SEGLE XIX

CAP AL PERIODISME MÈDIC

El Naixement de la Premsa
Mèdica Catalana
té lloc el 1804 amb la creació de la Correspondencia literario-médica, o periódico
trimestral de medicina, cirujía, química y pharmacia, que ja mostra trets singulars:
la circulació del coneixement i l’adaptació al context local, la traducció com a recurs,
la col·laboració entre diferents professionals, l’amplitud de temes que interessen la medicina.

ls metges del segle XVIII van
utilitzar de manera predominant
els fullets com a mitjà de comunicació
d’observacions clíniques, de dades meteorològiques i d’experimentacions científiques, i també com a canal per a
suscitar polèmiques i dirimir controvèrsies en el marc de l’anomenada
República de les Lletres.
El primer terç del segle XIX fou un
període convuls, de forta tensió política
i social, difícil per a l’empresa editorial
i la comunicació d’idees considerades
perilloses.
Un tret distintiu del primer periodisme
mèdic rau en el caràcter personal de
cada revista, lligada als interessos del seu
director i propietari. En el trienni liberal,

les idees polítiques i mèdiques franceses
són divulgades al costat de l’apropament
anatomoclínic a la malaltia. Es planteja
la necessitat de les topografies mèdiques
com a mitjà de coneixement de les
malalties particulars de Catalunya i
s’obre el debat mèdic i polític al voltant
del contagionisme de la febre groga.
A mitjan segle XIX el periodisme
mèdic català està consolidat. Les
revistes han incorporat els serveis de
llibreria mèdica. Els editors tenen clar
l’objectiu informatiu necessari per al
seu públic, el metge pràctic, ja format:
presenten casos propis, discuteixen
teories i tècniques, aporten novetats
terapèutiques i instrumentals, tradueixen
i reprodueixen articles i fan registre
d’activitats de societats i acadèmies.

Les primeres
publicacions periòdiques
catalanes, procedents
del Reial Col·legi de
Cirurgia i de l’Acadèmia
Mèdico-Pràctica,
a finals del segle XVIII,
recollien les memòries
presentades pels seus
membres amb
la intenció de fixar
els límits de la disciplina
i la identitat dels
seus socis.

LES GRANS REVISTES DEL SEGLE

L’Estat liberal es va consolidar a Espanya
durant la segona meitat del segle XIX

La transformació de la professió
mèdica estava en joc
la premsa mèdica catalana fou escenari de disputats temes professionals:
la recuperació universitària i el nou model d’ensenyament superior, el caràcter i configuració
del territori de la medicina regular, la situació hospitalària, les institucions per a una nova pràctica,
la reunió o divisió de les professions de la salut, l’exercici en àmbit urbà i rural de forma lliure
o sotmès a l’administració, les lleis de sanitat, la col·legiació obligatòria,
l’intrusisme professional.

mitjan segle XIX, en el trànsit
cap a la professionalització del
periodisme mèdic, el predomini de les
revistes d’autor, on el director utilitzava
el mitjà com a recurs propagandístic de
les seves idees, és un tret ben característic.
Les revistes farmacèutiques d’aquest
període foren molt combatives en
defensa dels seus interessos professionals
en el marc de les reformes legislatives
sanitàries i universitàries.
La medicina positivista, basada en el
lligam entre l’anatomia i la fisiologia
amb la patologia, en l’apropament
anatomoclínic a la malaltia a la clínica i a

la sala de disseccions, en l’experimentació
fisiològica al laboratori, en la demostració
pràctica a les aules universitàries, d’arrels
franceses i germàniques, esdevingué
un dels eixos de disputa i crítica contra
un sistema universitari tradicional i
centralista.
El Compilador Médico (1865-69) es
constituí en el primer dels grans diaris
reivindicatius de la “ciència nova”. Una
ideologia continuada successivament per
La Independencia Médica (1869-1904),
la Gaceta Médica de Cataluña (1878-80)
i la Gaceta Médica Catalana (1878-1921)
i la Revista de Ciencias Médicas de
Barcelona (1875-1919).

Les revistes mèdiques foren
escenari del combat per delimitar
els espais competencials de la
professió i per definir els àmbits
propis de la medicina.

La medicina positivista desafiava
el sistema institucional
tradicional.

Al capdavant d’aquestes revistes es
troben personatges claus de la medicina
catalana com ara Antonio Mendoza,
Joan Giné Partagàs, Rafael Rodríguez
Méndez, Bertomeu Robert, Josep
Armenter, Lluís Carreras Aragó, Joan
Buscallà, Josep Duran Trincheria,
Salvador Cardenal, Pedro Esquerdo
i tants altres metges redactors i
col·laboradors.
Les revistes feien una defensa del
mètode experimental com a guia del
coneixement mèdic.
Exigien la incorporació de nous
instruments i tècniques per consolidar

un apropament científic en el diagnòstic,
el recurs sistemàtic a la sala de
disseccions, la creació d’especialitats
clíniques com a forma de comprensió
d’una medicina cada cop més complexa.
En la lluita per tancar un model
escolàstic de formació universitària,
la revolució política de 1868 va tenir
un paper decisiu tot obrint un període
de creació d’efímeres escoles privades
i lliures que havien de canviar molt
lentament el panorama mèdic espanyol.
Aquestes revistes van contribuir a
marcar aquest canvi al llarg del període
de la Restauració.

SEGLE XIX

Un Mercat Mèdic Disputat

Els límits de la medicina,

la validesa dels sistemes mèdics, de les teories i de les pràctiques terapèutiques associades,
la vigència de les autoritats, el paper de la burgesia, la clientela de la medicina.

es lluites per delimitar competències
en un mercat mèdic creixent es
manifestaren davant d’altres pràctiques
alternatives a la medicina regular. Les que
tingueren més predicament a Catalunya
foren la frenologia, l’homeopatia i la
dosimetria.
La frenologia catalana fou divulgada
per Marià Cubí i pels frenòlegs del grup
de Vilanova i la Geltrú que envoltà
la figura de Magí Pers Ramona i pel
grup encapçalat per Narcís Gay i
Joan Llach. Presentades com una
font de coneixement de l’home i de
la seva organització, les doctrines van
transmetre una visió naturalista de
l’ésser humà i una visió i organicista de
la societat. Les idees frenològiques van
seduir metges progressistes i arribaren a
les aules universitàries.

La doctrina homeopàtica de Samuel
Hahnemann, amb el seu apropament
terapèutic als símptomes de la malaltia,
també arribà ben aviat a Catalunya.
No va tenir, però una manifestació en
forma de premsa específica fins a finals
del segle XIX. Premsa, discursos, llibres
i fullets escrits per metges en aquest
període palesen les disputes suscitades
entre partidaris i detractors de la teoria
del “similia similibus curantur”.
La tècnica per destil·lar alcaloides en
una nova forma sòlida, anomenada
dosimetria per l’èmfasi posat en les
petites dosis, fou difosa a Catalunya en
el trànsit cap al segle XX, tot cercant
un públic fidel entre els metges rurals i
els farmacèutics.

Els recels de la cultura
conservadora dominant
contribuïren a la
desaparició del moviment
frenològic, si bé
el seu llegat encara
estava present en la
recepció a finals de segle
de les idees darwinistes,
el moviment eugenèsic,
la psiquiatria,
les teories
degeneracionistes o
l’antropologia física i
criminal.

SEGLE XIX

Medicina i Societat

Els canvis socials que comportà la industrialització
del país i les transformacions culturals i materials
de la societat burgesa del segle XIX foren observats amb
certa preocupació per part d’alguns grups socials.
La moral cristiana, les condicions de vida de les classes treballadores,
la restricció del paper de la dona, la pressió hospitalària i molts altres afers
foren objecte d’atenció dels metges des de diferents perspectives.

n bon nombre de metges i farmacèutics escriuen articles contra el
materialisme de la nova societat, que
relaxaria la moral i acabaria sent el causant
de malalties.
Antimalthusianistes, aquests redactors
consideraven que el descens de la natalitat
catalana no només es devia a factors
higiènics i econòmics sinó sobretot a la
decadència moral i religiosa en què havia
caigut el país.
Els preceptes de l’higienisme estaven ben
arrelats a Catalunya des dels anys 1840.
Les mesures de sanejament urbà, les
condicions higièniques del món fabril i la
modificació de les formes de vida de les
classes populars -habitatge, alimentació i
educació i cura de la família- havien de
portar la pau social.

La premsa mèdica del segle XIX fou
pròdiga en seccions dedicades a disciplinar
els hàbits de la classe obrera. En el darrer
terç del segle s’institucionalitza l’estadística
demogràfica sanitària i la higiene es consolida com a solució científica per als
problemes socials.
L’hospital general i el model assistencial
d’antic règim també es va veure modificat
a mesura que es consolidà el nou ordre
burgès i liberal.
L’Hospital de Santa Creu patia una crisi
general. Les institucions relacionades amb
els malalts mentals foren les primeres en
aparèixer i a partir d’aquí nous hospitals i
clíniques, uns de beneficència, altres
privats, van créixer a la ciutat. La demanda
de la societat burgesa provocà que alguns
establiments cercaren a la premsa mèdica
un mitjà de difusió per atraure l’atenció.

Les doctrines progressistes dels
anys 1860 van ser durament
criticades des dels principis de
l’ortodòxia catòlica.
La ideologia de la higiene pública,
que volia contribuir a la pau social,
va trobar un lloc a la medicina
d’aquell moment.
La nova societat urbana exigia
un altre model assistencial.

En el canvi de segle, el creixement de les ciutats
a partir dels processos d’industrialització i
d’urbanització que experimenta el país aguditzà
alguns dels problemes ja existents.
Les transformacions urbanes i els canvis socials van tenir lloc en un període
políticament convuls. Els metges van haver de fer front a una gran quantitat
de problemes derivada d’aquesta situació.

es classes populars constituïren
un problema des de la perspectiva
mèdica.
Les
aglomeracions
produïdes per condicions de vida
deficitàries i la duresa de la vida industrial
van anar lligades a determinades malalties
socials, com ara la tuberculosis, les
malalties venèries i aquelles derivades de
l’alcoholisme i el consum d’altres drogues.
Els nous mitjans de lluita contra les
malalties socials també es van posar de
manifest a partir d’un concepte nou de
medicina social, amb uns professionals
experts en una acció salubrista basada en
l’estadística, l’enquesta i les campanyes
de salut.

Les campanyes sanitàries, mitjançant
l’ús sistemàtic de diferents canals de
comunicació, foren un altre dels eixos
de lluita contra les malalties socials.
Els problemes de salut pública
foren palesos a publicacions mèdiques
periòdiques impulsades per metges
editors, institucions privades i l’administració municipal.
En temps de la República altres
iniciatives editorials s’aproximaren als
problemes sanitaris de la població des
d’òptiques progressistes i llibertàries.

Els problemes professionals derivats de les noves condicions
laborals a les ciutats o de les tradicions rurals
van requerir una discussió constant a les pàgines
de noves publicacions mèdiques.
La qüestió de la col·legiació obligatòria
es traduí en el canvi de segle en la creació
de diversos col·legis i associacions
provincials i locals de metges arreu de
Catalunya. Alguns d’aquests col·legis
tingueren un òrgan d’expressió de les
seves activitats i accions en els primers
anys del segle.

El Sindicat de Metges de Catalunya,
mitjançant la seva revista, esdevingué un
veritable portantveu de les preocupacions
professionals dels metges catalans. L’obra
de la Generalitat republicana també
es donà a conéixer amb publicacions
periòdiques mèdiques.

Segle XX

Catalanisme Mèdic

La història del periodisme mèdic en català
comprèn una etapa ben definida
entre els anys 1898 i 1938
Un període en què el catalanisme mèdic
intentà vertebrar la professió mèdica del país
s tracta d’un moviment intel·lectual
i professional que, mitjançant
un programa de regeneració científica,
i en estreta relació amb el projecte de
construcció nacional del catalanisme
mèdic, fou protagonitzat pels metges
catalans al primer terç del segle XX a
partir d’una vertebració institucional de
la medicina.
Aquesta etapa arrenca al segle XIX.
En general, la premsa mèdica d’aquest
període està farcida d’articles i opinions
que tracten el tema de Catalunya com a
país diferenciat.
La història del catalanisme mèdic
està lligada a la creació de l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques de Catalunya i
Balears i als Anals de Medicina (1907-35).
La publicació esdevingué òrgan de
difusió de les activitats institucionals,
vehicle d’expressió d’un programa de

renovació científica, de patrocini de la
medicina experimental i de suport a
les naixents especialitats mèdiques, tot
defensant l’ús del català com a mitjà de
comunicació de la medicina.
La creació del Sindicat de Metges de
Catalunya va consolidar aquest projecte
d’organització professional mitjançant
les pàgines del seu butlletí (1920-37),
on foren tractats els grans problemes
derivats de l’exercici de la medicina a la
ciutat i al camp. El caràcter democràtic
de la institució permeté discutir a fons
tota mena de problemes i, en bona
mesura, això serví per a la creació
immediata de ponències i d’accions
quan la Generalitat republicana tingué
competències sanitàries. La revista fou
també un mitjà de difusió de tecnologia
i de llibreria mèdica a partir dels serveis
prestats als socis com a Cooperativa de
Consum.

El primer any és el de
la publicació de la primera
revista en llengua catalana
-La gynecologia catalana
(1898)- i el darrer any és
el de la fi d’un projecte
escapçat per la força de
les armes.

El 1931 existien 14 revistes mèdiques
en llengua catalana. Algunes de les
societats mèdiques creades a partir
de la consolidació de determinades
especialitats mèdiques i del compromís
dels seus associats amb el catalanisme
publicaren les seves revistes en català.
La medicina catalana, portantveu de
l’Occitània Mèdica (1933-38) constitueix
un cas excepcional d’aposta per un espai

propi de comunicació científica davant
del centralisme espanyol i francès. La
revista dirigida per Leandre Cervera
fou un exemple del nivell científic
assolit per la medicina a la Catalunya
del primer terç del segle XX. Un espai
de difusió i de trobada de la recerca
autòctona en ciències bàsiques i en les
especialitats mèdiques i quirúrgiques
i, alhora, de l’hemeroteca mèdica
occitana i mundial.

LA MEDICINA I LA CIRURGIA
CATALANES DEL CANVI DE SEGLE
CONTRIBUEIXEN A L’EXTRAORDINARI
DESENVOLUPAMENT DE LES CIÈNCIES
I LES TÈCNIQUES DE LA SALUT
CONTEMPORÀNIES

LA COMPLEXITAT DEL SABER
MÈDIC, LA SOFISTICACIÓ
CREIXENT DE LES TÈCNIQUES
I LA DIVISIÓ SOCIAL DEL TREBALL
MÈDIC VA PRODUIR
EL DESENVOLUPAMENT DE LES
ESPECIALITATS MÈDIQUES.
es grans revistes mèdiques del
primer terç del segle XX van
mostrar una voluntat resistent
a la disgregació del saber mèdic.
Els grans autors de la medicina
catalana que van impulsar aquestes
revistes intentaren fixar la tradició
experimental barcelonina. Un model
ben establert a les pàgines de la
Revista de ciencias médicas de Barcelona
(1875-1919), la Revista médica de
Barcelona (1924-36) o la Revista de
cirugía de Barcelona (1931-36).
La revista Ars medica (1925-36) va
tenir un paper destacat en la difusió
de les especialitats mèdiques al costat
de la col·lecció de Monografies
mèdiques (1926-36). Les monografies
constituïren un escenari singular
de divulgació científica en llengua
catalana de coneixement expert per
part de metges catalans i dirigit
al conjunt de la població mèdica
catalana. Un veritable èxit editorial.

Els àmbits de coneixement que a finals
del segle XIX ja havien iniciat un procés
de delimitació professional es consoliden
en aquest període. Es tracta d’un
fenomen que es va fer evident a les
publicacions de noves especialitats com
la pediatria, la ginecologia i l’obstetrícia,
que introduïren noves formes de pensar
la medicina infantil i les malalties de la
dona. La salut mental experimentà
aleshores una transformació palesada a
publicacions periòdiques específiques.
En àmbits com l’otorinolaringologia, les
anàlisis clíniques o les malalties del cor es
delimitaren nous espais i experts
mitjançant la transmissió de nous
conceptes i tècniques, tot mostrant
noves possibilitats.
Les institucions d’ensenyament van
tenir un gran paper en aquest procés
d’especialització del saber mèdic. A la
Facultat de Medicina es van publicar
revistes de diferents serveis. Els diferents
departaments universitaris, com ara els
de fisiologia experimental, cancerologia i
terapèutica física, clínica mèdica,
medicina legal, psiquiatria o anatomia
patològica, també contribuïren a aquesta
divisió del treball mèdic amb l’edició de
revistes pròpies.

L’especialisme mèdic
és un fenomen lligat
a unes condicions
socials diferents, on
les aglomeracions
urbanes han jugat un
paper decisiu en la
parcel·lació i l’atenció
a demandes més
específiques.

SEGLE XX

CLÍNIQUES I HOSPITALS
Des de finals del segle XIX, la
necessitat de noves institucions assistencials, clíniques o hospitalàries era
un fet evident a partir de les transformacions socials i econòmiques
experimentades a la ciutat. Ja en el
canvi de segle, de la mà d’especialitats
quirúrgiques que havien sortit dels
límits assistencials tradicionals
s’havien creat clíniques a l’Eixample
barceloní -les dels metges Menacho,
Botey, Fargas, Queraltó, Azcarreta,
Recasens, Cardenal i Morales- o
hospitalàries com la del Sagrat Cor o
l’Hospital de Nens Pobres del Dr.
Vidal Solares. Les clíniques oftalmològiques, ginecològiques, otorinolaringològiques, quirúrgiques i
pediàtriques assentaren les bases,
i serviren com a model, d’un tipus
d’institució lligada a uns altres paràmetres científics, construïdes d’acord
amb aquestes exigències i moblades
per tal de satisfer les demandes de
comoditat dels seus pacients.

E

En el canvi de segle, la ciutat
de Barcelona, i també moltes
altres d’arreu de Catalunya, van
assistir a una veritable florida de petites
institucions assistencials. La urbanització de la ciutat i la millora dels
transports afavorí la seva implantació. El
mercat mèdic es féu més competitiu i els
propietaris de les clíniques van recórrer a
diverses estratègies de comunicació per
tal de fer-se més visibles. Moltes petites
clíniques, algunes efímeres, optaren per la
creació de mitjans de divulgació propis.
Altres institucions -clíniques, petits
hospitals, sanatoris antituberculosos,
clíniques de repòs, instituts de salut
mental, laboratoris d’anàlisis clíniques,
centres radiològics, instituts de
terapèutica física, balnearis i centres
hidroteràpics- van optar per la introducció sistemàtica d’anuncis en diferents
mitjans de comunicació, tot mostrant
alguna part de les seves instal·lacions.

Algunes institucions van destacar
per damunt de les petites clíniques. La
clínica de Víctor Conill seguí l’escola
iniciada pel seu mestre Fargas i féu de
la seva publicació un instrument de
comunicació dels canvis en l’especialitat.
Manuel Corachan aprofità els Anales de
cirugía de la Clínica Corachan (1921-29)
per mostrar per què era un dels mestres,
sense càtedra, de la cirurgia catalana.
La Clínica Plató, dirigida per Joan Puig
Sureda, integrava un conjunt d’experts
de diferents especialitats, la pedrera
de la futura Universitat de Barcelona
autònoma, el refugi després de la guerra.
A la seves Actes es féu visible la voluntat
de formar a partir de compartir les
experiències pròpies i la circulació i
adaptació del coneixement al context
local. Altres institucions hospitalàries
de recent creació, com ara la Quinta de
Salud “La Alianza” o l’hospital del Sagrat
Cor, també es veieren obligades a donar
a conèixer les seves activitats mitjançant
publicacions pròpies.

La florida de clíniques
i hospitals en el primer
terç del segle XX palesa
la consolidació de
l’especialisme mèdic a
Catalunya, la formació
de nous experts, la
subjecció d’altres àmbits
de la vida humana a la
mirada mèdica.

Els grans hospitals generals de Barcelona
mostraren ben aviat la necessitat de
fer pública la seva transformació i
adaptació a les exigències administratives,
tecnològiques i assistencials de la societat.
Ben aviat publicaren anuaris informant
dels seus moviments, el Clínic des del
1908 i el nou Sant Pau des del 1920. Poc
després transformaren aquests mitjans en
publicacions periòdiques, tot aconseguint
mantenir vigent l’interès per les seves
accions. Una activitat que també s’observa
en els nous hospitals comarcals de Vic,
Vilanova i Igualada en els anys 1930.

