2' 

MONOGRAFIES 

Pot ser difícil definir exactainent el que entenem aquí coni a monografia. Algunes 
ho diuen claranient, són f~illetons extensos que tamtlé podrien passar coni a Ilibre 
si s'haguessin editat coin a tal. Almes són escrits més curts, o bé el text de discursos 
acad?tnics o institucion:ils. Algun: ben segur, potser podria anar en un altre Iloc. 
Seguiin un cert orclre cronolbgic, només alterat per alguna afinitat de  temes. 

"¿El hombre es cosmopolita? ¿Puede o no aclimatarse en todos los puntos 
del globo?" 
Madrid, 1866, 29 p. 
És la seva membria de  doctorat. 

"Discursos sobre la aclimatación de la especie humana" 
Barcelona (Ateneu Barcelones) 1873.60 p. 
De fet són clos treballs, seriiblants en el tema, anib pocs anys de  diferencia, tots en 
I'etapa inicial del trelxll de Robert, abans de guanyar la catedra. El segon pot sem- 
blar una versió ampliada del primer. Són escrits més de pensament que no pas &ex- 
periencia clínica, i en tot cas molt inicials en la producció medica. 

"El valor positivo de la anatomía y fisiología patológicas" 
Barcelona (Institut Metlic de Barcelona) 1869, 29 p. 
6s el treball inaugural de curs cle I'lnstitut I'any 1869. Esta en la Iínia vinculada a 
la traducció del Ilibre cle Virchow, publicat I'any anterior. La uaducció la fa junta- 
ment amb Giné. Dins de  l'lnstitut Giné n'és un deis personatges decisius, diríem 
que iclliuc aiiib una intervenció i einpenta més intensa que la de  Robert. Esta en la 
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Iínia d'introd~tcció de les noves idees de la medicina europea en el nostre ainbient nle- 
dic i cientííic. 

"Reseña histórica de los asuntos que han ocupado al Instituto Médico de 
Barcelona en el año 1867" 
Barcelona (Inst. Med. Barc) 1867 
Un magnífic treball, en la tasca de secrerari, extens i inforniatiu, del que significa 
I'Institut. 

"Uso del alcoliol en el tratamiento de la pulmonía" 
Barcelona (Impr. J. Jepús), 1878, 115 p. 
- tarnbé una segona edició 'torregida y aumenlada": Sevilla (Imp. A. Resuche) 
1885, 123 p. 
És el text d'una conferencia que va pronunciar I'any 1875 a la Sociedad Médica Bar- 
celonesa El Laboratorio, qiie després es va fusionar, i va ser el nucli de I'Academia i 
Laboratori de Ciencies Mediques. Va ser un treball iinpoitant en el seu temps, amb 
prou clifusió i adhuc ainb una segona impressió. 

"Necesidad de ampliar los estudios neuropatológicos" 
Barcelona (Academia de Medicina i Cirurgía, Imp. de Jaime Jepús), 1880, 49 p. 
És el text del discurs inaugural de crirs de la R. Academia de  Medicina i C i ~ r g i a  de 
Barcelona, llegit el 30 de gener de 1880. 

"La moderna etiología y la clínica" 
Llicó inaugural de curs a I'Academia i Laboratori de Ciencies Mediques de 
Catalunya, 19 de gener de 1884, p. 25-41. 

"La medicina de hoy" 
Discurs inaugural de curs de  l'any 1893-1894 a la Universitat de Barcelona. 
Barcelona (Itnp. Jepús y Roviralta) 1893, 26 p. 
Ha estat recollit en i'aplec de 21 discursos inaugurals de la Universitat, fet I'any 
2001. Cal dir que de tnedicina només es recullen els de Ilobert i Letamendi. En I'es- 
tudi previ d'aquest discurs diein: 
Esta fet el 1893, amb una mentalitat queja anunciava el canvi de segle. Es veia pm- 
per el segle XX i calia recordar cl gran enlairainent que va tenir la inedicina, i tota 
la ciencia, durant el XIX. Més tard el mateix Roben féu a La Vanguardia un balanc 
d'aquest canvi: 'porque el tiempo apremia, porque el siglo acaba". Trairiet tanibé 
una sensació de confianca i de satisfacció pel clima polític "respiramos una atmós- 
,@u de libertad, y vivimos halo el régimen de la democracia". Evidentment el temps 
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és diferent. En el casnp de la ciencia remarca la importancia de I'entronització del 
metode experimental; és el secret del progrés. En conjunt és una manifestació de 
confianga en el progrés 

"La peste bubónica" 
Llicó a la Faculrat de Medicina, fulletó, 1897, 17 p. 

"Características de la patología humana en sus relaciones con la Terapéu- 
tica" 
Barcelona (Imp. Henrich y Cia) 1897, 79 p. 

"Relaciones de la patología mental con los tribunales de justicia" 
Barcelona (Imp. EIenrich y Cia), 1898, 74 p. 
Cap a la fi de  segle el progrés de  la psiquiatria, e1 progrés concreta Barcelona arnb 
I'escola de Nova Betlem, alguns processos impoltants, la repercussió del cas Verda- 
guer, asnb pesitatge en el cainp de la psiquiatria forense, van donar un ressb impor- 
tant als tenles de la patologia mental en relació ainb la justícia. I així Rohert, atent 
al tema, va fer dues conferencies a la Universitat de Barcelona, el mes de  febrer de 
1898, sobre el tema "Relaciones de la Patología Mental con los Tribunales de Justi- 
cia". És un fulletó de 74 pagines, en el que Robert explica les seves idees sobre el 
tema. De fet, creiein que hi ha dos punts més iinportants que condensen el pensa- 
inent de Robert. D'una banda, diu ben ciar que el codi penal esta antiquat. D'altra, 
la preferencia que dóna a l'escola sociolbgica, defensant el lliure albir, sobre l'es- 
cola més biologicista, materialista, lombrosiana, que és més determinista. 
Sobre el primer punt és prou dar: "Nue.stro código, inspirado en un excelente cri- 
terio, dada la &poca ya remota en que fue escrito, ha quedado desde entonces co- 
mopetnJicado"i espera que 'podamos todos injluir en que la evolución se haga'"*. 
Cap al final insisteix: "Nopuedo terminar sin repetiros que el Código Penal de Es- 
paña no está a la altura de la moderna Psiq~iatrfu"~. 
El segon punt I'analitz:~ de manera inés extensa, desnostra un bon nivel1 de conei- 
xesnents. De fet, és contrari a les doctrines lombrosianes del criminal nat. Assenya- 
la que els Iímits entre la salut i ia inalaltia en el camp mental no estan prou definits: 
"no hay límites bien marcados entre la salud y la enfermedad de la mente.. . sepasa 
gradualmente de un estado a ~ t r o ' " ~ .  
l'refereix f~igir dels conceptes absoluts: "me inclino muypoco a la admisión de las 
irresponsabilidades absolutas". No accepta les idees de Lombroso, tot i que el res- 
pecta i el va impressionar quan es van ti-obar. Més que les idees generals prefereix 
I'estudi detallar de  cada cas concret. Seguint Maudsley diu 'kstudiada la locura en 
abstracto depoco le sirue a l j u e ~ ' " ~ .  
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Esmenta de passada, perb sense dissimular res, els metges que creuen saber-110 tot 
i volen clictar ells mateixos la justícia: Wo se me oculta que en algzin caso los médi- 
cos exageran la nota, no sólo ampliando en demasía el círculo de las irresponsubi- 
lidades, sino suponiendo qu,e los Tribunale.$ de Justicia, para emitir sus fallos, sólo 
han de tener en cuenta la opinión de lospsiquzatrus'"! Aiib potser est2 una mica 
en oposició a les idees de Galceran i Rodríguez Morini, que es queixen, sovint amb 
prou raó que els tribunals no els fan cap cas, i adh~ic insin~ien deixar cle fel. peri- 
tatges per a I'Administració de Justícia. Robert pensa que els coneixements cientí- 
fics tampoc són sempre suficients: "toduvia no se hapronunciado la últirnapula- 
bra en muchos asuntos de la patologzá mental'"'. 
En resiini, Rohest entra en el tema, no accepta els criteris deter~ninistes absoltits, re- 
coneix les Iitnitacions tant de coneixements coin d e l ~  propis psiquiatres, peso car- 
rega tanlbé contra un codi penal antiquat. 

"Necrología de D. Narciso Carbó de Aloy" 
Barcelona (Sociedad Económica de Amigos del País) 1898, 36 p 

"Oportunidad terapéutica" 
Discurs inaugural de les tasques de I'any acadeniic 1900 a 1901 a L'EscueIa de Es- 
pecialidades Médicas de Madrid. Madrid, 1900 

"C6l4ula social" 
Discurs in:rugural llegit a I'Areneu Barcelones, el 13 de desenlbre de 1900, 60 p 
És I'únic, entre aquests treballs de Roben, que hem vist en catala. 

Rartoiueii Robert va escriure extensanient a la premsa rneclica catalana, amb un 
grau cle dedicació diversa segons els períodes. En una primera etapa, encara molt 
jove, el trobem con1 un dels puntals de  El Compilador Médico (CM); després col- 
labora activament a La Independencia Midicu (IM) que va substituir la pub1ic;i- 
ció anterior. Més endavant col.labor;i bastant anib la Revista de Ciencias Médicas 
de Barcelona (RCMB). També ens diu el1 inateix que ha col-laborar a La Skmaine 
Médicale de ParíszR. A més, hi ha treballs en altres ubicacions geogrifiques, P.e. 
La Unión Médica de Lleidq tainbé hi ha treballs en altres publicacions, perb són 
menys no~iibrosos~~. 
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Treballs a El Compilador Médico (CM) 
Roberr va coriiengar la seva tasca coin a piiblicista en aquesta revista. El Ccmpmpih- 
dorMtídico va apareixer durant quzitre anys, i sortia ainb numeració per cursos aca- 
clemics, de  1865-66 a 1868-69. El seu treball és extens. 
Una primera part inicia una tasca d'informació del que passa a la iiiedicina cle fora. 
És la secció Revista de Prensa Médica Fxtrangera. Són articles 111-eus, de 3-4 pigi- 
nes, en que dóna notícia de treballs apareglits en publicacions franceses, italianes, i 
a riiés distancia, alguna anglesa o alemanya, aquesta potser de segona referencia. És 
una funció important com a introductor de la ciencia europea a Catalunya. Aquest 
paper ser2 potenciat després per I'obra exiraordiniria en aquest canip de Gaspai- 
Sentiñón, principalment a la Gaceta Médica Catalana. Pero Robe17 en aquest cainp 
és un element important. En el conjunt deis quatre :inys (i en el primer hi té noinés 
dos apunts), hi ha un total de 37 revisions de  preinsa medica, 30 estrageres i 7 es- 
panyoles. A niés encara hi ha tres notes de crítica. En aquest sentit, les aportacions 
del capítol pugen a 40 pi~blicacions. 
Un segon plint són els seus articles originals. N'hi ha nou en tres anys, referents 
quasi tots ells a notes clíniques, de  contingut bastant variaPo. Voldi-íem ren~arcar el 
que va publicar en ocasió de la visita de Pere Mata a I'lnstitut Medie de Barcelona, 
on elogia vivament Mata com a cap de I'escola científica positivista espanyola. 

Treballs a La Independencia Médica ( 1 . )  
Els articles a La 1M són inolr nornbrosos i es troben en diverses seccions, pero prin- 
cipalnient a la científica i la clínica. Hem vist aquí fins a 40 treballs de Robert, i~iés 
6 a la secció bibliogrhfica (crítiqiies de Ilibres) i 2 en la de correspondencia cientí- 
fica. En total són 48 aportacions, des de  I'aiiy 1869, (on de fet continua la seva tas- 
ca de  col~lahoració al Colnpilador fins al 1882 i també iin informe el 1890. El con- 
tingut és bisicainent clínic, i hi inclou la terapeutica. És potser el que reflecteix de 
forina niés clara els temes que interessaven més a Robert com a nietge: una consi- 
derable varietat dins de I'ampli contingut de la clínica medica aiiib un interes iiiolt 
detallar per la terapeutica 

Treballs a la Revista de Ciencias Médicas de Barcelona (RCMB) 
La col.laboració a la RCMB l'inicia de fet I'any 1881 i dura fins al 1902. Robert publi- 
ca principalinent allí els últims vint anys de la seva vida3'. Heni vist 35 apoitacions, 
rnés 6 recollint interveiicions en el Congrés Medie de  1888 cle Barcelona i una res- 
posta a una enquesta sobre una malaltia estranya. En total són 42 aponacions. 
En I'anAlisi de continguts de les seves aportacions hi destaquen com a punts basics: 
a) la declicació principal als aspectes clínics i terape~itics, és a dir, a la rtiedicina apli- 
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cada; h) entre els gmps de patologia, que són variats, Iii tenen iin paper important 
la tuberculosi en les seves diverses formes, altres aspectes de la patologia infeccio- 
sa, la patologia vascular cerebral i la patologia cardíaca. A més daltres piints rnés 
o menys esporaclics ben diversos. Coin a alló que avui són especialitats separades, 
destaquen la patologia respiratiiria, neurolbgica, digestiva i cardiovasculai: fis a dir, 
la totalitat de les parts inés importants de la patología i clínica inediqiies. 

Trebah a la Gaceta Médica Catalana 
Es la revista impulsada per Rafael Rodríguez Méndez, catedritic d'Higiene, i rector 
de la Universitat quan mor Robert. Les aporiacions són nombrases. Les priineres 
tencn carieter clínic, pero aviat passa a un altre tipus de notes, les que són refe- 
rencies de congressos: corn el de Sevilla de  1882, treball extens publicat en cluatre 
parts, o el de Barcelona de 1888, dividit en set. 
Més visible encara és la pan dedicada a comentaris o crítica de  Ilibres. Alguns són 
al llai-g de diferents anys, com és el cas dels quinze volums del Tractal enciclope- 
dic dirigir per H .  Ziemssen, el professor de Munic. En conjunt, Robert va escriure 
bastant a la GMC, de manera gairebé constant, continuada en el teinps, des de I'ini- 
ci de la revista el 1878, fins a la seva mort. Cal dir, aquí i tainbé en altres Ilocs, que 
alguns treballs se citen en inés d'una publicació. 

Altres trebails 
Queda encara un llistat relativament més cun de col.laboracions de Robert en altres 
revistes. Així fem referencia a articles publicats a la Kevista de Medicina,y Cirugía 
Prácticas de Madrid i encara hi ha treballs de manera esprsa en altres Ilocs. 

Els prblegs de Ubres 
Cal assenyalar també els prblcgs de Itibres, deis que n'hem irobat ser. Tres són de 
textos de patología medica, és a dir tractats de la seva asignatura. Són els de Swum- 
pell, Kuntze i Dieulafoy. En la mateixa Iínia, la montigrafia sobre el tractament de 
la tuberculosi de  Daremberg. 
Dos iués són sobre temes dhidrologia. El primer és el de la inonografia sobre les ai- 
gües de Tona feta per Antoni Rayés i Fuster. L'altre és del Ilibre d'Alfred Nadal, del 
que jü hem assenyalat que en la poitada exterior Roben consta tainbé com a autor. 
1 que& el primer pr6leg que va fer, juntameni ainb Joan Girié, de I'edició espanyola de 
la PatoIogia Cel.lular de Virchow, de la que els prologuistes eren també trad~~ctors. 

Col.laboracions a La Vanguardia. La premsa diaria 
Roben fou un col.laborador no infreqüent de la premsa diaria, de fet de  La Van- 
guardia. Una serie imponant darticles, nou en conjunt, on feia una revisió de la 
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medicina del segle X X ,  en el canvi de segle, publicats el 1901, la vam recollir en 
forma de  llibre quan va tenir iloc el Congrés d'llistbria de la Medicina Catalana de  
1984 a Poblet. Hem vist, a mes, un nombre semblant d'articles entre els anys 1894 
i 1901. Tot i que no hem fet una revisió completa, hi ha un mínitii de 18 articies en 
aquest apartat. També hi ha un article sobre la limfa de Koch, és a dir sobre ki tu- 
berculosi. al Diari de Barcelona. 

344. "Fisiología patológica de ias enfermedades diatésicas" 
És el seu treball d'ingrés a L'Academia de Medicina. Era el que alechores es deia 
"exercici de provisio. És un escrit relativanient llarg. Porta data de 17 de juny de  
1866. Es va publicar, en tres parts, al CompiladorMédico. 
(v. Memories manuscrites, núm. 344. (vol. 14, nútn. 5) .  
398. "¿Cuál es la medicación racional o empírica que ofrece mejores resultados en 
el tratamiento del croup?", 1865 (vol. 21) 
653. (sense títol) Necrología del doctor Jaume Pi Suiier. 1898. (vol. 52) 
727. Discurs de contestació al d'ingrés del doctor Antoni Sabater i Casals, 
(28.05.1894), 23 p. (vol. 82) 
733. Discurs de resposta al d'ingrés del doctor Manuel Ribas i Perdigó (4.06.18898), 
45 p. (vol. 83) 
776. "Reglas para impedir la propagación de la tuberculosis en las casas de los en- 
fermos" s.a. 4 p. (vol. 117) 
779. "Salvá y Campillo maestro de clínica", 1900., 50 p. (vol. 118) 
783. "Fragmento brotnatológico en bosquejo. Contribiición al estudio en proyecto 
acerca los medios de disminuir la tuberculosis en Barcelona", 10 p. (vol. 119). Sen- 
se autor i sense any (c. 1890). Escrit en papei- timbrat de I'Academia. Per la lletra 
sen~bla que es pot identificar ainb B. Robert 

" També cal recordar els altres treballs de I'Academia. Consten en conjunta I'Acade- 
mia les respostes al discurs d'ingrés a quatre membres nunieraris (algun ja ha estar 
esmentat en les menibries manuscrites). Són dels doctors: Jautne Pi i Suñer, 1886; 
Joan Viura i Carreras, 1893; Antoni Sabater i Casals, 1894 i Manuel Ribas i Perdigó, 
1898. Hi ha també la resposta a Josep Presta, primer veterinari ingressat a I'Acade- 
niia, I'any 187732. 
Igualnient va participar en les sessions d'hoinenatge al doctor Emili Pi i Molist, el 6 
de  desenibre de  1890, juntament atnb altres acadeniics, i va fer la necrolbgica dels 
doctors Pi i Molist (1891) i Jaume Pi i Suiier (1898). 



A inés, havia col.1aborat cn Lin iníornie fet per I'hcadeinia arran de la febre groga de 
1870: "Memoria histórico cien~ífica sobre la epidemia de fiebre amarilla s~ifrida en 
Barcelona en 1870, redactada por una comisión especial compuesta por los acadé- 
micos de número doctores Antonio Mendoza, Ramon Torent, Luís Carreras y Aragó, 
Bartolomé Rol-iert y Fco. de t. Campá" (Barcelona, Est. l'ip. Jaime Jepús, 1872). 

1. Vessant docent: Bartonie~i Kohert, catecisatic de lJatologia Medica, és un dels 
grans professors de la I'acultat: un gran mestre de clínica. 

2. Vessant assistencial, coin a metge de la Santa Creu i en I'activitat coin a metge de 
més prestigi de Warcelona. 

3. Obra escrita: 
a) Ajuda a la introducció de la ci5nci-d europea: tasca a El CompiladorMédico. 
Tradiicció del Ilibre de Virchow, juntament anib Giné. 
b) Autor, juntament ainb Roig i Bofill, del primer tractat de patologia de I'aparell 
digestiu publicat a Espaiiya. 
c) Autor de  cinc llibrcs de text de la seva iiiateria, entre els quals cal destacar la 
Clínica Médica, amb una projecció assistencial i terapeutica imponalir, i els Pro- 
legómenos de Clínica Médica que és un rnagnífic Ilibre d'exploració del malalt, 
encara ben Ilegible ara. 
d) Autor d'algunes monografies imponants, entre les quals cal destacar la rela- 
cionada amh la inteivenció del metge, en el seli vessant psiquiitric, davant dels 
tribunals de justícia, i la dedicada a la utilització de I'alcohol en el tractainent de 
la pneumbnia. 
e) La publicació continuada d'articles, al nivel1 del seu teinps, traduint la seva vi- 
sió clínica, en revistes, principalment /il Compilador Médico en el període inici- 
al, La Independencia Médica, que era continuadora del Compilador, la Revista 
de Ciencias Médicas, la Gaceta Médica Catalana, i tainbé La Seinaine Médicale 
de París. 
0 Existencia de vuit nieinbries riianiiscrites, i inedites, en els fons cle I'arxiu de 
I'Acadeiiiia 
g) En conjunl, elaboració de més de dos-cents treballs científics de medicina, la 
qual cosa el situa corn un dels inetges catalans més actius en la tasca de les pu- 
blicacions en el seLi temps. 
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Notes 

' Conferencia pronunciada en l'acte d'hoinenatge al doctor Robert en l'any del cen- 
tenari de  la seva mort, organitzat per la Fac~iltat de  medicina de la Universitat de 
D. ,ii~eIoria .. i la Reial Acadeinia de  Medicina de Catalunya. Sessió celebrada el dia 
18 d'octubre de  2002 a l'aula Pi S'unyer de  la Facultar de  Medicina. 
Són, per ara, els anys Trueta (19971, Pedro i Pons (19981, Pere Virgili (19991, Ra- 
món y Caja1 (2000), Hospital de  la Santa Creu (2001) i doctor Kobert (2002). 

5 En el tema de les dates de  naixement passa, i no pas de  inanera excepcional, 
que fonts diferents diuen dates diferents, ben properes, pero no iguals. El cas 
de  Robert en pot ser un exemple. Hein buscat la copia de  la partida de  baptis- 
me, que hi a I'expedient de  1'Arxiu Ilistbric de  la Universitat de  Barcelona, en 
la qual es diu: "Elpresbitero JuanJosé Calisto, Cura interino de la ciudad Tam- 
pico de Taumalipas, CertiJico que en el libro quinto de bautismos, existente en 
este archivo parroquial, a,fojas cincuenta y una se halla la partida siguiente: 
En santa Anna de Taumalipas, a diez y seis de enero de mil ochocientos cua- 
renta y tres, yo el infrascrito cura interino de esta ciudad bauticésolemnemente 
a Bartolomé, Francirco, Manuel que nació el dia veinte de octubre del añopró- 
ximopasado, hijo legítimo de Don Francisco Kobert y de Da Teodora Yarzábal. 
Son sus abuelos paternos don Bartolomé Robert y DaJosefa Batlle y maternos 
Don Manuel YarzábalyDaJosefa Kicardo ... ". El docuinent esti transcrit a I'ar- 
xiu parroquial de Sitges, en el Ilibre de baptismes que comenp  I'any 1825, al 
foli 203. 

"eyrí, Jaurne: "Apuntes no velografiados de un estudiante de medicina ochocen- 
tista", Barcelona, s.a. s.p. 
Nubiola, l'ere: "El doctor Roben", Archivos Médicos Biográficos, 1952 (16), sp. 
- v.t. Gallart Monés, F: "Los catedráticos de la Facultad de Medicina durante 111is 
estudios (1897-1901)" eii "Hospital Clínico. Cincuentenario. 1957", Barcelonzi 
(Rocas) p. 33-45. v. p. 37. 
- v.t. Nolla Generés, Joan: "Les idees mediques del doctor Banome~i Roben" Act. 
1 Congr. Int. Hist. Med. Catalana: 1970,11, 83-86. 
Corbella, J :  "La generació r~iedica del 88 a Catalunya", Act. 1 Congr. Int. Hist. Med. 
Catalana, 1970, IV, 331-332. 

' AHUB. Expedient personal Bartomeu Roben. 
La relació va seguida, pero a la majoria hi posa una paraula d'explicació. Ens 
sembla útil, indicar, en nota, el detall: article, 36; crítica, 8; conferencia (o tema), 
10; inonografia, 1; fulletó, 2; res, 2; Ilibre (sense dir-ho), 4; prbleg, 4; discurs, 10; 
traducció, 1; llic;ons, 2; comunicació, 2; necrologia, 5, carta oberta, 1; opinió, 1. 
En pocs casos hi ha doble indicació, el que fa qtie la suma no quadri. 
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Gallan Esquerdo, A: "Histoiia de la gastroenterología española" Barcelona (RAM 
Barcelona), (discurs d'ingrés), 1955, 146 p. 
- V.L. Gallart Esquerdo, A: "Primer tratado español de enfermedades del aparato 
digestivo por Bartolonlé Robert y Einerenciano Roig y Bofill. Madrid, 1889 Me- 
dicina e Historia, 1977 (711, 16 p. 

'O v. Corbella, J; Siiculi, J: "Nomina Academicoriim, 1770-1995". Barcelona (PPU-Se- 
minari Pere Mata) 1995, v. p. 36, núni. 132. Roig, taiiibé de fanlília sitgetana coi11 
Ilobert, havia nascut a Santiago de Cuba. Fou vicepresident de I'Academia en el 
periode de Pi i Molist, al qual succeí en la presicleilcia. 

" Roben, B: Sumario de losprolegómenos de Clínica, Barcelona, 1885, p. 106. 
I Z  Janer, FéIix: Elementos deMoral Médica, Barcelona, 1831 
l 3  Robert, B: i'utologlaMedica, 1894, p.71. 
'"bid. p. 299. 
'i Ibid. p. 387. 
" Robert, B: Clínica Médica, 1900, p. 303-382. 
l 7  Aifred Nada1 i Mariezcurrena (Barcelona, 1852-19221, metge llicenciat a Barcelona, 

resident nlolts anys a Austria i Alemanya, aquí fou, entre alues coses, professor 
d'aleinany d'institut, i introductor d'uii sistema taquigr2fic. Malgrat la seva forma- 
ció alemanya la vcrsió del llibre de Virchow la va fer a partir de la quarta edició 
francesa. 

'Qoben, prbleg en aquest Ilibre, p. 1 i 11. 
l 9  A la ponada es diti claranient: "versión dotada de u n  importanteprólogo y notas 

de los doctoresD. J GinéyD. B. Kobert': Pubiicat a Madrid (Moya y Plaza edits.) 
1878. 

20 Reeditat, juntament anlb uns altres 20 discursos inaiigurals, el maig de 2000 per 
la Universitat de Barcelona: "21 discursos inairgurales (1886-1931)", amb una no- 
ta prsvia de J. Corbella. 

2' Roben Yarzábal, B: Balance del siglo XIX. La Medicina, edició i estudi preliminar 
de  JM. Calbet i J. Corbella. B (Sem. Pere Mata) 1985, 68 p. 

22 Robert, B: Relaciones de la patología mental con los tribunales de justicia 
Barcelona (Imp. Henrich y Cia), 1898, v. p. 6. 

2' Ibid. p. 73. 
24 Ibid. p. 24. 
25 Ihid. p. 57. 
26 Ibid. p. 58. 
27 Ibid. p. 58. 
28 '*Hoja de  servicios" en expedient personal. AHUB. 
29 vegeii nota 8, rcferent al llistat d'anicles publicat el 1902 a la RCMB. 

El detall dels articles esmentats a les revistes vegeu en annex. 
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3' La publicació coinenca coln a Revista de CiencWs Médicas i així durant nou vo- 
lunis. En el volum X, de 1884, passa a dir-se Revista de Ciencias Médicus de 
Ba?8celona. El canvi en el títol és a partir del número de 25 de febrer de 1884. 

' 2  Publicat a Lu Independencia Médica, 1877, 12 ( 1  51, 180-184. 

Annex 

Relació d'articles i altres trebalís del doctor Bartomeu Robert, no esmentats 
expressament en el text 

A) Els articles publicats a El Compilador Médico (CM) són: 

- Robert, Bartoloiné: "Progresos en terapéutica" CM, 1866-67, 11, p. 25-28 
- Rohert, Bartolomé: "Experimentos de anestesia local con el éter pulverizado", 

CM, 1866-67,II, p. 85-86 i 107-110. 
- Rol2ert, Bartolomé: "Heltnintiasis luml~ricoide simulando una meningitis tuber- 

culosa", CM, 1866-67, 11, p. 268-270. 
- Roben, Bartolomé: "Fisiología patológica de las enfermedades diatésicas" 

CM, 1867-68,111, p. 337-350, 369-375 i 393-395. És el seu treball d'ingrés a I'Aca- 
demia de Medicina, publicat en tres números. 

- Roben, Banolomé: "Tratamiento de las herpétides. Casos prácticos". CM, 1867- 
68, 111; p. 82-85. 

- Robert, Banolomé: "Clínica Médica. Bocio exoftálmico o enfermedad de Graves, 
de Bassedow, etc.", CM, 1868-69, IV, p. 247-250 i 279-283. 

- Roben, Bartolomé: "El Instit~ito Médico de Barcelona y el doctor don Pedro Ma- 
ta", CM, 1868-69, IV, p. 218-221. 

- Robert, Bartolomé: "Clínica Médica. Nefritis albuminosa. Síntoma urémicos. Cu- 
ración" CM, 1868-69, IV, p. 458-460, 482-485 i 493-495. 

- Robert, Bartolomé: "Higiene Pública. Medidas que conviene toinar para poner 
coto a las adulteraciones de las siistancias alimenticias", CM, 1868-69, IV, p. 72- 
74. 
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B) Articles publicats a La Independencia Médica (ZM). Cal 
remarcar que la revista es considera continuadora de El 
~ompilador ~ é d i c o  i comenga la seva numeració pel volum V 
(ates que els quatre primers són els del Compilador): 

A les seccions cientzjclca i clínica i de Cronica Medica: 
- "Parálisis del nervio facial: curación", IM, 15 nov. 1869, vol. V, núm 4, p. 9-10 i 

IM, 15 des 1869, V (61, 7-8. 
- "Caso complexo de sarampión, escarlatiria y tililiar; retropiilsión clel exantelila: 

muerte" IM, 15 gen. 1870, V (81, 5-7. 
- "Ne~iinonía en tercer períocio: curación por iiiedio de la alcohólica", IM, 15 mar 

1870, V, (121, 6-7. 
- "Diagnóstico de los tumores del encéfalo", IM, 1 jul 1870, V (191, 4-6. 
- "La asa fétida en el tratamiento de ciertas cal-diopatías", IM, 1 ago 1870, V (211, 

4-6. 
- "Profilaxis y tratamiento de La fiebre ainarilla", IM, 15 set 1870, V (241, 7-8. 
- "Apuntes para la historia de la actual epidemia de tifus icterodes" IM, 1 oct 1870, 

VI (11, 5-7. 
- "Anatomía Patológica: necropsia de  un fallecido de fiebre ai~iarilla" IM, 15 oct 

1870, VI (21, 21-22. 
- "El hospital provisional de 'Las Arrepentidas"', IM, 28 nov 1870, Vi (41,4-5. 
- "Apuntes para la historia de la fiebre amarilla de 1870", IM, 15 des 1870, Vi (51, 

53-55. 
- "Apoplegía encefálica. Herniplegía consecutiva. Tratamiento a favor de la ergo- 

tina", IM, 14 feb 1871, VI (81, 91-92. 
- "Ingurgitación piilrnonar crónica curada a favor del tártaro emético", IM, 1 tslar$ 

1871, VI (101, 112-1 14. 
- "Enteralgia curada a favor del aceite esencial de  trementina", IM, 15 zibr 1871, VI 

(131, 149.150. 
- "Iinportancia del alcoliolismo en Barcelona", IM, 1 jimy 1871, VI (161, 184-186. 
- "Apoplegía raquidiana: muerte", IM: 1 set 1871, VI (221, 261-262. 
- "Terinometiía clínica", IM, 11 marf 1872, VI1 (111, 124-125; i IM, 1 abr 1872, Vi1 

(131, 144-146. 
- "Del uso de la digital en las carcliopatías", IM, 1 juny 1872,ViI (191, 209-210; i IM, 

11 juny 1872, VI1 (201, 220-222. 
- "Delirios aicohólicos agudos. Uso del hydttito de  cloral. Curación", IM, 21 jol 

1872, VI1 (221, 246-247. 
- "Tuberc~ilosis pulmonar: uso del bifosfato de cal. Curación", Ih?, 21 jul 1872, VI1 

(211, 271-272. 
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- "Patología de inédula", (treball publicat en 4 parts): IM; 11 febrer 1873, VI11 (111, 
148-150; IM, 1 mars 1873, VIII (131, 173-174; IM, 21 ruar~ 1873, VI11 (151, 198- 
200; i IM, 11 abr 1873, VIL1 (171,220-222 

- "De la cur:ibilidacl de la tisis", IM, 14 jul 1873, VI11 (271, 354-355. 
- "Zona: tratamiento antineurálgico; curación", IM, 1 oct 1873, IX (11, 6-7 
- "llolisarcia elel corazón" IM, 11 oct 1873, 1X (21, 14-15. 
- "Crónica Médica. De la belladona contra los sudores abundanres", IM, 1 nov 

1873, IX (41, 37-38. 
- "Crónica Médica. De las propiedades terapéuticas del clorato de potasa en los tí- 

sicos", IM,l feb 1874, IX (131, 145-146. 
- "Epilepsia de origen periférico. Contribiición a los estudios epileptógenos", IM, 

21 set 1874, IX (36), 417-419. 
- "Tisis. Esc~lelas unitaria y dualista", IM, 21 oct 1874, X (31, 29-31 
- "Dei uso de los baños templados en el tratamiento de id tisis p~ilinonar", IM, 21 

des 1874, X (9): 101-102. 
- "Otitis externa. Fenómenos cerebrales consecutivos. Muerte" IM, 21 mart; 1875, 

X (181, 212-214. 
- "Valor del masaje", [M, 21 ago. 1875, X (33), 389-391. 
- "Revista de Clínica Médica", IM, 11 ser 1875, X (35'), 416-417. 
- "Movilidacl cle los procesos pulmoilales en el curso de los tifi~s", IM, 21 des 1875, 

11 (9). (és el text &una conferencia pronunciada a la Societat Medica El Labora- 
torio, recollida per E. Roig). 

- "Un nuevo progreso", IM, 1 abr. 1876, 11 (191, 222-224. 
- "Pneuino-tifus curado con éxito a favor de la quina y del alcohol", IM, 1 maig 

1876, 11 (221, 263-265. 
- "Discurso leído en la Real Academia de Medicina y Cirugía cle Barcelona en el 

acto de recepción de José Presta", IM, 21 feb 1877, 12 (151, 180-184. 
- "Dos casos de esplenitis supiirnda con abertiira feliz de los abscesos", IM, 1877 

11 marG 1877, 12 (171, 203-205. 
- "Pneuinonía con delirio por anenlia cerebral", IM, 1 oct 1877, 13 (11, p. 3-5. 
- "PI-onóstico de las carcliopatías crónicas", IM, 1 feb 1878, 13, 156-158 (p~iblicat 

també a Guc. Med. Cat.) 
- "Estudios neuropatológicos", IM, 1882, p. 209-210. 
- "lnforme pericial" (juntainent alnb Giné, Rodrígucz Morini i Llorach), IM, 1890, 

62-66. 

A la secció bibliogralfica: 
- Critica del llibre Estudio sobre las heridaspor arma de fuego pel Dr. Juan Creus, 

TM, 1 juny 1870, V (171, p. 9. 
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- Critica del llibre: L'osteomlacia de Giovanni Calderini da Varallo (Torino é Fi- 
reme, 18701, IM, 15 juny 1870, V (18); 10-12. 

- Comentari sobre "Discursos leídos por los Sres. D. Ramón Torent, D. l'ablo 
Llorach y D. Emilio Pi, en la Universiclad de  Barcelona, en el ejercicio pata el 
grado de doctor en Medicina y Cirugía", IM, 1 set 1870, V (231, 9-11. 

- Comentari sobre el llibre Manual de Anatomia Patológica general y aplicada, 
per C. Hovel, trad. Esteban Sánchez Ocaiia (Madrid, Bailly-Balliere, 18701, IM, 1 
abr 1871, VI (121, 136-137. 

- Comentari sobre "Tratado de inyecciones subcutáneas de efecto local", del Dr. 
A. Luto11 (ti-ad. E. Liciaga, de Barcelona), [M, 21 oct. 1875, 11 (31, 30-31. 

- Cornentari al "Programa sumario de Patología Interna", del doctor Josep Crous, 
IM, 1 ago. 1876, 11 (311, 370-371. 

A la secció Boletin Bibliografico CreferGncies de treballs de Robert): 
- "B. Robert. Discurso sobre la aclimatación hutnana" pronunciat a I'Ateneu Bar- 

celones, Barcelona, 1873. 
- "Programa de Patología Interna: explicado en la facultad de niedicina de la uni- 

versidad de Barcelona" (cornentari del Dr. Cabot), IM, 1 des 1875, 11 (71, 78-80. 

A la secció Correspondencia cient$ca: 
- "Carta del Dr. Robert", IM, 11 set 1872, VI1 (281, 331-333. (Comenta la invitació 

feta pel Dr. Carlos Valdés, de París, per visitar I'estació I~alnearia de Bagneres de 
Ltichon, del 12 al 14 d'agost de 1872. Proposta sobre el tractanient de les úlceres 
achiques). 

- "Carta del Dr. Robert". IM; 21 ser 1872, VI1 (301, 342-344. 

C) Articles publicats a la Revista de Ciencias Médicas de 
Barcelona (RCMB). La revista es pubiich des de 1875 i i'hem vist 
fins a fins a l'any 1918, ja mort Robert 

- "Diagnóstico de la fiebre tifoidea", RCMH, 1885, ariy 11, p. 5-9. 
- "Lecciones clínicas sobre la tuberculosis pulinonar explicadas en la Facultad de 

Medicina de  Barcelona". Ctirs 1884-1885. RCMB, 1885, any 11, núni. 11 a 19, p. 
356-360, 400-403, 431-433, 465-468, 492-496, 529-533, 555-559, 587-591, i 621- 
626. 

- "Escarlatinas sin exantemas", RCMB, 1886, 12, p. 1-4. 
- "Revista científica de Madrid, RCMB, 1887, 13, p. 169-172 (enviat des de Maclrid 

el rilarg de  1887) 
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- "Difteria", RCMK, 1887, 13, p. 247-250. (Treball presentar a I'Acadeniia Médico 
Quirúrgica Española, en sessió presidida pel Dr. Pulido) 

- "Lesión del nervio frénico", RCMB, 1887, 13; p. 381-382 (nota a partir cle la revis- 
ta CrónicuMédica, de Valencia, i que recull un article publicat a Revista deMe- 
dicina y Cirugía Prúcticus). 

- Crítica de la edición española de las "Leciones de patología interna: enfermeda- 
des infecciosas", de  Liebermeister, RCMB, 1887, 13, p. 756-758. 

- "Pseudo-histéria", RCMB, 1888, 14, p. 1-5 i 67-70. 

Interuencions en el Congrés de Medicina de Barcelo.na de 1898, recollits en les ac- 
tes, ddins del text dels temes oponencies: 
- Gudel, Tuñón, Ribera, Ferrer, Robert, Recasens, Anglada i Rubio: "¿En el estado 

actual de  la ciencia debe tenerse en cuenta para la penalidad el tiempo inverti- 
do en la curación de las heridas -en el sentido médico legal de esta palabra- y 
los res~iltados de  las misn~as?. ¿Convendría establecer una clasificación inédico 
legal de esta fundada en el criterio de la cirugía contemporánea?", RCMB, 1888, 
14, p. 610. 

- Suñer i Capdevila, Robert, Bassols i Prim, Mascaró: "Tratamiento de la tubercu- 
losis pulmonar", RCMR, 1888, 14, p. 635. 

- Esquerdo, Robert i Torras Pascual: "Indicacióii precisa de  la intewención quirúr- 
gica en la oclusión intestinal", RCMB, 1888, 14, p. 640-641 

- Ribas Pei-digó, Espina i Capo, Robert, San Martín, Mariani i Cervera: "Papel que 
representan las enfermedades extracardiacas en el desenvolvin~iento de la asis- 
tolia" RCMB, 1888, 14, p. 727-728. 

- Suñer i Capdevila, Robe*, Iranzo, Espina i Capo, Equerdo, Rodríguez Méndez, Ma- 
riani: "Coritagiosidad y profilaxis de la tuberculosis", RCMB, 1888, 14, p. 588-589. 

- Tolosa Latour, Barberá, Vilató, Díaz de  Riams, Calatraveño, Giné, Robert, Alon- 
so, Barceló, Call, Formiguera, Ceivera, San Martín, Areilza: "El hipnotismo y la 
sugestión desde el punto de visra gubernativo". RCMB, 1888, 14, p. 608. 

- "Alg~inas consideraciones sobre el estudio de  la iocalización del lenguaje", 
RCMB, 1889, 15, p. 400-401 (presentar a la R. Academia de  Medicina en sessió 
de 28 de  inaig de 1889 

- "Un filhelio", RCMB, 1890, 16, p. 353-355 (recull un cas interessant d'un nialalt 
neurbtic que mira fixanient el sol, amb el ulls ben dilatats, resistint-se, amb molta 
foiya, a ser-ne apaitat. El descriu com "aniante del sol" i afegeix justificant el neo- 
logisme: "Esta es la palabra que en buena etimología griega debe aceptarse según 
el distinguidopol@lota yfilólogo Dr Sentiñón", en nota al peu cle la p. 353. 

- "Notas clínicas", RCMB, 1891, 17, p. 97-98 i 129-130. Recull les notes següents: 
en el primer treball "Absceso de la pleura derecha: perforación por el bronquio 
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i curación", "Pleuresía purulenta y toracentesis simple: curación"; i en el segon 
treball "Empiema sarainpionoso; inyecciones bóricas intrapleurales: curacióii", 
"Pleuresía sei-o-fibrinosa. Einpleo de la pilocarpina: curación" i "Pleuresía supu- 
rativa; abertura a través de un espacio intercostal: curación" 

- "El delirio en la pneuinonía", RCMB, 1891, 17, p. 481-485 (Ilicó impaitida a la Fa- 
cultad de  Medicina de Barcelona durant el ciirs de Clínica Medica). 

- "Tratainiento de la fiebre tiroidea", RCMB, 1892, 18, p. 1-6, 25-30 i 52-56. 
- "Los enfermos de la casa de caridad de Barcelona" RCMB, 1892, 18, p. 246- 

248, 265-268, i 289-292 (sobre un brot de rneningoencefalitis amb 59 afectats i 7 
inosts). 

- "Congreso internacional de Roma", RCMU, 1894 (secció blava), núm. 8, p. 57-59. 
(referencia a aquest congrés, al qual assist0 

- "Curso de Clínica General del doctor I.etantendi", 1894 (sec. blava), núm. 17, p. 
129-136. 

- "Bradicardia", RCMB, 1804, 20, p. 1-4. 
- "Delirios pneum6nicos. SLI patogenia y tratainiento", RCMB, 1894, 20, p. 169-172 

(treball presenta al Congres Int. de  Medicina de  Roma de  1894) 
- "La gripe acntal", RCMB, 1895, 211 p. 1-4. 
- "Revista bibliográfica", KCMB, 1895, 21, p. 93-94 (crítica de I'obra Curación de la 

diJe?iag: fundamentos ciese~oternpira de Francisco Murillo, Madrid, 1895) 
- "Pasreur", RCMB, 1895, (sec. hlava), núm. 19, p. 145-148. 
- "La hiposistolia y su tratamiento", KCMB, 1896, 22, 73-82. 
- "Sobre serirerapia", RCMB, 1896, 22, 361-365. 
- Bestran, Corininas, Esquerdo, Freixas, Robert i Maresch Bonaplata: "Sobre ia en- 

fermedad de Aransa", RCMI1, 1896, 22,496-497 (es recull l'opinió de Roben, jun- 
tament amb la dels altres inetges esmentats, (p. 410-4991, sobre aacluest brot epi- 
demic de la vila d'Aransa a la Cerdanya, descrit per Maresch Bonaplata, nletge 
de Ia vila) 

- "Aneurisma de la aorta, Dificultades del diagnóstico"RCMB, 1897, 23 (1): p.1- 
- 

- "José de  Letamendi", RCMB, 1897 (111, 23, p. 37-38. 
- "Características de la patología huniana cn sus relaciones con la terapéutica", 

RCMB, 1897, 23 (TI), p. 121-137 i 200-220 (discurs presentar. al XII Congrés inter- 
nacional de Medicina de Moscoii) 

- "Apendicitis", KCMB, 1898, 24, p. 81-89. 
- "Patología mental. Sus relaciones con los tribunales de j~isticia", RCMB, 1898, 24, 

p. 201-215 i 241-269. 
- 7aime Pi y Suñcr. Recuerdo necrológico", RCMB, 1898, 24, p. 631-640 (Ilegit a la 

K. Academia de hledicína i Cirurgia de Bairelonal. 
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- "El oportunisn?o en terapéutica", RCMB, 1899, 25, p. 1-6. 
- "Infecciones agudas recidivantes", RCMB, 1900, 26, 1-7 
- "El siglo XIX y el siglo X X ,  1901, 27, p. 1-6. 
- "Un caso de  cáncer pleiiropulmonar primitivo", RCMB, 1902, 28, p. 5-12 

D) Articles publicats a la Gaceta Médica de Cataluña (GMdC) i a 
Gaceta Médica Catalana (GMC): 

- "Pronóstico de las cardiopatías crónicas", GMdC, 1878,I, núm. 1, 10 gener 1878, 
p. 1-5 

- "De los diuréticos en el tratamiento de  1as nefritis albuiilinúricas", GMdC, 1878, 
1, (131, 224-228 

- Comentari del Ilibre Be la,fiebre, de S .  Botkin (professor de Sant I'etersbui-g), 
tr:iduit per P. Verdós Mauri, i amb revisió i proleg de Rafael Rodríguez Ménclez. 
GMdC, 1 (271, 20 ago 1878, 389-392. 

- "la fiebre idectiva siinple", GMdC,l879,2 (411, 129-132 i (42),25 marc 1879, 164-167 
- "Hidrologízi Méclica. Agua natural niwo-bicarboiialada de la fuente de Rodó, distrito 

de Freixanet (provincia de Gerona)", GMdC, 1879, 2 (461, 25 niaig 1879,306-310. 
- Coinentari del llibre Delas dispepsias, per 1' Xaytrrond, trad. espanyola per Josep 

Satiiora i Rosalí Rovira, alrirnnes de  la FM de R, amb proleg del doctor Pere Es- 
querdo, GMdC, 1879, 2 (511, 10 ago. 1879, 461-463 

- Cotneiitari de "Lecciones de Clínica Médica", pel Dr. lJere Esquerdo, prolessor 
clínic i auxiliar de la FM de B, recollides pels aluiiines interns Víctor Azcarreta i 
Josep Al-mangué, GMdC, 1879, 2 (511, 10 ago. 1879, 464-465 

- "Congreso Médico internaciorral de Sevill;~", GMC, 1882, 2 (361, 357-362; (371, 15 
jul 1882, 389-393; (381, 31 jiil 1882, 421-426; i (391, 15 ago 1882, 453-459. (És un 
ueball extens, publicar en quatre parts: és una crbnica del Congrés) 

- Crítica de la nlonogdía "Des effeis cotnparés des divers wiite~nenLs de la fievre tipl~o- 
ide et de ceux produits en pairiculier par l'ergot de seigle de bonne qualite, del Dr. 
Duboué (de Pau), París, 1883; GMC, 1884,7, (1681,30 juny 1884,376380. 

- Crítica de la "Meinoria tiiédica-química-hidrológica sobre las aguas de Caldas 
de  Montbuy" pel seu director Dr. Martí Castells, Barcelona, 1883. GMC, 1884 , 7 
(1791, 15 des. 1884, 730-735, 

- Crílica de  la edició espanyola del "Tratado enciclopédico de Patología Médica y 
Terapéutica", del Dr. H. Ziemsen, professor de Munic; traducció castellana del 
Dr. Francisco Vdllina, t. 1, Madrid, 1884. GMC, 1885, 8 (1941, 433-436. 
icl. del vol. 11; GMC, 1885, 8 (2031, 15 des 1885, 719-723 
id. del vol. 111, GMC, 1886, 9 (2171, 15 jul 1886, 408-412 i (2181,440-445 
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id. del vol 111, GMC, 1887, 10 (2341, 31 marG 1887, 182-187 
id. del vol V, GMC, 1887, 10 (2481, 31 oct 1887, 632-636 
id. del vol VI, GMC, 1888, 11 (2641, 30 jun 1888, 373-378 
id. del vol VlI, GMC, 1889, 12 (2901, 31 jul. 1889, 439-443 
id. del vol VIII, GMC, 1889, 12 (2981, 30 nov. 1889, 692-697 
id. del vol IX, GMC, 1890, 13 (3201, 31 oct. 1890, 632-635 
id. del vol X, GMC, 1892, 15 (355),15 abr. 1892, 213-215 
id. del vol XI, GMC, 1892 15 (3581, 31 maig 1892, 348-350 
id. del vol XII, GMC, 1892, 15 (3601 30 juny 1892, 406-408 
id del vol XII, GMC, 1892, 15 (3651 15 set. 1892,622-624 
id. del vol. XIV, GMC, 1893, 16 (3861, 31 jul. 1893, 445-447 
id. del vol. XV, GMC, 1893, 16 (3921, 31 oct. 1893, 647-649. 

- Crítica del fulletó .,L'immunité par les leucomatnest, per E. Güell Bacigalupi, Palís, 
1886; GMC, 1886, 9 (2281, 15 des 1886, 721-724. 

- Crítica de la monografía "La febbre, rirnedio naturalle delle infezioni e gli antipire- 
tici. Studi clinici e sperimentali" pel Dr. Granata; GMC, 1887, 10 (2351, 217-219. 

- Congreso d e  Ciencias Médicas de Barcelona (CCMB). 
- (CCMB) "Contagiosidad y profilaxis de la tuberculosis" GMC, 1889, 12 (282); 31 

marg 1889, 162-165 
- (CCMB) "El hipnotismo y la sugestión desde el punto de vista gubernativo", 

GMC, 1889, 12 (2921, 31 ago 1889, 482. 
- (CCMB) "En el estado actual de la ciencia ¿debe tenerse en cuenta para la pena- 

lidad el tiempo invertido en la curación de las mismas" (es refereix a les lesions), 
GMC, 1889, 12 (2931, 15 sep 1889, 514-515 

- (CCMB) "Tratamiento antipirético. Sus indicaciones y contraindicaciones'' GMC, 
1890 13 (3011, 15 gen 1890, 9-11; i GMC, 1890, 13 (3021, 31 gen 1890, 41-42. 

- (CCMB) "Tratamiento de la tukrciilosis", GMC, 1890,13 (3041,28 feb 1890,111-116. 
- (CCMB) "Indicaciones de la intervención quirúrgica en la oclusión intestinal" 

GMC, 1890, 13 (3071, 15 abr 1890, 237-239 
- (CCMB) "Papel que representan las enfermedades extracardíacas en el desenvol- 

vimiento de la asistolia", GMC, 1890, 13 (3101, 31 maig 1890, 291-293. 
- "La gripe en  la Casa Provincial de Caridad", coinentari a la conferencia donada 

pel Dr. A. Martinez Vargas el 15 d e  juny de 1892 a I'Academia i Laboratori de 
Ciencies Mediques; GMC, 1892, 15 (3601, 30 juny 1892, 387-389. 

- "Sobre la fijeza de los principios de medicina", cana oberta al doctor Bassols i 
Prirn, GMC, 1894, 17 (3971, 15 feb 1894, p. 6. 

- "El XIII Congreso Médico Internacional de Medicina. Características de la pato- 
logía humana en  sus reiaciones con la terapéutica", GMC, 1897,20 (4901,30 nov 
1897,716-717. 
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- "La enseñanza iilédica en Espaila", GMC, 1899, 21 (5371, 15 nov 1899, 820-821 
(resum en castell; del seu discurs en catala). 

E) Articles publicats a Revista de Medicina y Cirugía Prácticas: 
(RMCP) 

- "Bocio exoftálmico", IüvlCP, 1886 
- "Lesión del nervio frénico", 1887 
- "Embolia de  la aorta abdominal", RMCS', 1888 
- "Enfermedad del simpático", RMCP, 1898, 22 (5531, 5 gen 1898, 5-10 
- "La sangría", RMCP, 1902. 

- Virchow, Rudolf: Patología Celular Madrid (iinpr. Española) 1868 Uuntanient 
amb Joan Giné i Partagis. Els prologuistes són al mate~u temps els traductors). 

- Dieulafoy, G: Manualdei'atologfa Interna, Madrid (Adm. Rev. Med. Cir. Pract.), 
sense any, 2 vol. versió d'Aituro Redondo Carranceja (vol. 1) i de Ricardo Royo 
Vilanova (vol. 11). 3a edició, traducció de 1'1 la  edició francesa. 

- Kuntze, CF: Tralado de I'atología Interna Barcelona (Libr. Eudaldo f'uig) 1877, 
2 vol. 

- Bayés i Fuster, Antonio: Aguas minero-medicinales salino-yodo-sulfurad de 
San Andrés de lona (provincia de Barcelona, partidojudicial de Vichl de Ullas- 
tres y Cia. Sus c.fPctosj%iológicos y terapéuticos Vic (Est. Tip. Ramon Anglada i 
Piijals) 1881 

- Nadal, Alfredo: Compendio de hidrología médica, balneoterapia e hidroterapia 
Barcelona (Montaner y Simón) 1884. 

- Strurnpell, Aclolfo: Tratado depatología especialy terapéutica de las enfermeda- 
des internas Madrid (Est. Tipogr. Enrique Teodoro) 1885. 

- Daremberg. Georges: 'frutamiento de la tisis pulmonar Barcelona (Espasa) 
1894. 

G) Articles publicats a Ea Vanguardia: 

- "El Congreso Médico de Roina. Impresiones", 2, 5, 6. 10, 13 I 15 d'abril de 
1894. 
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- "Otra vez cólera", 29 d'abril de 1894. p.2 
- "Desde Estokolino", 16 d'abril de 1897, p. 5. 
- "Locos y cuerdos", 17 i 22 cte juny cle 1894, p. 4; i 26 cle juny, i 3, 8, 14, 22 i 27 

de  julio1 de 1894, p. 1. 
- "Congreso internacional de Moscú", 19, 22, 29 31 d'agost i 5 i 7 de setenlbre de 

1894, p. 4. 
- "Sobre la sagnia", 28 de geiier de 1899, p. 1. 
- "Resp~iesia de un cuestionario sobre delincuentes", 13 d'abril de  1901, p. 4-5. 
- "Discurso pronunciado en Vilafranca del Peneclés", 1 de setembre de 1901, p. 6. 
- "La peste", 13 d'octubre de 1901, p. 4. 
- A nlés, rarnbé a la premsa diaria: "La limfa de Koch", Diario de Bur~elona, cle- 

sembre de 1890, p. 14.460 

H) Altres publicacions: 

- "Agustín Feliu y Basora", Butlletí del Coblegi de Metges de la província de 
Barcelona, 1898, any 11, núm. 6 (juny), p. 227-231 

- "Tratamiento de la oclusión intestinal" La Semana Médica deparis, 1894 
- "La prerisa y el proceso Willie", aclaracions del doctor Kobert, Butlletí del Mani- 

comi de Sant Baudili de Llobregat, 1895, iV (nútn 9, setembre), 276-281. 
- "La raGa catalana" L a  Veu de Catalunya, 1899 
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dins de l'hospital, la qual cosa es dóna per priniera vegada. El cos riiedic parla des 
d'aquell moment amb una sola veu i aixb provoca I'adopció d'una serie de mesir- 
res que contribuiran a la modernització assistencial i estructural de I'establiiiient. 
Cal destacar que fins aleshores la MIA (Molt Il~lustre Administració) considerava els 
metges individus aillats, i ara, per priniera vegada, aquests es constitueixen en cos, 
per una banda, i per I'altra són irnpulsors de  rnesures que clernanen millores en ba- 
se a la seva autoritat científica, la qual cosa és un canvi conceptual fonaniental per 
a la MIA, acostumada a decidir amb criteris de caritat més que no pas sanitaris. No 
cal recordar que la MTA era regida fonainentalinent pels canonges. 
Vegein dones, d'una manera succinta, les iniciatives més importants del cos facul- 
tatiu als niesos segiients al de la incorporació de  Robe& 
- El 29 de desernbre de  1869 demanen un local per a sala de professors per poder 
celebrar les seves reunions i per tal d'establir un museu an2tomo-patologic" Fins 
aquest moment els metges no tenien un local propi a 1'1-1ospit:il i havien de re~inir- 
se a la ca~nbra del metge de guardia. 
- Els metges s'oposen a la col-locació de retols a la capsalera dels llits ariib el diag- 
nbstic, tal com el mes de juny del mateix any havia pl-oposat el prior cle I'lrospital. 
- El 16 de febrer de 1870 el cos facultatiu espontiniarnent decideix fer cada mes 
una ressenya escrita del conjunt de les malalties ateses i de les incidencies ocoi- 
regucles5. 
- Es proposa I'adq~iisició de diferents instr~iinents d'exploració. 
-El cos facultatiu suggereix que es comprin niitjons per als inalalts. 
- Espontaniainent es nomena una comissió interna formada per Ramori Torent i 
Torrabadella, Josep Oriol Sola i Serra, i Robert per tal d'eskidiar els rnitjans més eco- 
nbmics d'establir calefacció pels malalts. 
- Deinanen un segell per posar als seus doc~irneiits. 
-El 23 de  mar(: de 1870 el cos facultatiu proposa la subscripció a peribdics riledics: 
El Siglo Médico i Gazzette des H@ituux, per seguir els avencos científics i recopi- 
lar dades convenients6. 
- Al mateix temps demanen I'adq~iisició &tina mula quirúrgica per a operacions 
segons un model dissenyat per Joan Marsillach i Parera, que fou apr-ovdt pel nia- 
teix cos. 
- L'1 de juny de  1870 suggereixen que es faci una sala de nenes rnalaltes per tal de 
separa-les de  les dones7. 
- El 13 de julio1 de 1870 proposen que la placa de practicant es guanyi per opo- 
sició. 
- El 14 de setembre de 1870 es fa el reglament de selecció de practicants. 
- El cos facultatiu planteja adquirir diversos instruments: barbinetre, terri~bnietre i 
higrbmetre per estudiar les variacions atinosferiques 



Les Idees hospttalanes del Doctor Robert 
sl 1 ,  

- El 30 de novembre de 1870 es fa la proposta del cos facultatiu per a la nova de- 
nominació de les sales. 
- Demanen informació sobrc la cubicació de  les sales. 
- Fan un projecte de  distribiició de sales. 
- El 3 de febrer de 1871 diuen que es fa indispensable construir una bona sala 
d'operacions, amb llum zenital i una cambra al costat per col.locar els operats. 1.a 
que hi havia era molt deficient. 
Totes aquestes propostes formals que consten a les actes de I'Adrninistració denlos- 
tren un canvi radical sobre les dinimiques de relació que anteriorii~ent tenien els 
metges amb la MIA, i per altra banda assenyalen una clara inquietud de millorar les 
condicions del propi treball i la dels malalts. El niodel que volen establir era I'ha- 
bitual a Europa, pero que aquí encara no existia. 1 són els rnetges els que lideren 
aquesta dinamica de canvi. En les iniciatives apareix sernpre el gmp consolidat, el 
cos fac~iltatiu, pero la influencia de Robert és evident, ja que el canvi, corn ja hem 
dit, coincideix rnatemiticarnent ainb la seva incorporació, i perqut- sovint el seu 
nom apareix en les cornissions. 
A les actes de I'Adiiiinistració de I'Hospitai trobem altres refert-ncies concretes a 
Robert, en el seu període de inetge niimerari: 
- Z'll d'octubre de  1871 Roben denuncia que s'ha enterrat un cadaver al qual vo- 
lia fer-li I'autopsia. La MIL4 s'excusa amb un suhaltern i regula que en el futur els 
metges dernanin permís al prior. 
- El 2 de desembre de 1871 el prior conlunica que hi ha molts aliin~nes de rne- 
dicina en la visita del Dr. Kobert, cosa que estava prohibida, ja que solament era 
aritoritzada a les clíniques adscrites als catedratics. La MIA ratifica la prohibició. 
Pero seinbla que no se'n fa molt cas, ja que a I'octubre de  1872 es torna a recor- 
dar la prohibició que el metges de  I'Hospital vagin acompanyats per alumnes de 
medicinax. El 26 d'octubre de  1872 Bartomeu Robert diu que ha presentat un es- 
crit anib aclariments sobre la problematica dels alumnes en la visita. La MlA acor- 
da suspendre la prohibició de l'assistt-ncia dels alunines fins que arribi la comu- 
nicació anunciada. 
- El 29 de maig de 1872 Robcn es queixa de la qualitat dels medicaments submi- 
nistrats per la fzarmacia de I'Hospital. 
Quan Robert obté la catedra, I'Adrninistració manifesta la seva satisfacció (19 
d'agost de  1875). Encara que hagué de renunciar al cirrec cle numerari passaria 
a ser nietge cle clínica universitaria. Per altra banda, s'ofereix de  forma volun- 
tiria i gratuita col.laborant anib el nou dispensari inaugurat a I'Hospital I'abril 
de  1880. Hi aniria una hora els dilluns com a especialista de  I'apai-el1 respirato- 
ri i digesti~p. 
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PROJECTES 1 REALITATS HOSPITAL~ES DELS ANYS VUITANTA 

1.a restauració borbbnica estableix una nova dinimica social, i als anys vuitanta hi 
ha irliciatives de canvi sanitari en les quals apareix iniplicat Robert en la triple con- 
dició de catedratic, president de la Reial Academia i regidor cle I'Ajuntament de 
Barcelona (fou regidor fusionista-liberal, entre 1882 i 1S90)'o. Per la seva circunis- 
tancia de regidor és iiornenat administrador suplent de 1'Hospital". 

Intent de constxuir un nou Hospital de la Santa Creu 

El projecte de  fer un nou hospital que substituís I'histbric d'origen ineclieval no 
era nova, pero en coinenqar els anys vuitanta retorna amb forqa. Aquesta idea ve- 
nia condicionada per dos fets. Per un costat, les crítiques vinilentes que des de di- 
versos mitjans s'havien fet sobre I'assistencia i la funció obsoleta de I'Hospital. Per 
I'altre costat, lii havia un projecte urbanístic municipal que afectava de ple l'edi- 
fici hospitalari, que obligaria al seu enderroc: el plzi de I'ajuntament era abrir un 
carrer seiiiblant al de  la Via Laietana. Calia per tant cercar nous terrenys, cosa que 
van confiar a una coniissió facultativa f«rmada per Bartonieu Robert, Lluís Carreras 
Aragó, Josep Oriol Sola i Kamon Col1 i Pujol. Robert escnu a I'alcaide Rius i Tau- 
let fent grans clogis dels tercnys coneguts com "la torre &en Xifre", per les seves 
condicions higieniques, capacitat i s i tua~ió'~.  Es tractziva d'uns terrenys de la kimí- 
lia de Josep Xifré i Casas, home de negocis i membre de la maconeria. Estaven si- 
tuats a l'actual barriada del Guinardó, que en aquel1 moment pertanyia al teriiie de 
Sant Martí de Provencals. Perb l'impuls per fer el nou hospital provoca una i-esis- 
tencia aferrissada per pait dels representants dels canonges, que argiimenten ra- 
ons de prudencia econbniica. Tamt>é algun metge com Joaqiiim Duran Trincheria 
defensava la idoneitat del vell edifici. Algiins menihres de I'Ajuntatnent continuen 
pressionant, pero sensc ttxit. Robert també insisteix i arriba a afirmar que pel co- 
ncixeiiicnt que té del vcll edifici, era inqüestionable I'existencia de  defectes greus, 
els quals afectaven de tal manera la salut dcls inalaits que augtnentaven en un deu 
per cent la nlortalitat hospitalaria. La MIA estava dones, en I'obligació de fer el tras- 
Ilat, i el terreny recomanat tenia inolts bones c~ndicions '~.  Pero con? en la major 
part de les ocasions, s'imposa la posició dels canonges i no es va coniprar el ter- 
reny cie Xifré. D'altra banda, el projecte iirbanísric de I'Ajuntatiient de brcelona 
no va tirar endavant. 
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El projecte de 1'Hospital Clínic 

En aqiiestes circumstincies cal recordar que Gitié i Panagas ponava des dels anys se- 
tanta i a través de la i-evista La  Independencia Médica, una intensa carnpanya recla- 
inant un nou hospital pera la Pactsltat cle Medicina. Les aaituds retardataries de I'Ad- 
ministnció de I'Hospital de la Santa Creu culminen quan el 1878 els catedritics de 
medicina notnenen una cotnissió que iinpulsi la creació u'un hospital clínic i un nou 
ed ic i  per a Facultat'? L'oferirnent per pan de L'Ajunrament i de la Diputació de desti- 
nar a aquest fi les quantitats pressupostades pera centres benefics amb ocasió del ca- 
sanlent d'Alfons XII: fa que les corporacions siguin invitades a la recerca dels terrenys 
necessaris. 1,'Ajuntament designa el 1884 el regidos- Kobert coin el seu representant. 
Aquest, que havia recomanat la finca Xifré, pera l'Hospital de la Santa Creu, fa ara la 
ii~atekua proposta per a I'Hospital Clínic. L'oferiiiient és rebutjat pels esrudiants que 
consideren el lloc massa allunyat i pe r  I'Ajuntaixnt de Barcelona, el qual no estaria 
d'acord en subvencionar la ubicació dc I'hospital en un miinicipi alie, el de Sant Maltí 
de Provengals. El diari LaRenazkensa critica els argulnents tle Robest i recull el senrit 
ciutacla, especialinent pel que fa a I'excés de 1;i dinensió del terreny prop~sa t '~ .  
Com és notori i sabut, I'IIospital Clínic es va constrrlir a I'actual carrer Rafael de Ca- 
sanova, i molts anys després Roben encara criticaria I'ernplagarnent e~collit '~~". 

Hospital de la Mare de Déu de la Merc2 

Des de feia decades les autorirats de Barcelona pretenien el tractament de les prosti- 
tutes afectades de  inalalties veneries, per tal d'evirar els contagis. Inicialment s'efec- 
tuava I'assistencia a I'Hospital de la Canta Creu, pero eren freqüents les dificultzits 
amh la MIA. En aquesta sitiiació, el governador civil, Luis Antúnez, I'any 1888 orga- 
nitza un hospital especialitzat al carrer Berenguer, sota el noin d'Hospital de "Niies- 
tra Señora de las Mercedes". En la cornissió corresponent d'aquest hospital hi apa- 
reix Robert, que en aquest momenr era el president de  I'Academia. Els treballs no 
prosperen i pocs anys després l'hospital de nialaltes veneries tanca en una decisió 
en la qual també paixicipa Robert, dcs de I'Ajuntament, clausurant el primer hospi- 
tal de  gestió píibiica de la ciutat. 

El projecte de l'hospital municipal d'infecciosos 

Les amenaces del colera clurant el 1884 motiven que I'Aj~inianient faci un projecte d'hos- 
pital d'infecciosos, seguint. una inici-ativa del regidor i peiiodista Atrur Gallan, que inici- 



alment és dissenyat per l'Acade~nia'~. LÍi memoria es signada per Banomeu Roben el 8 
de gener de 1885, que proposava la construcció &una anomenada "ciutat hospital2iia", 
i és subtitulada "Condiciones que debe reunir un Iiospital para enfermedades infeccio- 
sas en Barcelona". Es tracta del projecte de i'establiment del que Barcelona es& manca- 
da durant tot el segle X E ,  un hospital que tracti les nlalalties infeccioses, especialment 
les epidsmiques, i que estableixi I'esuuctui-ii d'atenció que resulta id resposta assisten- 
cial coherent als nous coneisements inicrobiolbgics, progressivailient cansolidats. Coin 
que aquests cntens no han trioinfat conipletament, encara apareix la reserva per a les 
anomenades iilalalties mjasmhtiq~ies i per a la mberciilosi. El cos rnedic de Barcelona 
manté nivells impomnts de doctrina anticontagionista, de la qiial no és alie el swateix 
Robert. 1 pel que fa a la hiberculosi, s'aiirma que no se'ls vol bospitalitza~; perqiie sola- 
nient hi cabsia una petita pari dels nialalts 'yademdí. porque aun cuundoparezca iló- 
g i c o ~  cimzt$camente absurdo, nos duele darpatente deplzgroso alpobre tzkico queso- 
lo vive de e@wanza, a quese robad con crueldad.jumús vista el único elemento que le 
hace uiuirm suprolongada agoniu: lu ilusión deque no está tísico'". El niodel arquitec- 
tonic es basa en el tipus dissenyat de Iariboisiere -que feiü un ediftci hospitalan ainb di- 
versos mbdiils, i que després seria tan cnticat per alguns quan s'aplie a ¡'Hospital Clí- 
~iic. L'Ajuntainent de Barcelona encamga una reelahoració al mesm d'obres J. Planta- 
da Forss, que seguek les Irnies basiques del projecte de 1'Acadt?miaZ0. 

Cííniques privades als anys vuitanta 

En comenfar els anys vuitanta s'instal.la a Grjcia la Casa de Salut Balmes, per un 
conjunt de metges que treballen en equip, i en el qual actuen de  consultors inolts 
dels snetges inés prestigiosos de  la ciutat, entre els qual hi apareix Robert". Als dis- 
cursos de  la inauguració, Robert brinda perque aquesta casa sigui la primera pe- 
dra d'altres eciificis que vinguiil a alurar aviar els defectes dels grans hospitals. Re- 
alment, de I'únic gran hospital existent. 
Aquí, tenim Robert coin a pailícip entusiasta dels inodels renovadors de I'hospita- 
lització privada, medicoquinirgica, i dactuació coordinada entre múltiples especiali- 
tats, en un edifici modern. 1 aixb Iio veia con1 a alternativa a l'hospital tradicional, 
clarainent obsolet. 

ANYS NORANTA 1 COMENWENT DEL SEGE 

Al principi dels anys noranta, Robert, j~intamenc anib Mascaró i Capella presenta a 
1'Aiuntament una ponencia per reorganitzar la sanitat municipal i reduir la si~onali- 
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tat a Barcelona. Proposen: 
a) crcar un hospital per a malaits infecciosos. 
b) ampliar eis serveis de beneficencia dotniciliaria. 
c) establir un nou dispensari al Poble Sec. 
d) col.locar sifons a les clavegiteres de I'inrerior i de I'Eixatnple. 
e) inspeccionar per sorteig les botigues de comestibles (fent anilisis a I'lnstitut Rac- 
teriolbgic del Par-c). 
Fi inspecció veterinaria de vaqiies, cabres i soineres per analirzar la qualitat de la 
Ilet. 
g) inspecció d'aigiies potables per l'lnstitut Dacteriolbgic. 
11) desinfecció de cases on hi hagi malalts infecciosos. 
i) reformes de clavegueres i pavinlents. 

Alcalde 

Bartomeu Roben és alcalde de Barcelona del 14 de tnarc al 13 d'octubre de 1899. 
A la primera sessió de YAjuntainent, al discurs de presa de possessió, Robert ma- 
nifesta que vol detnanar la clescentralització aclniinistrativa pcr a totes les regions 
ci'Espanya, i a l'iljuntament establira la simplificació de tots els pt-ocediments. Es 
refereix especialment a la beneficencia que resoldra per un nou sistema de gestió 
que s'encarregarj a entitats privades, ja que actuen de forma molt més eficac, i po- 
sa com a exemple la Caritat Cristianazz. 
Quan el 26 ci'abril concreta el projecte de reorganització de la beneficencia diu ex- 
plícitament que s'ha de confiar als particulars, 'pues no esposible la preste bien y 
económicamente la co?poración m~nicipal'"~. 'El Ayunta+niento nopuede ejercer 
la beu@cencia hasta elpunto que lo exigen las necesiclades, y que cree quepara 
realizarlo debidamente necesita el apoyoparticular'"? Es parla fins i tot del notn 
cle I'entiiat gestora: La Caridad, que gestiona l'asil municipal i la beneficencia do- 
~niciliiria'~. 
El fitlan~ament seria per aportacions voluntaries dels partic~ilars i per subvericions 
de l'Ajuntament i la Diputació. L'brgan de gestió estaria forinat per I'alcalde, el bis- 
be, presidetits de comissions municipals relacionats, un representant dels obrers, 
de la Caritat Cristiana, Conferencies de Sant Vicenf de Paül, premsa i vint-i-vuit vo- 
c a l ~  triats entre els nlajors contribuents. 
ComplemenrAriament dóna I'ordre de retirar els pidotaires dels carrers. Els barcelo- 
nins són portats a I'Asil del Parc, qite aviar se satura, i els de fora' que són la majo- 
ria, exp~llsats de la c i u t a ~ ~ ~ .  Robert afirma que a i'hospital hi van els d'altres pobla- 
cions, no els hairelonins, que iluiten abans de rendir-se a I'infortuni2'. 
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Pel que fa al cos medie que atén I'assistencia en tlomicilis i consultoris, inclica que 
sí que ha de seguir dins de la gestió cle YAjiintament. Robert no oblichi la seva con- 
dició de metge prestigiós i als plens municipal emet opinions que són adineses als 
diaris sense replica. 
Respecte a la salubritat, diu que Barcelona és malsana per la serralada que li tanca 
els vents del iiord que escombrarien I'atmosfera inefítica que pesa sobre la ciutat, i 
pels dolents sistemes de submiiiistrarnent daigües i clavegueraiii. 
Sobre Yexcí.s de mortalitat en els infants de les escoles rnunicip;ils de Barcelona, 
troba que tenen les causes següents: 
1.- Vida col.lectiva en locals sense prou aire per a la respiració i mancats de venti- 
Pació suficient per renovar-lo. 
2.- El regirri pedagogic modern que tenileix més al desenvolupament intel.lectua1 
que al físic. 
3.- Vida en comú, que facilira el contagi de les malalties. 
En conseqüencia, aconsella inillorar les condicions de construcció i distribució de 
les escoles, la seva orientació, cuhicació de l'aire relacionat amb el nombre d'es- 
colars, ventilació normal o anificial.,. Al niateix temps, posara en rnarxa la inspec- 
ció medica escolarZH. 
A i'agost, arran de l'aparició de I'epid61ilia de pesta a Pomigal, I'Ajuntament adopta la 
mesura &enviar-hi una comissió niedica (formada per Jaurne lienzn, Frederic Viñas C~isí 
i Rossend de Grau Bbnch), i desenvolupar el projecte d'insta1,lar dos hospitals, a la dre- 
ta i esquerra de l'ekainple, que pugiiin setvir per Illiitrrr coiiua la pesta i eii el hnir per 
a les altres rnalalties infecci~ses~~. Evickntment, no es faran aquestr dos hospitals. 
Entre les iniciatives de Robert trobern que participa atnb altres en una proposra al 
Congrés dels Diputars el 15 de novemhre cde 1901, per tal que I'Estal estableixi sa- 
natoris populars per conibatre la tubei-culosi. Robert ja ha evoliicionat des de 1885 
quan no vol hospiralitzar els tísics. 

Col~laboració amb la beneficencia hospitalaria privada 

La benemkrita tasca de Vidal Solares a l'f-lospital de Nens Pobres troba la col~kiboizció 
de molts rnetges de la ciutat, entre els q~ials apareix Robert com a cons~~ l to r~~ .  

Administrador de 1'Hospital de la Santa Creu 

Robert, essent alcalde, és un dels representants de I'Ajuntament a l'adniinistració de 
I'Ilospiral. No resulta estranya aquesta assignació de I'alcalde i la trobem en Rius 
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i ?'aulet, Col1 i P~ijol i molts altres. Pricticament no hi assisteix durant el ser mesos 
que és alcalde, pero sí que hi va sovint cn els següents, ja que ronxin com a admi- 
nistrador fins al niaig de 1901 
La paaicipació de  Roben en la gestió de  i'Ho~pi~ddl aapreiu en aspectes rellevants 
des del punt cle vista medie, i s'ha de  fer notar que els acllilinistradors eclesiistics 
li demostren un respecte que no és freqüent, ja que estan acostutnats a cleciclir al 
11i:irge <le les posicions dels administradrtrs nlunicipals. Entre les iniciatives nlcidi- 
ques rnés rellevants de Kobert, trobem: 
-El 20 d'abril de 1900 proposa la creació d'un laboratori, on es puguin practicar les 
anilisis que els riletges estimin oportuns, el qual podria estar confiat al nietge ad- 
judant Francesc Tous Biaggi. La MIA s'hi nlostra ú'acord i es delega en Robert per 
tal que faci les gestions necessiries 
-En )a rnateiwa sessió, RriDcn demana que eis nietges caps de visita puguiul efecniar I'au- 
tbpsia d'alguns inalalts. Tarnbé s'aprova i s'encarrega a Robert el seir desenvolupament. 
Anotein que es uacta de dues iilesures cle clara modernització per la medicina que es 
feia a I'Hospital, i que el fet que s'hagi de proposar demostra I'estat d'endarreriment 
que hi havia, quan alves centres cle Barcelona ja tenien laboratoris cenualitzars ci'ana- 
lisis clíniques. Be fet, la iniciativa de la proposta no era de Roben, ja que en ocasions 
anteriors també s'havia presentat, pero rnai es va adoptar cap decisió practica. 
- El 5 d'octubre de  1900 inanifesta que les visites (el noni que aleshores tenien els 
setveis) llaurien de tenir de mitjana de 60 a 65 malalrs, quan en aquel1 iiiornent en 
tenien de 80 a 85. Sol.licita la creació d'una nova visita. 
-El 7 de  desenlbre de 1900 avala la creació d'una uiiitat de fisioteripia portada pel 
iiietge Joan Vencirell Soler que ja venia actuant des clel 1896, fent nlassatges als ma- 
lalts de I'Hospital a petició dels rnetges de la casa. 
-El 21 de clesembre de 1900 projecta una nova distribrició de les visites, ja que consi- 
clera més adeq~iat als piincipis científics, orientar-les agrupades en locals inunediars per 
les malalties iiifeccioses i I'aillainent de les que no ho són. A inés a més, procura la sini- 
plificació dels senreis, ki sepaizció completa deis nialalt~ de cinirgia dels de medicina, i 
estableix una proporcionalitat equitativa en el nornbre de llits enue niedicina i cinirgia. 
Es ki una coinpleta reorganització dels seweis, IJel que fa a les obres, només es fajan les 
zivaiacles pel D1- Roben, cosa que demosva la seva ascenctencia i autoritzit reconegiida. 

Participació en congressos 

Roben va anar I'agost de 1900 al Congrés Medic de París, i a les seves cl-bniques que 
envia a La Vangz~urdia especifica que s'havia interessat per les tnaqrietes d'hospitals, 
coln 1'instal.lat al costat de I'Institut Pasteur". 
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Del projecte de dos hospitals al de la Santa Creu i Sant Pau 

Al final liem de parlar de 1'HospitaI Gil, en el qi~al  entren tots els eleinents doctri- 
n a l ~  de  Roben. El 17 de setenlbre de 1892, el banquer Paii Gil i Serra fa test. 'inient 
en el qual deixa la nleitat de la seva for~una pera  la construcció d'un hospital civil 
a Barcelona que havia de portar el norn de Sant I > ~ L I ~ ~ .  
Aquest banquer vol implantar un inodel semblant al de  París, on la beneficencia 
m~inicipal gestiona els hospitals publics, encara que hagin estat donats per bene- 
factor~ privats com ha estar el cas dels Kothschild i els Boucica~ilt. 
Creiem que té nioll interes recordar cls piints basics del llegar: 
- El projecte arquitectbnic sera triat per concurs. 
- Tindra iin cos d'edifici. 
- Noinés quan estigui construit s'oferira al iio~t propietari. 
- Seri ofert a I'Ajuntarnent de Barcelona o a una altra corporació semblant, que 
s'encarregara del seu manteniment. (No ho diu, pero és evident que entre els re- 
ceptors ciesitjats no hi ha I'HospitaI de la Santa Creu, bbviament conegut per Pau 
Gil 3'. 34) .  

- Seri ates per les Germanetes dels Pobres. 
Com veurem n ~ é s  endavant, no es cornpliran la rnajor parr de les pi-ecisions del 
testament, encara que sí en I'aspecte fonainenral: que els cabals són invertits en Is 
constnicció &un hospital per a Barcelona. 
A la mort de Pau Gil els iwarri-iessors coinencen Les gestions: compren uns terreiiys 
a les Corts de Sarria, i publiquen les conclicioris del concurs d'arq~iitectes"~. 
L'abril de 1900 surt el resultat del coi~curs &arquitectura, i el jurat tria com a gua- 
nyador el projecte cfe losep Don~enech i Estapa. A partir &ara cornenca una caiii- 
panya de desqualificació de les instal.lacions de l'llospital Clínic, practicaiilerit aca- 
hades, pero sense mobles ni uiiliatge. S'insisteix que no s'adequa als darrers criteris 
de i'arquitectura hospitalaria, i directarnent s'acusa, entre cl'altres, al director de les 
obres, precisament Dornenech i Estapa. L'esmentada campanya suposa ja un posi- 
cioiiainent respecte al futir Iilospital de  Sant Pau. 
A la referencia del Biari de Catalunya sohre I'autonomia universitaria, Robert 1 x 1 -  

nifesta que I'Hospital Clínic i la facultat estan quasi acabat~'~. L'edifici es vistós, pe- 
ro té defectes, que procedeixen de l'epoca del pi-ojecte. Aiirrna que no solament és 
culpable el govern de Madrid, tainbé era nostre, i proveiiien d'aquell mornent en 
que es van anul.lar zls piupbsirs de  la primera comissió encari-eyada de pi-oposar 
un solar. (Diu qiie proposa un terreny en la Travessera de Dalt, enti-e Gracia i Sant 
Martí de Proven~als. De fet, Roberl s'eqtiivoca ja que era la Travessera de Gracia). 
Considera que i'ensenyarnent no iriillorari, encara que el malalts i-espiraran millor i 
no estaran tan ainuntegats com en les "raquítiques i míseres (infermeries) que avui 
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ens ofereix I'Hospital de la Santa Creu". Vol autonotnia per a cada universirat, i ai- 
xí poder organitzar un programa propi. 
El pas segient és el dictamen de la comissió de tnetges, el 16 de desenlbre de 1900, 
que fa un veredicte desqualificador del projecte de Domenech i Estapi, que després 
de la campanya previa, i la vinculació política dels components, era esperar. Aquesta 
comissió estava formada per Baitonreu Roben, Enierencia Roig Bofill i Joaquim Du- 
ran Trinxeria. 
Els inetges van indicar que cap dels projectes podia ser acceptat per no complir 
les exigencies darreres de  la higiene, ja que hi veuen un espai insuficient. 1 fina- 
litzen ainb una crida al funcionalisme, més cridaner i paradoxal quan després se 
substituir3 pel monument de Domenech i Muntaner: "No busquen niquieran un 
monumento que admire a los viandantes, exijan algo que merezca el aplauso de 
los que desean que nuestra queridu ciudadposea u lJn  un hospital digno de su 
culiura ". 
Malgrat les paraules de  la comissió, la teoria de I'arquitectura hospitaljria no era en 
aquest nroment tan unanime cotn manifesten els tres metges i estava enfrentada en 
diferents enfocatnents, bé que tots influits per I'higienisme aerista". 
Tingués o no raó la comissió nredica des del punt de vista de I'arquitectura hospi- 
talaria, d'aquest aspecte no es podia concloure que el llegat de P ~ L I  Gil havia de 
gestionar-se per I'Hospital de  Santa Creu e n  lloc de per una corporació. 
La primavera de 1901 després de moltes reunions entre els marmessors, el nebot 
de Pau Gil, Leopold Gil, la comissió nredica i els administradors de I'l-iospital de  
la Santa Creu, van decidir que el llegat Gil s'integrés a I'administració de  I'Hospi- 
tal de  la Santa Creu, i que no es fes un hospital independent arnb el nom de Sant 
pau3H,3%40 

La dificultat derivava en el fet que el testament de Pau Gil indicava clarament que 
el nou Hospital de Sant Pau seria ofen a I'Ajuntament de Barcelona un cop acabat 
i moblat. Els marmessors envien una carta a I'Ajuntament coinminant que indiquin 
ja si voldri fer-se carrec del seu sostenin~ent. Aixb es fa quan I'acord amb 1'Hospi- 
tal de  la Santa Creu ja s'ha realitzat, i quan encara no s'han comengat les obres i, 
per tant, incomplint les instruccions de  Paii Gil. A I'Ajuntament de  Barcelona apa- 
reixen dues postures enfrontades. Per una pan, els republicans liderats pel regidor 
Joan Moles Orinella, que vol mantenir tots els drets de  I'Ajuntament a rebre aquest 
l-iospital. Els republicans defensen mantenir el nou hospital dins de I'Ajuntament i 
al tnarge de I'E~glésia"~~,". 
Per altra banda, hi trobem els regidors de la Lliga que veuen amb bons ulls la ces- 
sió dels drets de  I'Ajuntament a I'administració de  la Santa Creu, de manera que el 
nou hospital fos integrat en el tradicional, i d'aquesta manera I'Ajuntament no Iiau- 
ria de preocupar-se pel seLi nranteniment, ja qiie sota el model de beneficencia pri- 
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va& les obligacions de I 'Ajuntame no existien i amb una subvenció ja apareixia 
coin un patrocinador generós. Els regiclors de la Lliga s'adonaven que el manteni- 
ment de I'hospital seria car i ,  per tant, preferien no haver de responsabilitzar-se'n. 
Com a conseqüencia, els pobres de Barcelona no disposaven del dret a l'assistencia 
hospital&ria, sin6 que en tot cas la podien rehre coiil una concessió caritativa. 
L'intent dels republicans solament aconseg~ieix un document de I'Ajuntament de 
Barcelona dient que aquest no renunciava a res, pero quan la majoria ja havia de- 
cidit la cessió del nou hospital al de La Sania Creu"''4i. 
La iinplicació en el procés de Robert és r~iolt intensa, ja que ubviarnent tenia un pes 
específic important, pesque feia triomfar la seva idea hospitalaria de gran cliniensio- 
nament aerista, i perque el seu correligionari, Doii~enech i Montaner, podria Iluir-se 
anib una obra espectacular, dins de I'estil iriodernista, considerat com I'arquitectui-a 
que la Renaixenca apoiiava a la cultura propia. En la construcció dels dos hospitals, 
Robert hi tingué una iinportincia decisiva, per la qual cosa no resulta estrany que 
aparegui en una estatua i un deis frisos del pavelló &dd~ninistració~~. 

CONCLUSIONS 

Les idees que influeixen en les iniciatives hospitalaries de Robert podrien sintetit- 
zar-se en les següents: 

Higienisme aerista 

Al llarg de  tot el segle XIX tingué preponcierancia I'higieiiisnie con1 a instrunient 
preventiri, davant I'evidencia que els ~nitjans Lerap?~itics eren cle migrats resultars. 1 
aquest corrent re en la neieja i ahund:~ncia de i'aigua, el sol i I'aire els millors instru- 
ments dacció. El que iniciallnent era una comiinió ainb Hipocrates progressivament 
tmba en la ciencia positiva elemenw: d'aíirniació. Podia semblar que 1'ap;irició de la 
microbiologia hauria de conciuir a millors precisions en la doctrina i eii els tracta- 
tnents. Aixb és evident en el camp de la cirurgia, pero fracassa clurant decades en 
La medicina, que no troba els antiseptics interns que resolguiri les infeccions siste- 
miclues instaurades. Aquest fracis i I'evidencia que els factors personals, el terreny, 
té una iiifluencia molt important, fa que molts inetges es nianting~iin dins d'un alt 
nivel1 d'hipocratisine, i d'accept:ació expectanr i pnident del contagionisille. 
iloben promou un higienisme cientificista. La seva condició academica i d'honie 
molt preocupat pels darrers coneixernents fa que segueixi les teories que tenen su- 
poi't fisiologic. Des del descobriment de Lavoisier i els experiinents sobre I'anhíclrid 
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carbbnic s'ha desenvolupat tot un cos doctrinal que estableix la necessitat d'asse- 
gurar el cub d'aire en els habitatges, per tal d'eliminar els miasmes que el propi cos 
animal elimina amb l'expiració, segons molts fisiolegs del moment. Robert apareix 
sostenint afirmacions higieniques en base a I'efecte pervers de  la manca de  reno- 
vació de l'aire i, per tant, en la necessitat de  dotar els edificis socials, hospitals i es- 
coles, d'abundants possibilitats de ventilació, per tal d'evitar el mefitisme. Sorpren 
trobar en Robert aquest terme a les altures de  1899, quan es referek a les causes 
de  la mortalirat infantil de  Barcelona, que atribueix a les seves escoles ~iial aireja- 
des. O la inillorable salubritat de  Barcelona condicionada per la serralada de Coll- 
cerola. Quan cornenga com a mctge numerari de  I'Hospital s'inicien les actuacions 
del cos fac~iltatiu e n  demanür dades i miltores sobre ia cubicació de  les sales d'hos- 
pitalització. El imateix criteri serveix per rebutjar els planols de Domenech Estapa 
per a I'Hospital de  Sant Pau. 

Finan~ament i gestió privada de la beneficencia hospitalaria 

Aproximadament un 40% de la població barcelonina es trobava durant el segle m 
en una siniació de fragilitat economica permanent o circumstancial. A inés del pobres 
estmcturals, sense feina o en siniacions d'orfandat, vellesa o altres minusvalideses, es 
trobava un gran sector de la població obrera que no podia realitzar estalvis i quan ar- 
ribava una inalaltia perdia els ingressos de la feina i per tant tota la família clueia tan- 
bé en la pobresa. En aquesta siniació, si no rebia I'aj~it cl'algun familiar tenia dificul- 
tats per alimentar-se, podizi ser Ilangat al carrer per no pagar el lloguer, i era impen- 
sable poder pagar un merge i itiedecines. La major part clels metges atenien de franc 
en alg~ines hores, i fins i tot alguns remeis podien aconseguir-se de farmaceutics ca- 
ritatius. Les alternatives més fieqüents eren, pe~-b, el curanderisme i en casos de ma- 
jor penúria, I'hospital, ja que aquest establiment donava els alinients, el Ilit, I'acolli- 
tilent, i rota I'assistencia sanitaria. Encara que aquesta assistencia era legalment obli- 
gatoria cap als pobres des dels anys cinquanta, no és fins al darrer quart del segle, 
quan I'ajuntament consolida l'assist+ncia medica graniita, domiciliaria i en consultori, 
anib I'afegit dels niedicaments. 
Complenientiriament, hi havia instirucions benefiques privades, generalment vincula- 
des a I'Església, que hi col.laboraven. Pel que fa a I'hospitalització, els pobres només 
I'obtenien de la benefic&icia privada al llarg del segle. Perb aquesta situació estava 
en contradicció amb el devenir dels conents que es consoliden a Europa progressiva- 
ment des de la reforma protestant, en considerar I'atenció hospitalaria com una fun- 
ció de responsabilitat de les administracions públiques, acceptant non& com a com- 
plenientaries les privades, eclesiastiques o cíviques4'. 
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El Reial Decret de 14 de maig de 1852, amb el Reglament per a L'execució de la Llei 
General de Beneficencia de 20 de juny de 1849, ja establia de forma ind~ibtable el dret 
dels pobres a l'assistencia hospitalaria i en fa responsables les administracions estatal, 
provincial i local. Hem de dir que al llarg del segle aquesta obligació és absolutarnent 
incompleta pels tres nivells, i les esmetures de poder deixen que continués la bene- 
ficencia privada fent-se chrrec d'aquesta obligació. 
L'estruct~ira legal que estableix una base pública pel que fa a l'atenció sanitaria als po- 
bres no es consolida en la pdctica de les institucions reals per les dificultats pressupos- 
taries de les dierents administracions, perb també perque pan de les forces socials no 
comparteixen aquesta idea, i consideren que són ies organitzacions benefiq~ies priva- 
des les que han de fer-se chrrec d'aquesta funció, tant pel que fa al finangainent com 
pel que fa a l'adrninistraci6. En el fons, hi ha dues formes d'entendre la societat. 
La doctrina més tradicional determina que I'Hospital ha de ser sostingut per 1a cari- 
tat i, per tant, els que donen les almoines ho fan voiunthriament i no se'ls pot exi- 
gir ni que aportin res, i menys la quantitat. Tot el que donin se'ls ha d'agrair des de 
la posició de la no obligació. 1 en I'altre vessant, els pobres no poden exigir el que 
reben per caritat, i encara més, el que rebin ho han d'agrair a la mi  que ho facilita. 
Aquí tenim clarament interessats els poders més representatius de I'antic regim en 
mantenir els models tradicionals: els rics no són gravats ainb impostos i resolen la 
situació amb donacions volunthries que consoliden la seva vanagloria, i I'Església 
apareix habitualment com I'administradora d'aquesta caritat i, per tant, enforteix la 
seva posició davant dels pobres. 
El corrent inodernitzador elimina la caritat com a element de finangament i 1'Esglé- 
sia com a administradora i gestora, fixa els impostos com la base economica del sis- 
tema i les administracions públiques coma gestores. Aquesta dialectica no és pací- 
fica, pero al llarg del segle guanya aclaparadorament la posició tradicional, no per 
les idees legalitzades, ja que la normativa és modernitzadora, perb si per les i-eino- 
res deis "podei-s fictics" i per la insuficiencia pressupostaria en una societat casti- 
gada per guerres civils contínues, entre alues lacres. 
En I'esmentada dialectica, Bartomeu Robert és tradicionalista. Així apareix com a al- 
calde el 1899 quan estableix un projecte de gestió de la beneficencia municipal per 
compte d'entitats privades amb l'argument de I'estaivi per considerar que gestionen 
de forilia més rigorosa que els poders públics. D'alguna forina, aquest és l'argument 
que utilitza per cessar tots els alcaldes de barri que s'encanegaven de la beneficen- 
cia i que són acusats de clientelisme. Evidentment, I'ac~isació que rep l'alcalde és 
d'afavorir un nou clientelisme. Pero I'exemple de major implicació de Robert a fa- 
vor de la beneficencia privada, caritativa, es comprova en el procés de transforma- 
ció de I'IHospital donat per Pau Gil, el Sant Pau, per tal de ser gestionat per I'Ajun- 
tainerit de Barcelona o una corporació equivalent, i que Robert actua de manera 





' i 

$> i EL DOCTOR KOBERT 
,:. 
<? . 1 
.. . 

teri li fan estar en contra, basats en el coneixement que té de com són els hospitals 
rnoderns que ha vist pels viatges a l'estranger. La propia experiencia de inetge de 
1'Hospit;il. La forinació acadeinica. Arriba a afirmar que aquest centre tenia iin 10% 
de  inortalitat per damunt del que li correspondria". La proposta que sovint I'Ajunta- 
ment i la ciutadania fan sobre aquesta necessitat d'un nou edifici, no sernpre es vista 
igualment pels administradors cclesihstics que freqüenttnent afirmen que l'Hospita1 
té unes condicions higieniques excel.lents, la qual cosa no resisteix cap anilisi. 
?ambé aquí Robert és un elernent modernitzadoi' que 11a ajndat en el procés de  
decisió de fer el nou hospital: al mal-ge de  l'operació d'unió amb I'hospital del Ile- 
gat de Pau Gil. 

Descentralització administrativa i catalanisme, amb la derivació 
arquitectonica modernista 

Sense cap dubte Rohest dóna una forta empenta, dins i fora de Caralunya, als ide- 
als catalanistes"X1s discursos al Congrés dels Diputats i en els forums locals estan 
fortanient impregnats d'aquest ideal. Pero coin que la seva presencia i credibilitat 
en la vida pública procedeixen originarianient de la posició com a catedritic i corn 
a nietge, Robert inolt sovint introdueix als seris discursos elements i exemples me- 
dics. Així, quan demana la descentralització regionalista coinenp per l'exe~nple de 
I'Hospital Clínic de Barcelona. 
Pel que fa a I'Hospital Gil, és evident que l'encirrec a Domenech i Muntaner no és 
casual. Es tracta d'un arquitecte prestigiós pero també un eleinent clau del catala- 
nisrne, que desenvolupara un estil modernista en una de les obres singulars que 
fa Barcelona en decennis. Precisamenr quan, en unió amb Josep Puig i Cadafalch 
es promou aquest estil, ho fan com I'aportació arquitectoniea de la Renaixenca en 
oposició a la monotonia urbanitzadora d'Ildefons Cerdaio. 
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