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LA HIGIENE URBANA COM A OBJECTIU: NOTES SOBRE LA HISTÒRIA DE 
L'INSTITUT MUNICIPAL DE LA SALUT ( 1891-1936) 
Antoni Roca Rosell 

L 'or igen institucional de I 'Institut Municipal de la Salut es troba en una "Secció d'Hi
giene Pràctica" que fou establerta dins el Cos Mèdic municipal de Barcelona I 'any 
1891, ja fa cent anys. La creació de la Secció tingué lloc en una època pionera , quan 

començaven a organitzar-se serveis similars a diferents ci u tats d'Europa. L'enduriment de la 
vida per a molts -els nous marginats de la industrialització- plantejà noves exigències a la so
cietat i generà una nova consciència.<') 

Un servei sanitari municipal permanent (1884) 

La reorganització de 1891 del Cos Mèdic municipal tingué lloc després d 'uns 6 anys d 'exis
tència de serveis mèdics propis de I ' Ajuntament de Barcelona. En efecte, malgrat que I ' Ajunta
ment de Barcelona havia tingut responsabilitats sanitàries anteriorment, no disposà d' un servei 
"permanent" fins el gener de 1884. En aquesta data, la corporació disposà que els metges con
tractats en aquell moment constituïssin un Cos, format llavors per 1 O metges primers i 10 met
ges segons, destinats a cada un dels districtes de la Ciutat. (2) El Cos mèdic havia de fer-se càr
rec de I 'assistència mèdica domiciliària, de la vigilància higiènica, de les vaccinacions contra la 
verola, de l'estadística de defuncions, d'ordenar les desinfeccions, en suma, de totes les compe
tències que la llei de Beneficència de 1849-1852 atorgava als ajuntaments. 

El consistori de 1884 demostrà la seva responsabilitat de la Higiene de la ciutat quan, da
vant de la passivitat de les autoritats centrals, decidí enviar pel seu compte una comissió inves
tigadora de l ' epidèmia de còlera que assolava Marsella i Toló, per preveure la seva possible 
arribada a Barcelona, cosa que efectivament tingué lloc l 'any següent. Jaume Ferran, escollit 
"naturalista" d'aquesta comissió, i Innocent Paulí (que es costejà ell mateix el viatge) portaren 
a terme les recerques que conduïren al descobriment d'un vaccí contra el còlera, primer vaccí 
de laboratori aplicat a éssers humans. <3l 

Amb motiu de la campanya contra el còlera de 1885 (que fou relativament lleu a Barcelo
na), a més de posar a prova el vaccí de Ferran, I ' Ajuntament adquirí unes estufes de desinfec
ció que instaHà a l'Asil del Parc, habilitat com a Llatzaret durant l'epidèmia. Com ho explicà 
Lluís Claramunt,<4l aquests "serveis" municipals de desinfecció foren ampliats amb motiu 
d'una altra petita epidèmia de còlera el 1889 [1890?] : l 'Ajuntament adquirí "dues grans estu
fes sistema Geneste, una fixa i altra mòbil, passant, llavors, aquest servei al Laboratori Micro

biològic Municipal, que el reclamà com a propi de les funcions d'alta higiene que dit Labora
tori devia desempenyar". 

És clar que integrar la desinfecció i la higiene ciutadana al Laboratori Municipal que s 'ha
via fundat el 1886-1887 responia a una concepció racional. Tanmateix, com veurem, això no 
fou possible donat que, en aquell moment, el personal del centre es trobava en mig de forts en
frontaments . En recordar-ho, Claramunt (implicat en les baralles de 1891) es preguntà, amb 

certa amargor, 
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Innocent Paulí (dret o l'es· 

querro), Amalio Gimeno 

(inAuent metge liberal, ol 

mig) i Jaume Ferran (asse· 

gut o la dreta) al despatx 

d'aquest darrer a Tortosa. 
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"¡Quan de bé n'hauria reportat la c iutat si aquella alta higiene s'hagués fet i la separació 
de les funcions de desinfecció no hagués vingut! 

Però la discordia esclatà entre el personal tècnic del Laboratori a causa de discrepàncies en 
l 'apreciació de pretingudes descobertes del director sobre la ràbia i sobre la diftèria. I l' Ajun
tament, a proposta del s doctors Robert i Mascaró, regidors, llavors , de la ciutat, determinà di
vidir els serveis del Laboratori tot reorganitzant, en 1891, el Cos Mèdic municipal." 

L'única "història" oficia l de l'Institut d'Higiene que nosaltres coneguem aparegué en 
l'Anuario Estadística corresponent a 1903 on es presentava l'activitat general del centre; val a 
dir que el relat dels orígens de I 'entitat resulta força di ferent. 15l Segons aquest text, abans de 
la fundació de I 'Institut "els serveis higiènics, reduïts a la inspecció de focus infecciosos i a les 
poques pràctiques que la manca de material ad hoc permetia , estava en mans dels mateixos fa
cultatius encarregats de la beneficència16l i del servei dels dispensaris". La reorganització del 
Cos Mèdic municipal establí que una institució específica portés endavant aquestes responsa
bilitats. L 'apariència que la creació de l'Institut d'Higiene fou un acte racionalitzador es tren
ca quan es llegeix el paràgraf següent: 

"Historiar paso a paso esta dependencia municipal sería indudablemente tarea curiosa, 
por cuanto demostraría con las alternativas y vaivenes propios de toda organismo en sus co
mienzos , cuanto ha sido preciso trabajar para que algunos de sus servicios, vistos con marca
do desvío por los demas en sus comienzos, hayan acabada por solicitarse hasta en casos cuya 
utilidad es punto me nos que hipotética." [pàg. 345] 

Un segle més tard, estem implicats en la tasca "curiosa" d 'analitzar les peripècies de l'en
titat. 

Giné i Partagàs i la política higiènica municipal 

Unes altres circumstàncies de caire més burocràtic també intervingueren en el procés de 
configuració del Cos Mèdic municipal de 1891. La Higiene havia estat competència dels go
verns civils fins que una Reial Ordre de 4 de gener de 1889 traspassà els serveis que en depe
nien als aj untaments. El Governador civil de Barcelona es dirigí el 9 de gener de 1889 a l 'Al
calde de la Ciutat per a procedir als traspassos, comunicació que es troba a l'Expedient que 
fou obert per aquest motiu. (7) 

Davant de la nova responsabilitat , l'Aj untament (o potser el mateix alcalde, Francesc de 
Paula Rius i Taulet) demanà el parer del metge Joan Giné i Partagàs, una de les persones lla
vors més qualificades, catedràtic de la Facultat de Medicina i un clar representant de la nova 
Medicina "de laboratori".18l En l ' informe que redactà, Giné afirmà que "tots unanimement re-
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coneixen i aplaudeixen el gran progrés moral i material que, des de fa uns anys, té lloc a la ca

pital del Principat", tal com havia quedat palès recentment, referint-se, és clar, a l'Exposició 

de 1888. Afegí, tanmateix, una clara denúncia del seu estat sanitari: 

"Sólo no corre pareja con este ró.pido incremento de civilización barcelonesa la salubri

dad de que debiera disfrutar su población. Los últimos cuadros demograficos son desconsola

dores. El censo acusa una merma alarmante; a pesar de la inmigración de que es centro nues

tra ciudad las cifras de defunciones sobrepujan enormemente a las de los nacimientos. ¿Es 

que la población barcelonesa, a pesar de las bellas apariencias de la urbe, no encuentra en 

ella los medios cósmicos [?] que se requieren para la conservación de la salud y prolongación 

de la vida? Si existen gérmenes de insalubridad, ¿es posible conocerlos y luego desvirtuar su 

perniciosa injlujo?" [ff. 5-6] 

Abans de contin uar, fixem-nos en un aspecte "tècnic " que feia possible aq uesta denúncia 

tan contundent de la situac ió sanitària de Barcelona: l'existència d'un control estadístic de la 

salubritat pública portat a terme pel Cos Mèd ic municipal i, en particular, per Josep Nin i Pu

llés; de fet, l'Ajuntament estava publicant dades demogràfiques sanitàries des del 1877 i, en 

aquest sentit, era e l municipi pioner d'Espanya.<9l 

La llei que traspassava les funcions de control de la salut dels governs civi ls als ajunta

ments mencionava que "una vigilància encertadament establerta en relació a les cases de man

cebía, locals insalubres, habitacions insanes i altres rams de la higiene que tant influeixen en 

la salut pública, pot evitar e l desenvolupament de malalties contagioses". Amb aq uesta form u

lació g lobal, hom encobria, però, que l'acció de les autoritats provincials s 'havia centrat gai

rebé exc lusivament en e l control i inspecc ió mèdica de la prostitució, "servei" que, a més, re

portava alguns ingressos, ja que s'excercia en base a les taxes que havien de pagar els 

propietaris de cases i les dones prostituïdes. Fou aquesta funció higiènica, que hom denomina

va (púd icament) "Hig iene especial", l'única que motivà traspassos d' instaHacions i de perso

nal. 

En contraposició, tant en el paràgraf reproduït com en la resta de l'informe de 1889, Giné 

plantejava la urgència que l'Ajuntament de Barcelona assumís una política higiènica completa. 

L'Ajuntament, deia Giné, té un Cos Mèd ic municipal que presta els primers auxilis, té cura de 

l'estadística sanitària, assessora les Autoritats, disposa d'una Junta de Sanitat que s 'ocupa dels 

"conflictes san itaris que tenen lloc en la població"(IO) però, 

"cm·ece de un cuerpo facultativa que dedique su atención constante al estudio de las cau

sas de insalubridad que minan el organismo de los Ciudadanos e indique y ponga en planta 

los medios de combatirlas. De ahí la necesidad de crear una comisión municipal de Higiene, 

formada de personas de especial y bien probada pericia, que, s in levantar mano , se ocupen en 

el importante as unto que queda señalado y ademó.s otra que lleve al domicilio del menesteroso 
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Joan Giné i Partagàs 

(1836-1903), capdavan

ter de la "medicina de la

boratori" a Catalunya i 

inspirador immediat de 

la reorganització de 

1891 del Cos Mèdic muni

cipal. 
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Menjador per a dones de 

la Casa de Caritat. L'Es

quella de la Torratxa, 29 

maig 1896. Foto: Institut 

Municipal d'Història de 

la Ciutat, Barcelona. 
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la asistencia médica de que se ve privada por s u pro pia indigencia." [ff. 6v-7; èmfasi afegida] 
Aquest és el plantejament més explíc it de la necessitat d'una institució específicament de

dicada a la Salut Pública i que estigués diferenciada de I 'assistència mèdica i de la Beneficèn
cia. 

Giné suposava que, en traspassar els serveis d'Higiene especial als municipis, "se sobreen
tiende que habró. en ellos una Higiene general". L'argument de Giné és remarcable: si s'admet 
una institució que vetl li per a preveure les malalties que deriven del "vici", es preguntava 
"¿com no n'hi hauria d'haver una altra que vetlli pel treball i la virtut?" ja que, 

"El obrera de la fabrica , incapacitada por la enfermedad, para el trabajo, es un hermano 
enteramente desvalido, para quien, no sólo se agota bruscamente el manantial de su propio 
sustento y el de s u familia , sina que se ve desprovisto del media racional de recobrar la salud 
por los auxilios de la ciencia médica. El H os pi tal (y la Beneficiencia nosocomial es en Barce
lona deficiente por muchísimos conceptos) es la última ratio de nuestros obreros; porque alió., 
por bien que vaya, encontraran a faltar el calor de la familia que nunca no es tan grato y tan 
indispensable como cuando estamos enfermos. 

Enfermedad que sería quizó.s leve y pasajera se agrava y se hace mortal con el tiempo y 
s in un buen tratamiento." 

D'aquesta manera es justificava la necessitat d'un servei d'assistència mèdica domiciliària 
en el marc d'un "Cuerpo Municipa l de Sanidad" compost, segons Giné, per quatre comissions: 

la.) d'Higiene o Policia sanitària general 
2a.) d 'Higiene o Policia sanitària "especial" 
3a.) de Medicina administrativa i Demografia sanitària 
4a.) d'assistència mèdica domiciliària. 
Les missions de les tres darreres comissions, per a ell, eren prou clares; per consegüent, 

"només falta determinar les funcions de la Secció la., o d'Higiene general, inst itució poc en ús 
entre nosaltres, encara que [ha estat] plantejada des de fa anys a vàries ciutats de I 'Estranger: 
Le Havre, Nancy, Reims , Marsella, etc ... [poblacions franceses, totes elles]" . Aquesta secció 
l a. havi a d'entendre , segons Giné, de les activitats següents: 1) de la salubritat de les morades; 
2) de la higiene de les indústries i estab liments fabrilsY l } 3) de la higiene dels establiments 
públics municipals i especialment de les escoles, cases de lactància, cases-bressol, etc.; 4) de 
la higiene de la via pública urbana, jardins, passeigs i llocs d'esbargiment; 5) de la higiene 
dels mercats, inclosa la inspecció de substàncies alimentàries vegetals i animals i dels condi
ments, de les vaqueries i lleteries, cafès, fondes, posades, cases de menjar i de dormir, etc .; 6) 
de la higiene del subsòl i de la inspecció de clavegueres i tot el referent a l'excreció de la po
blació; 7) de la potabilitat de les aigües i les condicions de les begudes que es serveixen a les 
tavernes, cerveseries, etc .; 8) de la seguretat i salubritat dels teatres i sales d'espectacle i ball; 
9) de la desinfecció de les cases dels malalts; 10) de la higiene dels cementiris; i 11) de l'aï-
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llament provisional dels bojos perillosos.( 121 La llista representa, com s'ha vist, una descripció 

prou clara de les necessitats higièniques del moment i de quins eren considerats els problemes 

més urgents. 
A continuació, Giné s'exteng ué (ff. 11-13) en la descripció de les funcions i de l'orga

nització de tots e ls serveis d 'higiene municipal, inclosa la manera de se leccionar el personal 

(m itjançant opos icions). Pensava que els serveis necessitaven 4 "professors numeraris" per a la 

higiene general i 10, per a l 'especial; hi hauri a d ' haver, a més, 12 professors "supernumeraris" 

repartits en ambdues seccions . Pel que fa a la "Demografia sanitàri a", proposava que els ma

teixos que n'eren responsables en aquell moment continuessin fent-ho. Pel que fa I 'assistència 

mèdica domici li ària, creia que havien de ser creades 25 places, 14 de metges "numeraris" i 11 

de "supernumeraris". El pressupost que presentava només incloia els sous dels metges, e l d'un 

"president" de les dues seccions d'higiene, el d'un altre per a l'assistència domiciliària i els de 

6 practicants i 4 llevadores. Tot plegat, 89.000 ptes. 

Hem de dir que la proposta de Giné, tot i que ha estat ignorada fins ara, establia les línies 

mestres del que seria 1 'actuació en Salut Pública de la Corporació barcelonina en les dècades 

següents. 

El 2 de febrer de 1889, Rius i Taulet comunicà al president de la Comissió de Governació 

(f. 19) que havia nomenat "interinament" per al servei d'higiene especial una sèrie de metges 

(20 numeraris i lO supernumeraris, molt probablement els que composaven l'antic servei del 
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Alberg nocturn per a do

nes al carrer de Colami

nes. Noti's que, amb bon 
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ficencio Municipal de Bar

celona, juliol 1929. 
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Govern civil) sota la direcció de Giné i Partagàs. La mesura responia a la urgència (provocada 
per la llei) que I' Ajuntament tenia per fer-se càrrec del serve i traspassat; el fet que Giné fos 
nomenat responsable del mateix significa que es pensava en prendre mesures de més abast. 

Amb data de 9 de febrer, Giné i Partagàs presentà un nou informe (ff. 21-29), en aquest cas 
dedicat per complet al conflictiu servei d"'higiene especial". Giné proposà una sèrie de mesu
res urgents a prendre , moltes d 'elles per a trobar remei a la greu situació de l'Hospital de la 
Mercè, dedicat a la prostitució, un remei que exigia, de fet, organitzar-lo de bell nou. Moltes 
de les mesures que plantejava semblen estar dirigides a reduir la corrupció d'alguns funciona 
ris del serve i traspassat. Giné no deixava, però, de recordar la necessitat de crear un "Cos" mu
nicipal d 'Higiene. 

Sense que en sapiguem la raó, l 'actuac ió de Giné al capdavant d'aquesta comissió no durà 
ga ire: l'I de febrer de 1890, aproximadament un any després de l'inici del seu treball, la seva 
dimissió fou acceptada per I' Alcalde (Fèlix Macià i Bonaplata) i el metge Eusebi Martí i Seri 
ñà fou triat per a succeir-lo.< 13

) 

En els lligalls que comentem hi ha un material , molt interessant sens dubte, sobre I 'actua
ció de la Higiene municipal dedicada a la prostitució. L'abundància de documents està justi 
ficada, en primer lloc, per I 'ex istència d'inventaris del servei, fets en el moment del seu tras
pàs; en segon lloc, per la presència de censos de dones (unes 600, aproximadament) dedicades 
a la prostitució; i, finalment, pel fet que el servei donà molts de maldecaps als responsables 
municipals, per la molt deficient situació de l'Hospital de la Mercè, per denúncies a funciona 
ris per corrupció, per sol·licituds d'exempció de pagament de taxes per indigència, etc. Davant 
d'aquestes qüestions la Comissió discutí l'establiment d'un "Reglament" del Servei especial 
d'Higiene al llarg de 1890 i 1891; el 1892, però, i novament per ordre governativa, I' Ajunta
ment deixà de ser-ne responsable.< 14

) 

L'actuació sanitària de l'Ajuntament no es limitava, per descomptat, a aquest servei. Un 
expedient de I' Arxiu de la Comissió de Governació conté actes i documents relacionats amb 
ella en el període 1880-1896.(IS) La Junta de Sanitat tractà sobretot de denúncies en relació a 
local s o so lars on hi havia matèries o activitats insalubres. La Junta rebé diversos oferiments 
com, per exemple, sistemes de desinfecció (al voltant de 1884, quan existia l'amenaça del cò
lera); com a mostra de la sens ibilitat que estava sorgint, hi ha propostes del Foment del Treball 
Nacional, de I' Associació d'Enginyers Industrials i de diversos regidors perquè I' Ajuntament 
enviés una delegació a l'Exposició Internacional d 'Higiene i Sanitat que s'havia de celebrar a 
Londres, a partir de maig de 1884. Així mateix , el 24 de novembre de 1890, els regidors Bar
tomeu Robert, Josep Mascaró Capella i Antoni de Toda proposaren un altra comissió per anar 
a Berlín per estudiar el "mètode" de Koch contra la tuberculosi. La formació de la comissió ai
xecà polèmica, tant pel fet que alguns metges es disputaven participar en ella com perquè d'al
tres eren escèptics sobre el valor del nou mètode (es tracta, encara que no es mencioni, del des 
cobriment de la tuberculina, que Koch cregué en un principi que tenia valor terapèutic).<16

) 



e N A N D A u ú e A A A 

La Comissió de Sanitat i la crisi del Laboratori Municipal (1890) 

En altres lligalls de l'Arxiu de Governació hi ha actes de reunions de 1890 de la "Comissió 

de Sanitat i Higiene" (formada per regidors de la Comissió de Governació i probablement un 

resultat de la proposta de Giné) i notícies d'altres activitats del Cos Mèdic municipal.(!?) A 

més d'informes sobre el Servei d'Higiene especial, en trobem, per exemple, un altre (en tres 

lliuraments de 10 d'abril, 17 i 28 de maig de 1890) presentat pel degà del Cos Mèdic, Pelegrí 

Giralt, sobre I 'estat sanitari dels gimnasos que utilitzaven els alumnes de les escoles munici

pals. (I B) 

Són força interessants les sessions de 1890 de la Comissió de Sanitat, ja que reflecteixen 

alguns dels esdeveniments que conduïren a la "reorganització" del Cos Mèdic municipal de 

1891. 
EI 13 de març de 1890, el president, Marià Batllés, posà a discussió les seccions que hau

rien de composar el Cos Mèdic municipal, segons l'acord del ple que tractà d'aquesta qües

tió.(19l En aquella sessió s 'acordà que s'establissin 5 seccions: 

la.) Assistència mèdico-farmacèutica domiciliària 

2a.) Higiene especial 

3a.) Inspecció sanitària d'escoles, gimnasos, vaqueries i safareigs 

4a.) Desinfecció de vivendes i clavegueres 

Sa.) Laboratori microbiològic, microgràfic i d'anàlisis químiques. 

L'Institut d'Higiene Pràctica reuní les funcions de les seccions 3a. i 4a .. 

EI 28 de març fou plantejada una qüestió de diferent caràcter. Es tracta de les denúncies 

que "per diversos mitjans" havien arribat a la Comissió en relació al fet que el director del La

boratori Municipal, Jaume Ferran, havia "practicat inoculacions de virus diftèric, com a siste

ma per a causar la immunitat a la mencionada dolència als nens, els quals sofreixen actualment 

una malaltia produïda per les inoculacions". És el cas dels fills de Pere Aldavert, del que ens 

ocupàrem en una altra ocasió, encara que llavors no havíem localitzat aquestes actes.(20l La 

Comissió obrí una investigació donat que, sobre el mètode de Ferran, "res s'ha dit per les Aca

dèmies, ni autoritzats Centres mèdics" i, a més, era considerat perillós. 

La Comissió féu comparèixer (el mateix 28 de març de 1890) Ferran, Aldavert, Comenge, 

Paulí i Claramunt, és a dir, gairebé tot el personal "facultatiu" del Laboratori Municipal, amb 

la presència del pare dels nens afectats. Ferran afirmà que tenia la convicció que les seves ino

culacions induïen immunitat enfront de la diftèria. Manifestà haver provat el seu procediment 

amb els fills d' Aldavert a petició del seu pare, a causa de l '"horror" que li produïa la possibi

litat que els seus fills contraguessin la diftèria . Pere Aldavert corroborà aquesta versió i mani

festà que, segons tots els indicis i l'opinió del doctor Cardenal, l'afecció del seu fill no era 

greu. (Probablement recordaria amb dramatisme aquests comentaris quan poc després morís el 

seu fill, molt presumiblement a causa de I 'assaig de Ferran.) 

EI mal ambient regnant al Laboratori es manifestà en les declaracions de Comenge i de 
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Paulí.<2 ' l Segons el primer, llavors vice-director del centre (proposat dos anys abans pel ma

te ix Ferran), el mètode no era "prou experimentat de manera que permeti establir conclusions 

perquè els resultats no sempre condueixen a dades favorables a la immunitat dels éssers inocu

lats". 

La intervenció de Pau lí posa encara més de manifest Ja situació de crisi del Laboratori. Re

cordem que Innocent Paulí, expert en Química, havia e~ tat un estret coHaborador de Ferran. 
Quan I ' Ajuntament de la Ciutat comtal fundà el 1886 el Laboratori Microbiològic sota Ja di

recció de Ferran, Pau lí treballà des del primer moment en I ' organització del nou establi 
ment.<22l Davant de la comi ssió , declarà que "la seva situació personal dins del Laboratori ... 

no li permetia de seguir el curs dels estudis bacteriològics ... raó per la qual té escasses notí

cies sobre el resultat o eficàcia de les inoculacions del virus diftèric , s i bé ha de manifestar que 
els resultats fins ara obtinguts no el convencen de la immunitat comunicada per aquest proce
diment". La manifestació de marginació i d'escepticisme d 'una persona que havia estat tan 

propera a Ferran indica la gravetat dels enfrontaments . 
Finalment declarà el jove Lluís Claramunt, que llavors havia esdevingut auxiliar de Ferran, 

conf irmant-ne les manifestacions i al· legant que alguns resultats experimentals eren adversos 

per culpa de "causes especials" mentre que la "majoria" eren favorables . 

Després de més de dues hores, la sessió es tancà amb l ' acord, pres per unanimitat, de "pre
venir el senyor Ferran que d ' ara endavant s'abstingui completament de practicar inoculacions 

del virus diftèric en I ' espècie humana". 
El 7 de juny de 1890, la Comissió acordà demanar el parer de la Reial Acadèmia de Me

dicina i Cirurgia de Barcelona sobre I ' eficàcia de les inoculacions antidiftèriques i si era pro

cedent continuar o suprimir les antiràbiques. El conflicte del Laboratori no es limitava, 

doncs, al suposat vaccí antidiftèric sinó que també abastava les modificacions que Ferran ha

via introduït en el sistema pasteurià d ' inoculació antiràbica, que anomenava mètode "su
praintensiu" .<23

) 

Amb data del 27 de juny , I' Acadèmia contestà que , donat que les inoculacions antiràbi

ques, segons que el matei x Pasteur reconeixia, es basaven en fets "completament empírics" (no 

justificats en la teoria), i que les estadístiques dels instituts de vaccinació del món (s 'esmenten 
París, Barcelona, Nàpols, la Habana, Moscou, Samara i Odessa) indicaven que la mortalitat en

tre els inoculats disminuïa, semblava oportú admetre les inoculacions "segons el sistema pas
teurià" .<24

) De tota manera, "per manca de dades segures i inqüestionables, [I' Acadèmia] reser

va la seva opinió sobre quin dels procediments d' inoculació és preferible", essent aconsellable 

el de Pasteur, el qual comptava amb més "adhesions" de les Corporacions científiques. 
Pel que fa a les inoculacions antidiftèriques, I' Acadèmia fou més breu i contundent: si les 

experiències amb "irracionals" no donaven resultats conduents, havia "d'aconsellar que no es 

permetin al Laboratori les inoculacions preventives de diftèria en I 'espècie humana". 

El dictamen de I' Acadèmia representava, doncs, una desautorització clara de les pràctiques 
agosarades de Ferran . En conseqüència, a més de I 'amonestació, la Com issió de Governació 
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establí el juliol de 1890 un nou reglament del Laboratori, gairebé idèntic al que s 'havia apro

vat el 1887, si no fos per l'explicitació d'inocular únicament els vaccins "sancionats" per 

I' Acadèmia de Medicin a.<25 l 

L'Institut Pràctic d'Higiene (1891) 

La crisi cristal-litzà institucionalment el juny de 1891 en ser reorganitzat el Cos Mèdic mu

nicipal, d'una manera que sembla destinada a consolidar la sortida de Comenge, Paulí, Lluch 

i Turró del Laboratori Municipal. No hem aconseguit consultar la documentació original del 

procés;<26l la font més propera és, per tant, la presentació del metge municipal Josep Jacas 

Matheu a les pàgines de I ' òrgan del Cos Mèdic, la Cace ta Sanitaria de Barcelona.<27 l Segons 

que afirma, els objectius de la reforma eren tres : crear un hospital per a malaties infeccioses, 

organitzar la beneficència domiciliària i instal-lar un nou dispensari a la barriada de Santa Ma

drona. El ponent de la reforma, nomenat per la Comissió de Sanitat i Higiene, fou Bartomeu 

Robert; aquest proposà l'establiment de quatre seccions: 

la.) Secció d'assistència mèdica i policia sanitària 

2a.) Institut Pràctic d'Higiene 

3a.) Institut bacteriològic 

4a.) Higiene especial. 

Totes quatre estarien a les ordres del degà del Cos Mèdic i es creaven tres direccions per 

les seccions 2a., 3a. i 4a. i dos nous càrrecs dins la la., per al responsable de les vaccinacions 

(antiveròliques) i per al de I 'Estadística demogràfica (Josep Nin). 

Jacas justifica les funcions de les noves seccions del Cos Mèdic municipal. Pel que fa a la 

2a., explica el següent: 

"Esta sección tendra como principal encargo las desinfecciones de los domicilios infecta

dos y de cualquier sitio que la autoridad designe . Inspeccionara las substancias alimenticias, 

analizara las aguas de la urbe y todos aquellos productos que se relacionen con la higiene y 

salubridad de la ciudad." 

Les missions del nou Institut responen, de fet, a les possibilitats dels "facultatius" que el 

composaren inicialment:<28
) Lluís Comenge, director, Miquel LLuch, metge primer, Innocent 

Paulí, ajudant químic, i Josep Martí Costa, farmacèutic . 

L'"Institut Bacteriològic", és a dir, el Laboratori Municipal, quedà pràcticament desmante

llat després de la reforma, amb Ferran i Claramunt com a únic personal qualificat. Ramon Tu

rró, veterinari municipal i bacteriòleg, quedà adscrit a la Secció la. (El 1904 seria encarregat 

de la secció bacteriològica d'un "nou" laboratori de reconeixement de substàncies alimentàries 

i, a partir de 1905, ocuparia el lloc de Ferran, expulsat del Laboratori.)<29l 
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Pel que fa a Innocent Paulí, Miquel Lluch i Josep Martí, la seva pertinença a l'Institut 
d'Higiene fou força breu, donat que les seves places foren suprimides en el pressupost muni
cipal de 1896 a 1897.<30) Tot indica que Paulí deixà l'Ajuntament; Miquel Lluch Anfruns (Bar

celona 1851-1900), en canvi, reingressà el desembre del mateix 1896 com a metge de la Sec
ció la. L'abril de 1900, tanmateix, morí prematurament.<3Il 

El trencament del Laboratori Municipal de Barcelon~ tingué un ressò públic immediat amb 
motiu del Primer Congrés Mèdico-Farmacèutic Regional, que tingué lloc a València el mes de 
juliol de 1891 per celebrar el cinquantè aniversari de la fundació de I 'Institut Mèdic Valencià. 
Comenge assistí a la reunió com a representant del Cos Mèdic municipal de Barcelona; tin

guem en compte, a més, la seva vinculació amb la dinàmica comunitat biomèdica de València, 
on s 'havia llicenciat en Medicina el 1875. <32l 

La comunicació de Comenge fou força reveladora del debat present al Laboratori de Bar
celona.<33l Tractà sobre les inoculacions antiràbiques, assenyalant-ne la no inocuïtat i els riscs 

que hom assumia en practicar-les. La incertesa del tractament aconsellava, segons Comenge, 
que, donat el cas, 

"expóngase a la familia toda la verdad acerca del método, s in omitir detalle alguna, y , 
previa la opinión de una junta de profesores, procédase a lo que se determine , y de esta suerte 
el inoculador habra cumplido con todos los deberes que la moral médica fe impone en aque
llas tremendas situaciones en que el peligro es cierto, la angustia inmensa, el temor grande y 
los medios usuales se diputan inútiles." [pàgs. 595-596] 

El treball manejava dades genèriques fins que, al paràgraf final, la referència a la situació 
del Laboratori de Barcelona i, en particular, a la discrepància amb els mètodes de Ferran , es
devenia explícita: 

"La experiencia y el estudio htínme obligada a la adopción de este criterio [l'exposat més 
amunt] desde 1889, manifestando a quien debía que yo no llego con las manosa donde no al
canza la convicción , criterio que es el de mis compañeros de trabajo D. Inocente Paulí, D. Mi
guel Lluch y D. Ramón Turró , justificada por los resultados verdaderos del método y los carn
bios de procedimiento llevados a cabo [per Ferran] en el disuelto Laboratorio de Barcelona. 
Vosotros juzgaréis." [pàg. 596] 

La intervenció de Comenge fou coneguda ben aviat en els cercles científics espanyols, ja 
que fou inclosa en els resums de les sessions del Congrés que publicà El Sigla Médico ,<34l d'on 
fou extractada pel quinzenari científic barceloní, Crónica Científica. (35) La nota de El Sigla 

Médico , més propera a la intervenció verbal -i, per consegüent, exempta de la moderació in
troduïda en les Actes publicades-, ens fa veure que Comenge es mostrà clarament partidari de 
suspendre !es inoculacions antiràbiques, amb el suport dels companys que hem mencionat. 
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El comentarista de la revista madrilenya no deixà de fer referència a l'impacte provocat 
per la intervenció de Comenge, destacant que fins llavors havia estat el vice-director del Labo
ratori Municipal i recollint la divisió d'opinions que la desautorització pública de Ferran pro
duí entre els assistents al Congrés. Atès que el Laboratori de Barcelona assistia afectats de rà
bia de tot Espanya, alguns pensaven que calia aclarir I 'assumpte al més aviat possible. 

L'Institut assumeix l'estadística sanitària ( 1892) 

Aproximadament un any després de la seva creació, I 'Institut d'Higiene Pràctica (o Urba
na) , que es "reduïa" fins llavors a un servei de desinfecció, assumí una nova competència, 
I 'Estadística demogràfica-sanitària, arran de la mort de Josep Nin i Pullés , el metge municipal 
que se n'havia encarregat fins llavors. D'aquesta manera, Comenge es féu càrrec d ' una respon
sabilitat en la que havia de realitzar destacades aportacions.<36l Com ha estudiat Rodríguez 
Ocaña, Comenge desenvolupà una línia pròpia no solament com a estadístic pràctic sinó que es 
mostrà decididament innovador pel que fa al tractament gràfic de les dades. Utilitzà les seves 
presentacions d'estadístiques per a portar a terme anàlisis de l'estat sanitari de la ciutat, estu
diant-ne la mortalitat infantil, la tuberculosi, la pulmonia i altres factors que incidien greument 
en aquest.<37l Tanmateix, és difícil tenir una visió de l'obra "completa" de Comenge com a hi
gienista, a causa de la dispersió (en diversos mitjans) de l'aparició dels seus treballs. Tanma
teix, el fet que la Biblioteca de Catalunya posseeixi la seva biblioteca ajudarà sens dubte els 
investigadors. <38

) 

La figura de Comenge té una dimensió intel·lectual àmplia, que s'extén més enllà de les 
seves aportacions com a higienista. En realitat, compaginà els seus treballs en el món sanitari 
amb una extensa producció de recerques i escrits d'Història de la Medicina. Fou un pioner de 
la disciplina en el context espanyol i internacional i, al mateix temps (o potser a causa del fet 
d "'obrir camí"), ha estat considerat com un dels configuradors del pensament historiogràfic de 
la ciència a Espanya. <39l 

L'Institut que Comenge dirigí durant uns 25 anys tenia com a missió principal les desinfec
cions: la seva tasca, intensificada en certes estacions de I' any i davant de brots epidèmics de 
diferent importància, se centrava en la neteja de robes, mobles i objectes pertanyents a malalts 
considerats infecciosos, la neteja del clavegueram, la neteja de locals públics (tals com safa
reigs , vaqueries, teatres, sales de ball), locals industrials (magatzems de pells, indústries de 
l'alimentació, escorxadors), solars amb deixalles, etc. Hem de tenir present que, en una època 
on era escassa la disponibilitat de mitjans per a garantir tant la higiene personal i domèstica 
com la col-lectiva (als llocs públics, a les indústries), la tasca de desinfecció era certament pri
mordial per a la marxa de la salut pública. <40l 

Podem mencionar la participació del personal de I 'Institut, dins el conjunt de recursos sa
nitaris del municipi barceloní, en diversos episodis on la salubritat de la ciutat estigué més o 
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menys greument amenaçada: just en I 'època que anava a ser creat I 'Institut, els serveis de de

sinfecció foren un instrument rellevant de la "campanya sanitària" de 1890-1891 empresa per 

I' Ajuntament (la direcció de la qual fou assumida per l'Alcalde, Joan Coll i Pujol) contra uns 

brots de còlera i de verola, amb origen a València i Madrid, respectivament;<4
t) ara bé, podem 

considerar com actuacions més destacades les corresponents a la prevenció de la pesta de 1899 

(el foc us principal de la qual era a Porto), d'un altre brot de pesta el 1905 i, finalment, en 

l'epidèmia de febre tifoide de la tardor de 1914. És clar que en totes aquestes ocasions les ac

cions foren empreses pel conjunt del Cos Mèdic municipal, amb el suport analític del Labora

tori Municipal i dels serveis de desinfecció de I'Institut.<42
) 

Expedient contra Comenge ( 1907) 

Tenim una bona oportunitat de conèixer les idees de Comenge sobre l 'organització de la 

Higiene municipal "gràcies" als processos que tingueren lloc després que hom intentà separar

lo del servei a començament de 1907. 

És sabut que en les eleccions municipals de 1901 es trencà per primer cop a Barcelona 

l'hegemonia dels partits dinàstics que controlaven la Restauració monàrquica del 1874. Des 

d 'aquell moment, l'Ajuntament estigué dominat per una nova majoria, formada pels republi

cans i els regionalistes, que emprengué una política radical de renovació . Fins el 1907, a més, 

tots els republicans (catalanistes i anticatalanistes) feren un front comú per dirigir l'Ajunta

ment. A partir d'aquella data, tanmateix, començà a crear-se una nova línia divisòria, marcada 

per l 'actitut envers la qüestió catalana.<43
) 

Pel que fa a la dignificació de la Salut Pública (un objectiu destacat dels programes elec

torals del s partits vencedors), la política de reestructuració es manifestà, per exemple, en els 

expedients oberts el 1903 i el 1905 a Jaume Ferran, el darrer dels qual s significà la seva des

titució com a director del Laboratori Municipal i la seva expulsió com a funcionari públic. 

L'expedient contra Ferran continuà amb Lluís Claramunt com a encausat, encara que amb re

sultat diferent. (44) 

Comenge "també" fou sotmès a un expedient que tenia un doble vessant: en primer lloc , se 

l'acusava d' haver abandonat el seu lloc de treball des del 10 de desembre de 1906 al 17 de ge

ner de 1907; i, en segon lloc, se'l considerava responsable de l'estat deficient de les instai·Ia

cions de desinfecció de la secció que dirigia. <45
) 

En la instrucció quedà palès que s'estava produint el trencament del "front" dels republi

cans a l 'Ajuntament. En efecte, pel que fa a l'absència de Comenge durant més d ' un mes, al 

marge de la justificació que tenia, hom provà d 'esbrinar si havia obtingut o no autorització per 

a fer-ho. Resulta que Comen ge havia informat (sense seguir els tràmits oficials) l'Alcalde ac

cidental, Hermenegildo Giner de los Ríos, i aquest (també oficiosament) l'havia "felicitat" per 

la importància de la missió que estava portant a terme. Els instructors no consideraren regular 
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aquest procediment i acordaren f in alment "amonestar" Comenge. El rerafons polític sembla 
evident: Giner, germà dellider de la lnstitución Libre de Enseñanza i republicà lerrouxista , ad
vocava pel manteniment de la unitat amb els republicans catalanistes, en contra de l 'opinió 
d ' uns i d ' altres i, el 1907, en vista de la divisió de les esq uerres , dimití totes les seves respon

sabi litats municipals. 
L ' amonestació a Comenge sembla completament fora de lloc, al menys des de la nostra 

perspectiva: les autoritats sani tàries de Madrid (i, en particular, Angel Pulido, Inspector gene
ral de Sanitat Interior) l 'urgiren a traslladar-se a Canàries per aturar un brot epidèmic d' una 
malaltia que ningú anomenava (la pesta). La seva actuació (preven tiva i d'encerclament de 
I 'epidèmia) fou , segons tots els indicis , molt satisfactòria (probablement gràcies a I ' experièn
cia recent en un brot similar a Catal unya el 1905). 

La segona part de l' expedient -en relació a les males condicions del servei de desinfecció
fou desencadenada per una visita d'inspecció al centre del carrer Llull , realitzada el 20 de de
sembre de 1906 pels regidors Narcís Fuster i Santiago Valentí Camp, acompanyats del sub-cap 
de la Inspecció industrial del municipi, Manuel Clavé Bofi ll (ff. 20-21), seguida d'una altra vi
sita al mateix centre de Llull i a l de La Vinyeta (Hostafrancs), el 30 de desembre del mateix 
any, a càrrec dels mateixos regidors, ara amb el cap de la Inspecció industrial, Celestí Qua
dreny (ff. 22r-22v). Trobaren les màquines de desinfecció de roba en estat de funcionament 
molt deficient (sobretot al local de Llull), una organització dels locals poc satisfactòria i unes 
condicions materials inadequades. 
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Comenge quedà exempt de responsabilitat de les males condicions en què es trobaven les 

instal·lacions del servei perquè va poder demostrar que ja feia anys que reclamava més dotació 

per a fer-hi front. La instrucció revelà, a més, que els seus oficis, presentats la major part 

d'ells pel conducte reg lamentari (a través del Deganat del Cos Mèdic municipal) no solien 

arribar a la Comissió de Governació de I' Ajuntament. 

Les declaracions del personal davant dels instructors i les de Comenge no es contradiren i 

això posà de manifest la seva honestedat. L'única declaració hostil fou la del Degà del Cos 

Mèdic municipal, Josep Macaya, amb qui Comenge, segons que ho afirmà Claramunt el 1916, 

estava enfrontat. Segons Macaya, les compres de material de la Secció 2a. -ho havia compro

vat en una ocasió, encara que no pogué precisar-ne les circumstàncies exactes- es feien sense 

buscar bons preus, amb la qual cosa insinuava deixadesa o frau. D'altra banda, declarà que Co

menge s'absentà sense autorització per anar a Canàries i, en aquella època, segons ell, s'havien 

detectat "alguns casos d'una malaltia contagiosa i exòtica" a Hostafrancs, Sants, Sant Martí i 

Poble Nou, i, a més, un contagi en unes fàbriques de farina. Comenge, que declarà el darrer, 

pogué desmentir la gravetat dels problemes esmentats per Macaya. 

l'Estadística sanitària torna a separar-se (1907) 

Mentre durava la instrucció de I 'expedient (durant la qual Comen ge restà suspès de les se

ves responsabilitats), fou establerta una important reorganització dins del Cos Mèdic munici

pal. (Sembla clar que, com a mínim parcialment, fou portada a terme en aquell moment perquè 

Comenge no hi podia intervenir.) Consistí en la creació d'un "Servei d'Estadística i Padró Sa

nitari", incorporat al Cos Mèdic i autònom de l'Institut d'Higiene Urbana.<46l Es tractava 

d'institucionalitzar la recollida i el "tractament" de les dades demogràfico-sanitàries, és a dir, 

les procedents dels dispensaris municipals, del registre civil, dels cementiris, dels hospitals i 

de les inspeccions portades a terme per iniciativa del Cos Mèdic municipal, de l'autoritat de la 

Ciutat o per les denúncies de casos de malaties infeccioses. Al mateix temps, aquesta secció 

tenia per missió aixecar un padró sanitari de Barcelona, amb el qual hom tingués un estat per

manent de coneixement de la seva infrastructura sanitària. 

El director de la nova secció fou el metge Enric Octavi Raduà i Oriol (1864-1928), incor

porat al municipi el 1893 i adscrit des de 1902 a la secció dirigida per Comenge per portar a 

terme les tasques d'Estadística.<47l (Recordem que I' organització de les dades havia estat 

abans responsabilitat de Nin i de Comenge.) 

Tenim constància que Raduà i Comenge mantenien criteris diferents pel que fa a la tasca 

estadística-sanitària i a l'organització de l'Institut d'Higiene Urbana, encara que no en conei

xem 1 'origen. Hem trobat diversos signes que manifesten la seva divergència. Poc abans de 

servir sota les ordres de Comenge, Raduà intervingué a I' Acadèmia del Cos Mèdic municipal 

(al llarg de quatre conferències pronunciades el novembre i desembre de 1901 i el gener de 
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1902) per proposar una reforma dels serveis sanitaris de I ' Ajuntament de Barcelona.<48l Consi

derava que els serveis sanitaris de Barcelona eren insuficients: "no es redueix tot - afirmava

a visitar malalts, socórrer accidentats, desinfectar habitacions i robes contaminades i atendre al 

balanç de la població com es fa avui". Considerava que un dels primers problemes era la no 

aplicació de les ordenances vigents. Entre altres coses , Raduà exigí que s'emprenguessin estu

dis del sòl i del subsòl; que s'establís el control sanitari de les escoles ; denuncià la inexistèn

cia d ' un hospital d'infecciosos; reclamà que funcionés la inspecció bromatològica, incloent el 

tractament i comerç d'aliments; que la inspecció industrial no es limités als aspectes tècnics si

nó que s' ampliés als sanitaris; proposava, a més, que el personal del Laboratori Microbiològic 

s'integrés formalment al Cos Mèdic<49l i que passés a formar part d'un nou laboratori que in

corporés I ' altre laboratori existent, el químic municipal. Rad u à se centrà, finalment , en tres as

pectes: el control de la lactància "mercenària" (les dides), la vaccinació (contra la verola) i, fi

nalment, I 'Estadística municipal. No és el lloc per analitzar tots els extrems de la seva 

aportació , que conclou amb una proposta de nou reglament dels serveis mèdics municipals i 

del Cos corresponent, que fou aprovada per I ' Acadèmia (pàgs. 29-67); cal que ens fixem, però, 

en les seves referències a la Secció 2a. del Cos Mèdic municipal. 

En primer lloc, Raduà manifestà (de passada) la seva preferència per la denominació ori 

ginària "Higiene Pràctica" , comentant que utilitzava l'adjectiu "pràctica perquè rès no diu allò 

d'Higiene urbana" (denominació que, segons que ens consta, era la preferida per Comenge). 

En segon lloc, I 'Institut d'Higiene desapareix com a tal institució en la seva reorganització: 

Raduà pensava únicament en una Oficina central que coordinés les diverses accions (centralit

zades o portades a terme als dispensaris de districte) dels serveis de desinfecció, les inspec

cions escolars, industrials, bromatològiques, la lactància, les vaccinacions i els treballs d'Esta

dística. 
El sol fet que Raduà proposés (implícitament) la dissolució de 1 ' Institut d'Higiene Urbana 

és suficient per justificar una diferència de criteris amb Comenge. La Secció d'Estadística 

creada el 1907 responia, de fet , a una materialització del pla exposat per Raduà el 1901-1902. 

Després de la mort de Comenge, Raduà tingué oportunitat de materialitzar les seves propostes. 

Les concepcions higièniques de Comenge 

Tot just reincorporat al seu càrrec el novembre de 1907 (donat el resultat favorable de l'ex

pedient obert contra ell), Comenge manifestà el seu parer sobre la reorganització en un extens 

informe de 22 de novembre de 1907.<50
) En un dels seus punts -cal dir que no l ' havia destacat 

especialment, però fou un dels que la Comissió tingué interès en aclarir- Comenge feia esment 

de la disgregació de 1 'Institut que ell dirigia: "la dependència municipal a la meva direcció ha 

perdut el seu caràcter científic, la seva significació de profilaxi urbana" i el director d'Higiene 

ha esdevingut un "capataç de desinfectors amb el sensible afegitó que les operacions diàries 
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les classifica i ordena un altre facu ltatiu el Dr. Raduà, les inspeccions i policia sanitària, de
mografia i estadística ja no depenen de la Secció i tots els serveis i gestions estàn intervinguts 
i disposats pel Cap del Cos Mèdic municipal " d'on deduia que: 

"la sección llamada de Higiene es hoy un centro defectuosa, de operaciones puramente 
mecanicas, con responsabilidades fatuas [?] para el Director por disposiciones y ac tos ajenos 
y de procedencia distinta." [f. 11] 

Comenge creia que, independentment de la persona que tingués el càrrec, el Director d'Hi 
giene havia de ser responsable de tots els aspectes científics i de tots els serveis tècnics com
presos en la Higiene municipal , donat que és necessari tenir un coneixement directe de I 'estat 
sanitari de la població i disposar de mitjans per a actuar en cas d'algun esdeveniment greu. La 
Comissió de Sanitat respongué que la segregació del departament d'Estadística afavoria la tas
ca científica de la Secció ja que l 'alliberava d'una pesada maquinària burocràtica. 

El plantejament de Comenge, tanmate ix, era més general i incloia propostes i peticions 
concretes de certa importància. De fet, pensem que la seva anàlisi de 1907 fou la primera (se
gons els nostres coneixements) en la que ell proposava un pla global d' acció higiènica per a la 
ciutat. 

Reconeix ia que els serveis d'Higiene Urbana no estaven a l 'alçada de les necessitats de 
Barcelona. Segons ell, les causes principals eren quatre: primer, "l'enorme expansió i el ràpid 
creixement de la ciutat", en els quals calia tenir present l'agregació del s municipis del pla ini
ciada el 1897, que no es correspongué amb l'augment de potencial de l 'Institut; segon, "lo ru
dimentario del organismo higiénico inicial [de 1891] que se ha deteriorada y envejecido antes 
de tiempo (útiles, edificios y maquinas) por motivo de la constante y forzada labor"Y I) tercer, 
Ja "notable" indefensió del port i les condicions de la immigració, al mateix temps que no 
s'acomplien els controls previstos i reclamats per les autoritats sanitàries de Marina; final
ment, "la manca d'unitat" del s serveis compresos en la Secció 2a. El nivell autocrític, com es 
veu, fou notable. 

Enfront d 'aquesta situació, Comenge plantejà, en primer lloc, la necessitat de renovar els 
dos centres (del carrer Llull i d ' Hostafrancs) i de crear un nou centre d ' Higiene "en un punt 
equidistant" de Gràcia, Sant Martí, Sant Andreu i Horta. En segon lloc , creia imprescindible 
procedir a la neteja i desinfecció de la xarxa de clavegueram, per la qual cosa so l·licitava I 'ad
quisició de maquinària adequada (un conjunt d'aparells denominats sistema Merry weater), la 
qual podia "ser un auxiliar eficaç en les campanyes raticides i insecticides" . En tercer lloc , 
creia necessària la instal·lació d ' un "safareig higiènic model", per a preveure l'extensió de ma
lal ties infeccioses provocades per la manca de salubritat de la major part d'establiments 
d 'aquest tipus. En quart lloc, demanava que l'Ajuntament adquirís roba per a facilitar a les fa
mílies pobres quan els serveis de desinfecció havien d'endur-se les úniques que disposaven; al 
mateix temps, reclamava que el personal dels serveis municipals corresponents tingués dos 
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vestits de feina. En cinquè lloc , creia necessà ria una bri gada d 'operaris que pintés e ls lli ts i 

mobles contaminats. En sisè lloc, plantejava la creació d'un servei raticida, molt important per 

eradicar els brots de pesta bubònica. Per altra banda, per extendre la vaccinació jenneriana , un 

practicant hauria d'acompanyar les brigades de desinfecció i aprofitar el contacte directe amb 

famílies humils afectades per malaties infeccioses. 

Al costat d'aquest escrit (llarg) de Comen ge n 'hi ha un altre més breu , redactat prob

ablement per facilitar la discussió. Tanmatei x conté nous arguments que reforcen els anteriors . 

Es queixa de la complexitat burocràtica que havia produït, per exemple, e l fet que la secció 

d'Estadística s'hagués independitzat (els "partes" de defunció anaven dels jutjats a la Casa de 

Lactància, on estava instal·lat Raduà; aquest els repassava i elaborava una lli sta de casos; l'en

viava a la Secció d'Higiene , la qual donava instruccions als des infec tors. D'aquesta manera 

passaven, segons Comenge, "48, 60 o més hores", prou perquè e ls inquilins de la casa a desin

fectar haguess in pogut marxar) ; la matei xa burocràc ia li impedia aconseguir ràpidament pro

ductes químics o medicaments i tenir pressupost per fer front a a lguna reparació urgent, etc. 

Amb això justif icava la seva demanda de més autonomia, combinada amb la "intervenció 

constant" de dos regidors inspectors. 

El4 de desembre, la Ponència de Sanitat (presidida per Santiago Valentí Camp) es reuni i 

acordà atendre "el més perentori" de les peticions de Comenge, manifestant, per a ltra banda, e l 

seu acord amb l 'exposició general. Proposà que es destinessin 50.000 ptes a l'instal·lació d'un 

nou centre de desinfecció; que es preparés el concurs per al safareig "model"; que es dedi

quessin , tal com ho havia demanat Comenge, 2.000 ptes a comprar roba de recanvi per a afec

tats indigents; i que s 'adquirissin dos vestits per al personal de I 'Institut. 

Malgrat que la Ponència de Sanitat justificà la correcció de la separac ió de la Secció d 'Es

tadística, la Comissió de Governació , la posà sota la responsabilitat de Comenge en la seva 

reunió d ' 11 de desembre de 1907, "sense perjudici de la subordinació deguda al Negociat 

d'Estadística , Padró i Eleccions" i a la mateixa Comissió de Governació. El regidor Guillem 

López fou designat interventor de la Secció 2a. (més tard destinaren Joan Batlle per a ajudar

lo) i Enric Raduà fou nomenat vice-director de la Secció. D'aquesta manera , la Comissió tornà 

(formalment) Comenge a les seves funcions tot i mantenint el paper de Raduà. 

El 1910 pot considerar-se que I 'estructura reclamada per Comen ge fou una realitat, excep

tuant que la Demografia sanitària romangué un organisme dependent de la Secció 2a. però 

gaudint, segons tots els indicis , d'una autonomia important. Un reflex d'això pot trobar-se en 

I 'Anuario Estadístic o corresponent en el qual s'exposa I 'organitzac ió, les funcions i els nous 

servei s de I ' Institut, ara anomenat "Institut i Laboratori d 'Higiene Urbana". (S 2
) 

Aquest mateix text feia pública la composició de I 'entitat. Lluís Comen ge era el director 

amb el càrrec de "Cap de Salubritat"; el vice-director, cap de secció, era Ricard Mandado Sa

lamó, encarregat de la coordinació general de les activitats de I 'Institut; Lluís Claramunt Fu

rest també era vice-director i estava encarregat del Centre de desinfecció del carrer Llull , que 

acabava de ser renovat.<53l El metge Francesc Gall art (que esdevindria director de I 'Institut uns 
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anys més tard) tenia com a missió auxiliar Claramunt en la direcció del centre de Llull. Fran
cesc Derch Marsal estava en funcions de vice-director de l'Institut, donat que, segons que es 
diu a 1 'Anuari , el seu lloc era de cap de la Secció de Vaccinació del Laboratori Municipal. A 
l' Institut era responsable del material , intervenia els comptes i el magatzem i era a càrrec del 
servei de Cementiris. Francesc Platero, per la seva banda, era el cap de desinfecció del nou 
centre de Gràcia, llavors en curs d ' instal·lació; Ramon Vilà, ho era del de La Vinyeta, a Hos
tafrancs , també en procés de renovació. Finalment, l'Institut comptava amb 6 metges supernu
merari s destinats a fer les guàrdies i inspeccions, a les ordres del s directors dels centres. Es 
tracta dels doctors Riera, Bassedas, Jovellar, Galceran, Sala i Domènech. El personal "no fa
cultatiu" de 1 'Institut el composaven, segons el pressupost de 191 O, 4 capataços, 4 maquinis
tes , 5 cotxers, l guarda de magatzem i 43 operaris. També era prevista "una brigada" de mos
sos de desinfecció. La Secció d'Estadística Demogràfica era composada pel director (Enric 
Raduà), 6 ajudants per a treball s demogràfics i 3 mossos .<54

) Podem comparar aquesta compo
sició amb la de 1907 (que apareix en la documentació de I ' expedient contra Comen ge) i posar 
de manifest alguns progressos sensibles: hi ha dos metges més destinats a I 'Institut (Claramunt 
i Gallart) i I maquinista, destinat al nou centre de desinfecció de Gràcia, la qual cosa consti 
tueix, juntament amb la renovació dels altres, un altre punt diferencial. Pel que fa a l'altre per
sonal , és més difícil contrastar el canvi.<55

) 

La impressió que tenim -que Comenge i la Higiene aconseguiren una millor posició dins 
l'estructura municipal a partir de 1910- ha de ser matisada per un testimoni que, malgrat tot, 
cal tenir en compte. Segons Claramunt, en la conferència que hem comentat, Comenge "jamai 
poguè exercir, amb independència, les funcions d'Higienista en cap, ni mai li deixaren a ell tot 
so l el pes i la responsabilitat dels estudis referents a la profilax i de les malalties infeccioses i 
sanejament de la capital, sinò que els tingué que compartir amb altres i moltes vegades some
tre ' s a aqueixos altres" .<56

) Menciona, per exemple, la seva separació de la inspecció antropo
mètrica dels alumnes de les escoles municipals , en una iniciativa que ha estat considerada pio
nera al nostre país.<57

) 

És possible que l'opinió de Claramunt sigui correcta. Sembla clar que Comenge visqué un 
període força difícil , en el qual la consolidació dels serveis de Salut Pública estigué fortament 
pendent tant de les lluites polítiques com de les diferències en el si de la comunitat biomèdica 
catalana i, en particular, dins del Cos Mèdic municipal. Tanmateix, hem d'allunyar-nos dels 
fets puntuals i reconèixer que, entre 1891 i 1916 (data de la mort de Comenge), l'organisme 
director de la salut pública municipal conegué un avenç clar. 

Per acabar aquesta secció , diguem que Lluís Claramunt tampoc no devia tenir bones rela
cions amb el seu cap, fins al punt que, poques setmanes després de la seva mort, quan pronun
cià la conferència que hem comentat, no s'estigué d 'emetre judicis desqualificadors molt durs 
sobre els criteri s científics i organitzatius de Comen ge, cosa que, en realitat, sorprèn força. <58

) 
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L'Institut després de Comenge. Els seus directors 

La desaparició de Comenge obrí un curt període d'una certa interinitat en la responsabilitat 

de la Higiene barcelonina. El seu successor fou Ferran Cosp Fornells, que havia entrat al ser

vei de l 'Ajuntament el 1883 com a "metge substitut [i de seguida 'en propietat'] de verificació 

de defuncions" al cementiri del Sud-oest.<59l El 1885, un any després de la seva constitució, 

Casp s 'integrà al Cos Mèdic municipal destinat al dispensari del districte d 'Hostafrancs. Des 

del 1897 era el cap del Dispensari de l'Asil dels Pobres. L'octubre de 1916, obtingué el títol 

de Director en cap de Salubritat Urbana, succeint a Comenge. El maig de 1918, tanmateix, de

manà i obtingué la jubilació: tenia més de 60 anys (havia nascut a Manila el 1853) i més de 35 

anys de serveis a la Corporació municipal. 

El successor de Cosp al capdavant de l' Institut d'Higiene Urbana el 1919 fou Francesc Ga

llart Manés, metge municipal des del 1909, encara que tenia relació amb l'Ajuntament des del 

1905 com a metge supernumerari. Des del 1911 , com hem mencionat, estava destinat a I ' Ins

titut. Probablement a causa de la nova situació política -conseqüència del Directori de Prima 

de Rivera-, encara que no cal descartar les raons de salut que aduí, Gallart demanà i obtingué 

I 'excedència el novembre de 1924.<60
) 

El 1921, mentre Gall art era al capdavant de I 'Institut, els serveis mèdics barcelonins foren 

reestructurats. Ara bé: des del 1917, el degà del Cos Mèdic municipal era Enric Octavi Raduà 

i creiem que la nova organització respongué als seus plantejaments de 1902, dels que ens hem 

ocupat abans. Els 20 anys que havien passat, tanmateix, influïren en el fet que el Cos Mèdic 

fos organitzat ara en instituts en comptes de seccions. S'establiren l 'Institut Municipal d'Hi

giene, el d'Assistència Mèdica i el de Demografia Sanitària. L ' Institut Municipal d'Higiene 

assumí forma lment, a més de les competències que ja tenia fins llavors, la tasca epidemiològi

ca, és a dir, la coordinació de les vaccinacions contra la verola. Al marge de I 'organigrama es

tablert, el més decisiu és que tot indica que havien acabat els enfrontaments que impedien la 

coordinació entre I 'acció de I 'Institut i altres seccions de la Sanitat municipal , principalment el 

Laboratori Municipal. 

La reorganització de 1921 es produí en un moment singu lar de la nostra història política 

recent. Des del 1914 havia estat fundada la Mancomunitat de Catalunya, que havia obtingut els 

traspassos de competències de les diputacions provincials el 1920 i que, per consegüent, deixà 

de ser una institució simbòlica (i obligada a actuar exclusivament a base d'emprèstits). Una de 

les iniciatives de la Mancomunitat fou l'establiment d'un Servei de Sanitat, l'acció del qual es 

basà no solament en els metges municipals sinó en la infrastructura de I' Ajuntament, és a dir, 

el Laboratori Municipal. Davant l'abandó de les autoritats sanitàries del govern central o la 

ineficàcia de l'organització prevista per elles, l'actuació de la Mancomunitat constituí una po

lítica de salut pública moderna per al conjunt de Catalunya.<61 l 

Tenim la convicció que el vertader protagonista d'aquest període - pel que fa a la Sanitat 

municipal- fou Enric Raduà. Malauradament, les seves aportacions no han atret l'atenció dels 
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historiadors fins fa ben poc. Tal com mencionaven, la seva inclusió en la "Medicina social" es
panyola per part d'E. Rodríguez Ocaña ha estat, probablement, la primera reflexió que se n'ha 
fet. Esperem que les dades que hem ofert en el present treball ajudin a completar l'estudi de la 

seva obra. 
L'etapa més brillant de l'Inst itut Municipal d'Higiene pot ser que sigui la que correspon

gué a Francesc Pons Freixa, director a partir de 1924, qui acabà i recollí els fruits del treball 
anterior. Pons i Freixa fou, com Comenge i Raduà , un autèntic higienista. Nascut a Barcelona 
el 1863, estudià Medicina i el febrer de 1907 esdevingué metge auxiliar pràctic del Cos Mèdic 
municipal del qual fou membre numerari el setembre del 1908.<62

) 

L 'arribada de Pons a l'Institut Municipal d'Higiene, si ens atenim al seu expedient perso
nal , sembla haver estat una mica atzarosa. En efecte, el novembre de 1914 (en plena epidèmia 
de febre tifoide) fou suspès per I' Alcalde pel fet que, tot i tenint la baixa del Cos Mèd ic, visi
tava malalts particularment. L'aplicació de la suspensió degué retardar-se per les circumstàn

cies excepcionals de manera que, el febrer de 1915, complí 30 dies sense sou. En reincorporar
se, fou traslladat del Dispensari de Sant Andreu a la Secció de Demografia Estadística i Padró 
Sanüari , dirigida, recordem-ho, per Enric Raduà. Entre 1915 i 1919, hem comptat com amí
nim 4 trasllats entre la Secció 1 a. (assistència mèdica) i la 2a. (Institut d'Higiene), trasllats que 
suposem que no eren voluntaris. L'octubre de 1919 fou nomenat metge numerari de l'Institut 
i Laboratori d'Higiene Urbana; l'abril de 1921 (moment de la reorganització) consta que esta
va a la Secció d 'Epidemiologia, on era responsable de la vaccinació contra la verola. El 1924 
ocupà interinament la direcció de l'Institut Municipal d' Higiene, del que en fou director en 
propietat des del 1925 fins que obtingué la jubilació el 1933. 

Incidentalment, volem referir-nos a aquest darrer fet. Un treball biogràfic recent sobre 
Pons i Freixa ens el presenta com a (injustament) "postergat per motius polítics" el 1931, amb 
l'adveniment de la República.<63

) El fet d'haver estat el director de l'Institut durant la Dictadu
ra de Primo de Rivera seria consistent amb aquesta afirmació. Tanmateix, una simple ullada al 

seu expedient i a d'altres documents no sembla confirmar la hipòtesi de la seva separació per 
raons polítiques, argument que podria atribuir-se, potser, a una reconstrucció a càrrec dels 
seus familiars, basada probablement en dades autènt iques (Pons i Freixa morí a Barcelona el 
1938, en plena guerra civil). 

En l 'expedient de Pons i Freixa trobem la carta de petició de jubilació que dirigí el desem
bre de 1932 a l'Alcalde, el metge i publicista Jaume Aiguadé. Pons explicava que el setembre 
de 1931 havia tingut importants trastorns per fatiga, agreujats per les "novetats" sanitàries que 
tingueren lloc (una epidèmia de pesta).<64l Des del desembre d'aquell any, romania en repòs 
absolut. Contradint-se, però, explicava que era vocal del Consell Nacional de Sanitat i, per 
consegüent, havia d'anar sovint a Madrid. També era Conseller Tècnic de la Generalitat i ha
via estat designat pel Sindicat de Metges per a redactar una proposta d'organització de la Sa
nitat Municipal. Es tracta d'un treball portat a terme pels capdavanters del món biomèdic ca
talà, presentat probablement el 1933 i que estigué en la base de la legislació sanitària de la 
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Generalitat. La intervenció de Pons, segons consta en els documents, no fou ni molt menys mar

ginal, ans el contrari, es tracta d ' un dels sis (escollits) que subscriuen la ponència de síntesi.<65 l 

És possible , tanmateix , que Pons tingués algun tipus de greuge polític . En la seva ca rta de 

dimiss ió , féu constar que hav ia dedicat "la millor part sens dubte" de la seva vida a I 'obra sa

nitària i que ho fé u sense "cap motiu ni estímul utilitari ni partidi sta, ans bé sols per I 'amor a 

la Ciutat i al concepte de la pròpia responsabilitat". La inclusió d 'aquestes afi rmacions pot fer 

sosp itar que ell es creia en mi g d'alguna trifulca de tipus polític, cosa molt poss ible (i natural) ; 

ara bé: també sembla clar que la seva salut era un condicionant important de la seva dec isió. 

Pot ser que la trifulca de la que parlem tingui relació amb e l successor de Pons , Lluís Cla

ramunt. Corn hem dit, ell també hav ia arribat l 'any 1910 a l'Institut després de problemes di s

ciplinari s, en el seu cas de caire molt més gre u, ja que havien donat lloc a l 'obertura d'un ex

ped ient. Doncs bé: després del concurs corresponent, Claram unt fou nomenat director de 

I 'Institut el juliol de 1933, ¡en el mateix moment que havia de jubil ar-se ! Una sèrie de regidors 

obti ngué la seva continuïtat. El juliol de 1934, tanmate ix, fou obligat a jubilar-se i e l 1935 , 

morí. 

Claramunt ha obtingut una clara notorietat pel seu interessant estudi sobre la febre tifoide 

a Barcelona I 'ediciò del qual, segons que ho digué un ressenyador, pagà de la seva pròpia but

xaca. <66l En aq uesta publicació, no pot passar desapercebut que , en exposar I 'organ ització sa

nitària municipal, fent, en realitat, història del seu desenvolupament, Claramunt evità escrupu

losament menc ionar els noms dels seus protagoni stes. Evità, a més, explicar que ell era 

director de I 'Institut Municipal d'Higiene (tal com consta en la portada del llibre) des de feia 

tot just unes setmanes o uns mesos. 

La millora de la salut pública de Barcelona (c. 1930) 

Cap al final de la dècada dels anys vint, els índexs de salubritat de Barcelona començaren 

a mostrar una important millora de la qualitat de vida en la ciutat, malgrat la pervivència de 

focus molt deteriorats. 

A ixò és el que proclamaren amb orgull e ls seus responsables des de la revista que fundà 

l'Institut M unicipal d'Higiene e l 1929, amb el nom de Revista de los Servicios Sanitarios y, 

Demograficos Municipales de Barcelona. Pons i Freixa presentà el primer número dient que la 

tasca "d ' higienització de la salut pública i d'assistència als ciutadans" era prou "abundant i fe

conda per a merèixer els honors de la publicitat". També destacava la necessitat de "salir de la 

acción particularista" i es tablir contactes i intercanvis amb in stitucions anàlogues mitjançant 

la revista. 

La mateixa aparació de la publicació pot interpretar-se com un símptoma de I 'assoliment de 

nivells sanitaris considerats acceptables. Fullejant la publicació, de la que aparegueren 17 nú

meros datats entre 1929 i 1935, és clar que no solament reflecteix I 'activitat dels metges i in ves-
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L'Institut Municipal d'Hi

giene publicà fulls vo

lants i fullets divulgatius 

per orientar la conducta 

higiènica dels barcelo

nins. A la fotografia, el 

que recomanava precau

cions contra les mosques. 

Foto: Institut Municipal 

d'Història de la Ciutat, 

Barcelona. 

Nens i nenes en un vagó 

de tren que els portà a 

gaudir de les colònies 

l'agost de 1910, gràcies 

a la iniciativa municipal, 

en la qual no solament in

tervingueren els responsa

bles educatius sinó tam

bé els de l'Institut 

d'Higiene. 1/./uslració Ca

talana, 7 agost 1910. Fo

ta: Institut Municipal 

d'Història de la Ciutat, 

Barcelona. 
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tigadors municipals barcelonins, sinó que hi ha un esforç per posar a I 'abast els principals te
mes de Salut Pública que es debatien al món, mitjançant , per exemple, resums o comentaris 
bibliogràfics; podem destacar dues ressenyes força interessants de l'organització de diversos 
aspectes de la Sani tat als Estats Units portades a terme per metges barcelonins en gira d 'estu
dis.<67l Tinguem present que, en la voluntat de disposar d ' una informació àmplia i al dia, la re
vista municipal no feia més que entroncar-se amb l 'estil ~e treball de la comunitat biomèdica 
catalana de I 'època, el rigor científic de la qualla feia naturalment internacionalista. Un altre 
interès evident de la publicació és que, a més de contenir les dades estadístiques sanitàries i les 
corresponents a I 'actuació dels diversos centres municipals, també reprodueix materials d'ac
ció sanitàri a que , d'altra manera, serien molt difícils de localitzar.c6s) 

En I ' artic le que encapçala el primer número de la Revista, Pons i F reixa analitzà els índexs 
de la salubritat de Barcelona. <69) Considerava la mortalitat en els 16 anys del període 1913-
1928 i posava de manifest el seu constant descens, fora dels episodis de 1914 (l'epidèmia de 
febre ti foide) i de 1918 (la de grip). Les mitjanes per quinquennis, tanmateix, denotaven 
aq uesta disminució, sobretot en el 1923-1927. En aquest quinquenni, a més, el balanç mortali
tat-natalitat fou per primer cop favorable a la natalitat. Al costat d 'aquests índexs, Pons oferia 
un repàs de l ' evolució de malalties "evitables", endèmiques a Barcelona, la febre tifoide, la 
diarrea i l'enteritis, i la verola. En tots els casos Pons mostrava dades que li permetien afirmar 
que la situació de la ciutat havia millorat radicalment: arribava a afirmar, fins i tot, que 
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"la situación sanitaria de Barcelona es, en la actualidad, completamente satisfactoria, y 
que, el hec ho de esta normalidad, no es fruto ocasional y variable de una situación accidental , 
si no resultant e precisa de una evolución continua y progresiva, en sentida favorable, de nues
fra Sanidad ciudadana." 

El triomfalisme de Pons, decididament excessiu, ha d'explicar-se, probablement, en el con
text polític de la dictadura de Primo de Rivera que exaltava obertament el xovinisme. Tanma
teix, tenint en compte les darreres paraules que acabem de reproduir, el triomfalisme també 
pot entendre 's com una reivindicació del treball realitzat per I' Ajuntament de Barcelona i, en 
particular, pels seus serveis sanitaris. 

Des del 1908, aproximadament, els dirigents del municipi havien posat en marxa una polí
tica de reformes molt important. Pel que fa a les mesures que afecten la salut pública, mencio
nem que es construïren 400 km de noves clavegueres, es pavimentaren amb cura molts carrers, 
les aigües foren adequadament i periòdicament inspeccionades, el control sobre el comerç 
d'aliments esdevingué més acurat, les tasques de desinfecció es feren sistemàtiques i a fons, 
hom inspeccionà locals públics, empreses insalubres, hom tingué cura de la salut escolar amb 
l'organització de les Colònies, etc. És cert, tanmateix, que quedaven bosses de salubritat molt 
deficient, com ara el barri "xino", tal com fou denunciat els anys 1930. (?O) 

El 1929-1930 fou establert un nou Reglament de Sanitat Municipal (l'anterior, segons que 
creiem, era el de 1891) on es feia un plantejament rigorós de la Salut Pública de la ciutat. És 
en ell on quedaren plasmats aspectes renovadors com ara l'obligatorietat que tots el nens fos
sin vaccinats contra la verola abans dels 3 mesos.<?!) 

El Sindicat de Metges de Catalunya convocà els sanitaris catalans a redactar una alternati
va de política sanitària. Les propostes elaborades reflecteixen clarament I 'experiència dels hi
gienistes municipals que, com hem mencionat, participaren activament en el seu establi
ment.<72) Això es traduí en la legislació sanitària que la Generalitat de Catalunya (establerta el 
1932) començà a emetre a partir de 1933 i que, per exemple, es troba recollida a la Revista 
dels Serveis Sanitaris i Demogràfics Municipals de Barcelona. 

Balanç 

Fins aquí hem provat d'aportar alguns elements de la història de l'Institut Municipal de la 
Salut abans de la Guerra Civil. És clar que queda molt per aprofondir en els temes tractats, en
cara que altres treballs d'aquest volum commemoratiu ajuden a cobrir aspectes molt importants . 

L'actuació sanitària de l'Ajuntament de Barcelona sembla haver-se desenvolupat entre di
versos fronts, no sempre convergents. Un d'ells estigué (i està) constituït per la comunitat bio
mèdica catalana, d'arrels profundes i amb gran dinamisme. No hi ha dubte que els nostres sa
nitaris plantejaren molt aviat que I' avanç de la ciència (la Microbiologia i la Química) creava 
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El gràfic de la mortalitat 

per verola a Barcelona 

des del 1901 fins al 

1933 mostra clarament 

l'eficàcia de la creació 

del nou servei de vaccina-

cians el 1920. Alfons Ne

bot Torren s: Estat actual 

de la lluita contra la vero

lo o Catalunya. Barcelo

na 1934, pàgs. 14- 15. 
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unes noves condicions per a la salubritat ciutadana. Un altre front és el dels ges tors públics de 

la ciutat. La seva intervenció -decisiva, en primer terme- depengué de la imaginació i de la 

personalitat dels dirigents però és patent, sobretot, la dependència en relació al progrés de la 

democràcia. En efecte, fou necessari que arribess in a I' Ajuntament representants "autèntics" 

dels ciutadans perquè els plantejaments de salubritat - expressats al voltant de 1890- comen

cessin a materialitzar-se. Val a dir que l'opinió pública press ionà els seus governants de mane

ra ben clara després dels dos grans accidents epidèmics del nostre segle (de 1914 i de 1918). 

Els fruits d 'aquest complex procés eren a punt de recollir-se a partir de 193 1, amb la pro

clamació del règ im republicà i el restabliment de les institucions catalanes. L'anomenat "Pla 

Macià" , formu lat pel GATPAC, i altres propostes , com la ciutat de repòs i de vacances, repre

senten I 'assoliment d' una consciència pública profunda entorn de les qüestions de Salut Públi

ca.<73l La Guerra Civil paralitzà i gairebé anul ·là aquest procés per unes dècades. 
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Notes -1. Vegeu, per exemple, 
diversos estudi s continguts 
a Em a Lesky (selecció): 
Medicina Social. Estudios 
y testimonios históricos. 
Traducció i introducció de 
J.M. López Piñe ro. 
Mini sterio de Sanidad y 
Consumo, Madrid 1984 . -2. Servicio 
Médico-Sanitario 
permanente de la Ciudad 
de Barcelona. Est. Tip. de 
los Suc. de N. Ramírez, 
Barce lona 1885, 40 pàgs. 
L' exemplar de l 'Institut 
Municipal d 'Històri a de la 
Ci utat conté 3 fulls 
manuscrits datats el 1883 
on consten les bases de 
consti tució del Cos Mèdic 
municipal de Barcelona. -3. Vegeu Antoni Roca 
Rosell : Història del 
Laboratori Municipal de 
Barcelona. De F er ran a 
Turró. Ajuntament de 
Barce lona, Barcelona 1988, 
pàgs. 25-31. 

-4. Lluís Claramunt Furest: 
Serveis d'Higiene Urbana. 
Conferència de ... en 
l 'Acadèmia del Cos Mèdic 
Municipal de Barcelona. 
Sessió de 29 de febrer de 
19 1 6. J. Horta, Barcelona 
[ 1916], pàgs. 5 i ss. 

-5. Enrique O. Radua: 
"Secc ión Segunda. Instituta 
de Higiene Urbana", 
Atuwrio Estadística de la 
Ciudad de Barcelona. Año 
11. 1903. Ajuntament de 
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Barcelona, Barcelona 1905, 
pàgs. 345-357. -6. Això deu fer referència 
a la locali tzació de lc 
primeres instaJ·Iacions de 
desinfecció a l 'Asil del 
Parc. 

-7. Els documents 
re lacionats amb el traspàs i 
funcionament del s nous 
serveis municipals es 
troben a I'"Exped iente de 
establ ecimiento del 
servicio espeial de Hi giene. 
Pieza 1' ", lli gall D-148, 
Comissió de Governació , 
Institut Municipal 
d'Hi stòria de la Ciutat. 

-8. Joan Giné i Partagàs: 
"Informe relativa a la 
organi zación del servic io 
sanitario de Barcelona" , 

lligall D- 148, ff. 5-14 v. , 
Comissió de Governació, 
Institut Munc ipal 
d 'Hi stòri a de la Ciutat. 
Vegeu Antoni Rey 
Gonzàlez: "Giné y 
Partagàs, Juan", dins López 
Piñero, Glick, Navarro, 
Portela: Diccionario 
ltistórico de la ciencia 
moderna en Espatïa. Ed. 
Península, Barcelona 1983, 
vol. l, pàgs. 400-402. 

-9. Esteban Rodríguez 
Ocaña: "La labor 
estadística de Luis 
Comen ge ( 1854- 191 6) en 
el lnstituto de Hi giene 
Urbana de Barcelona", 
Dynomis, vol. 5-6, 
1985-1986, pàgs. 281 i ss. 
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-10. Gin é dev ia recordar 
I 'actuació de una tal Junta 
front al còlera de 1884, per 
exemple. -Il. Giné fou un de ls 
primers que plantejaren 
l'hi giene industri al entre 
nosa ltres segons A. Rey, 
op. cit. -12. Giné tingué així mateix 
una importan t dedicació a 
la Psiquiatri a, el camp 
professional en el que pot 
dir-se que portà a terme 
contribuc ions més 
destacades . Vegeu A. Rey, 
op. cir. -13. "Expedien te general 
(continuación)", lligall 
(D-2 14), dins del D-148, 
Comi ss ió de Governació, 
Institut Mun icipal 
d'Història de la Ci utat. -14. La dissolució del 
Servei d ' Higiene Espec ial 
comportà més maldecaps: 
reclamacions de credi tors, 
de personal aco mi adat, e tc . -15. Es tracta de 
l" 'Expediente relati va a la 
Junta mpal. de Sanidad y 
asuntos de higiene" 
( 1880-1896), lligall D-66, 
Comissió de Governació, 
Institut Municipal 
d'Història de la Ciutat. -16. Foren esco llits Jaume 
Pi Sunyer i Francesc de 
Sojo i Batlle, junt amb el 
metge municipal, llavors a 
Berl in, Josep M. Bofill i 
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Pitxol. La Corn i ss ió portà 
finalment a terme els seus 
treballa a Barcelona, donat 
que les autoritats 
alemanyes no permeteren 
l' accés als centres hospitals. -17. Vegeu els lligalls 
[D-223] i [D-214], ambdós 
inclosos en el lligall 
D-148, Comissió de 
Governació, Institut 
Municipal d ' Història de la 
Ciutat. -18. "Negociado de Sanidad 
e Higiene. Expediente 
general (continuación)" , 
lligall [D-214] , din s del 
D-148, Comissió de 
Governació, Institut 
Municipal d'Història de la 
Ciutat. -19. La Comissió tractà 
extensament d'altres 
aspectes de la 
reorganització com la 
manera d 'escollir els 
tribunals de selecció del s 
membres del Cos Mèdic 
municipal. Aquestes i 
altres discussions 
s'emmarcaven en el procés 
de reflexió que conduí a 
les noves Ordenances 
municipals de Barcelona de 
189 1. -20. A. Roca: Història del 
Laboratori .. , 1988 , pàgs. 
63 i ss. -21. Trobem a faltar les 
declaracions -que haurien 
estat adverses a Ferran- de 
dos altres membres del 
Laboratori , Miquel Lluch i 
Ramon Turró. Aquest 
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darrer afirmà el 1905 
haver-ho fet, però por 
tractar-se d ' una altra 
compareixença. -22. En una declaració de 
serveis prestats a 
l'Ajuntament, signada per 
Paulí amb data de 22 
d'Octubre de 1892, destacà 
que s'havia ocupat 
"gratuitament de 
l'organització del material 
que havia de necessitar el 
Uarvors futur Laboratori 
Microbiològic" i en la 
preparació del vaccí contra 
la ràbi a, durant el període 
desembre de 1886 al 
novembre de 1887 
(moment en què fou 
oficialment contractat). 
Expedient "Paulí Galceran, 
Innocent", núm. 4. 159, 
Classes passives, Arxiu 
Administratiu municipal. 

-23. Alguns detalls i 
informacions per a 
aprofondir sobre el mètode 
suprainrensi u de Ferran es 
troben a A. Roca: Història 
del Laboratori ... , 1988 , 
pàgs. 49-56 i 98-100. -24. B. Robert a I' Alcalde 
de la Ciutat, Barcelona 27 
de juny 1890, lligall 
[D-214], dins del D-148, 
Comissió de Governació, 
Institut Municipal 
d' Hi stòria de la Ciutat. 

-25. Lligall D-150, 
Comissió de Governació, 
Institut Municipal 
d'Història de la Ciutat. 
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-26. Ja esmentàrem a la 
nostra Història del 
Laboratori .. 1988, que en 
l'índex de l'arxiu de la 
Comissió de Governació 
apareix un expedient que 
sembla tractar de la 
reforma del Cos Mèdic 
municipal de 1891, el 
D-908, i que no forern 
capaços de localitzar. Els 
nous intents portats a terme 
de cara al present treball 
han resultat igualment 
infructuosos. No cal 
descartar, però, que aquest 
lligall o altres documents 
puguin aparèixer en el 
futur. -27. J. Jacas Matheu: 
"Reforma del Cuerpo 
Médico Municipal", 
Gaceta Sanitaria de 
Barcelona, any fi, núm. 
11 , Barcelona 10 juliol 
1891, pàgs. 379-385. -28. La improvisació en la 
creació del nou institut 
podria ser confirmada pel 
fet que no és mencionat en 
les Ordenances que foren 
aprovades el març 1891 , 
només 3 mesos abans. 
Vegeu: Ordenanzas 
municipales de Barcelona 
promulgadas como 
suplement o al Boletft1 
Oficial de esta provincia 
de /9 de marzo de /891 . 
Irnprenta de Eduardo 
Bosch, Barcelona, s.a. 

-29. Vegeu A. Roca: 
Història del Laboratori ... , 
1988, pàgs. 113 i ss. 
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-30. "Expediente relativo a 
la adquisición de un 
carruaje y otros efectos 
para la brigada de 
desinfección de la Sección 
2' del Cuerpo rnédico 
municipal (Higiene 
urbana)", lligall D- 246, f. 
289, Comissió de 
Governació, Institut 
Municipal d'Història de la 
Ciutat. -31. Expedient "Lluch 
Anfruns, Miquel", núm. 
3.147, Classes passives, 
Arxiu Administratiu 
Municipa l, Barcelona. 
L'expedient de Paulí (núm. 
4.159) tampoc no permet 
aclarir la causa de la seva 
exclusió el juliol de 1896. 
Pocs mesos abans, l'abril 
de 1896, ambdós reberen 
un "advertiment" per no 

haver estar prou curosos en 
la cremació i desinfecció 
de materials a càrrec de 
l' Institut d'Higiene, corn a 
resultat de la instrucció 
d'un expedient que afectà 
tot el personal, Cornenge 
inclòs . -32. Francesc Bujosa: 
"Comen ge y Ferrer, Luis", 
dins López Piñero, Glick, 
Navarro Brotons i Portela 
Marco: Diccionario 
histórico de la ciencia 
moderna en España. Ed. 
Península, Barcelona 1983, 
vol. I, pàgs . 246-248 . 

-33. L. Cornenge: "AJgunas 
consideraciones acerca del 
virus níbico s in atenuar" , 
dins Faustino Barbera 
(director de I 'edició): 
Primer Congreso 
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Médico-Farmacéutico Luis Comenge: Estudios - (1882 -1923). Ministerio de 
Regional celebrada en demograficos de 43. Albert Pérez-Bastardas: Sanidad y Consumo, 
Va lencia del 26 al 31 de Barcelona, selecció "El primer ajuntament Madrid 198 7, pàgs. 40-42. 
julio de 1891. Ac tas y confeccionada i comentada democràtic i la fi del 
detalles. lmprenta de F. per l'autor de treballs de caciquisme municipal", -Domenech, València 1894, 1892 a 1899, Biblioteca de L'Avenç, núm. 58, març 48. Enrique O. Radua: 
pàgs . 590- 596. Catalunya (l'agost 1990 1983, pàgs . 32-37. Necesidad de ampliar y 

tenia la signatura reorganizar los servicios - 31-4rt-45). Conté separates - médico-municipales de 
34. Manuel Carreras de treballs apareguts a la 44. Pel que fa els Barcelona. Academia del 
Sanchis: "Congreso Gaceta Sanitaria de expedients contra Ferran i Cuerpo Médico Municipal 
Médico-Farrnacéutico Barcelona i a la Cace/a Claramunt, vegeu: A. de Barcelona, Barcelona 
Regional de Valencia", El Médica Catalana , a més Roca: Història del 1902, 67 pàgs. 
Sigla Médico, any 38, d'I I fotografies dels laboratori ... , 1988, pàgs. 
núm. 1.970, Madrid 27 quadres 77~ I O I. Tractem sobre -setembre 1891, pàgs. epidemiològico-h istòrics Claramunt més endavant. 49. En les Ordenances de 
614-615 . presentats al Congrés 1891 hi ha un capítol, el 

Internacional d'Higiene - 52, dedicat al Laboratori - celebrat a Madrid el maig 45. La documentació es Municipal i que comprèn 
35. "Valor de las de 1898. troba reunida a: els articles 815 al 819. El 
inoculaciones antiníbicas", "Expedien te instruido por primer d 'aquests diu : "[El 
Crónica Cier¡tfjica, tom 14, - las denuncias forrnuladas lnstituto Microbiológico] 
núm. 335, Barcelona 25 39. Vegeu Francesc Bujosa referentes a las condiciones Girara bajo la direción del 
octubre 1891, pàgs. Homar: Filosojfa e en que se hallan los personal que el 
397-398. Historiograjía médica en servicios a cargo de la Ayuntamiento disponga 

España. CSIC, Madrid Sección de Higiene mientras constituya - 1989, especialment pàgs. Practica y contra el dependencia municipal" (1 01) 
36. Vegeu Rodríguez 161-210. Director de la misma por (èmfasi afegida). 
Ocaña: "La labor abandono del cargo (Luis 
estadística ... ", pàgs. 286 i - Comenge)", lligall D-850, -ss. 40. El treball d'E. Raduà: 93 ff. (amb índex), 50. Comenge al president 

"Sección Segunda. Comissió de Governació, de la Comissió de - Instituto ... ", 1095, dóna Institut Municipal Governació, 22 novembre 
37. Altres treballs del una informació del mitjans d'Història de la Ciutat. 1907, 14 + 4 ff. 
present volum són estudis de que disposava I 'Institut mecanografiats, lligall 
de diferents aspectes de així com de les tasques que - D-914, Comissió de 
I 'evolució de la salut desenvolupava. 46. Vegeu: "Estadística y Governació, Institut 
pública a Barcelona i en Padrón Sanitarios (Bases Municipal de la Ciutat. 
ells es reflecteix el paper - para su constitución)", 
de Comenge com a 41. Vegeu l'informe final lligall D-914, Comissió de -higienista municipal. de l'Alcalde de 8 juny Governació, Institut 51. Podria ser que 

1891 , lligall D-66, Municipal d'Història de la Comenge hagués exposat - Comissió de Governació, Ciutat. un pla higiènic general el 
38. Una part dels treballs Institut Municipal 1891 , en el moment de la 
sobre salut pública es troba d ' Història de la Ciutat. - creació de l'Institut; ja 
recollida en un volum 47. Expedient "Raduà hem dit més amunt que no 
confeccionat pel mateix - Oriol, Enric", Classes hem pogut localitzar-lo. 
Comenge entre els llibres 42. Hem tractat d'alguns passives, Arxiu Tanmateix, ell mateix parla 
de la seva biblioteca d'aquests episodis Administratiu municipal. aquí de les condicions 
privada a la Biblioteca de epidèmics a A. Roca: Vegeu, també, Esteban "rudimentàries" en que fou 
Catalunya (per una donació Història del Laboratori ... , Rodríguez Ocaña: La creat I 'Institut d'Higiene 
del seu amic personal i 1988. constitución de la aquell any. 
conegut polític liberal, Medicina social como 
Luis de Tapia). Vegeu: disciplina en España 
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-52. "Instituta y Laboratorio 
de Higiene Urbana. 
Síntesis del personal y sus 
funciones" , Anuario 
Estadfstico de la Ciudad 
de Barcelona. Año IX. 
1910. Henrich y Comp. , 
Barcelona 1912, pàgs. 
342-345; L. Comenge: 
"Nuevo centro de 
desinfección", ibid., pàgs. 

346-349. 

-53. Després que 
I' expedient Ferran 
continués l'agost de 1907 
amb acusacions contra ell, 
Lluís Claramunt rebé un 
"apercibimiento" i fou, de 
fet, eximit de 
responsabilitats el febrer de 
1909. Fou destinat 
provisionalment al 
Laboratori Municipal , a la 
Secció de Bacteriologia, 
dirigida llavors per Turró. 
El novembre de 191 O fou 
nomenat vice-director 3er. 

de la Secció 2', càrrec del 
que prenguè possessió el 
juny de 1911. Expedient: 
"Claramunt Furest, Lluís", 
núm. 1.602, Classes 
passives, Arxiu 

Administratiu municipal. -54. "Cuerpo Médico 
Municipal. Presupuesto", 
Anuario Estadística de la 
Ciudad de Barcelona. Año 
IX. 191 O. Henrich y 
Comp., Barcelona 1912, 
pàg. 326. -55. Vegeu: "Expediente 
instruido por las 
denuncias ... ", lligall D-850, 
mencionat anteriorment. 

u ú 

-56. L. Claramunt: Serveis ... 
1916, pàg. 10. 

-57. Vegeu: Luis Calvo 
Calvo: "La Antropología 
biológica en Cataluña", 
Llull , vol. 13, pàgs. 
321-348. 

-58. L. Claramunt: Serveis 
d'Higiene ... , 1916. 
Acostumats a I 'hagiografia 
de les notes necrològiques, 
els atacs de Claramunt a 
Comenge poden crear certa 
perplexitat encara que, per 
alt ra banda, siguin 
extremadament útils per a 
un historiador. -59. Vegeu l'expedient 
"Casp Fornell s, Ferran", 
núm. 1.545, Classes 
privades, Arxiu 
Administratiu municipal. -60. Expedient "Gallart 
Manés, Francesc", núm. 

2.696, Classes privades, 
Arxiu Administratiu 
municipal . Gallart fou un 
destacat radiòleg. -61. L'actuació sanitària 
que portaren endavant 
l'Ajuntament i la 
Mancomunitat els anys 
1920 estigué clarament 
influida per les crisis 
epidèmiques de 1914 i de 
1918 , ocorregudes en un 
lapse petit de temps i que 
podien ser vinculades a les 
mancances de previsió 
sanitària i urbanística 
(claríssimes en el cas de 
l'epidèmia de febre 
tifoide) , denunciades molts 

e A A A e O N A 

cops pels higienistes. No -existeix un treball 65. Vegeu: Francesc Pons i 

historiogràficament Freixa i d'altres: 

complet sobre aquest "Ponència: Higiene 

període; tanmateix , segueix Municipal de Barcelona", 

essent una bona fon t el Ponències del Sindicat de 

treball d'Oriol Casassas: Metges, mecanografiat 

La Medicina catalana del [1933?], ff. 37-45. Hem 

segle XX. Ed. 62, consultat I 'exemplar que 

Barcelona 1970. conserva la Biblioteca de 
l'Acadèmia de Ciències - Mèdiques. Pons i Freixa 

62. Extraiem aquestes fou redactor de la ponència 

dades de I 'expedient "Pons de síntesi, junt amb Josep 

Freixa , Francesc" . núm. Mestres i Miquel , Pere 

4.437, Classes passives, Domingo i Sanjuan, 

Arxiu Administratiu Francesc Serra i Rabert, 

municipal. Compareu-ne Pere Gonzàlez i Juan i 

alguns amb: M. del Pi lar Carles Soler i Dopff (ff. 

García Peña de Alexander: 2-9). 

"Nota biognífica sobre el 
Dr. Francisco de Asís Pons -i Freixa", dins I Congrés 66. Lluís Claramunt i 
Internacional d' Història de Furest: Lluita contra la 

la Medicina Catalana . Ed. febre tifoide a Catalunya. 
Scientia, Barcelona 1971, (Treball de vulgarització). 

llibre d'actes vol. IV. pàgs. Barcelona 1933, 335 pàgs. 

81-86. +dos mapes. Vegeu la 
ressenya de Santiago Gras, - Revista dels Serveis 

63. Vegeu M. del Pilar Sanitaris i Demogràfics 
García Peña: "Nota Municipals de Barcelona, 

biognífica ... ", 1971 , pàg. 82. tom IV, núm. 14, gener 
1934, pàgs. 126-127. -64. Vegeu Lluís Claramunt -Fures!: "La pesta en el pla 67. Vegeu: E. Mira: "El 

de Barcelona. Memòria Boston Psychopatic 
suscinta del brot de pesta Hospital (Clínica para la 

bubònica ocorregut en el observación de los 

pla de Barcelona durant enfermos mentales agudos 
l'estiu i tardor de l'any en Boston. Massachusetts, 

1931, forrnada amb dades USA)", Revista de los 
de totes les institucions Servicios Sanitarios y 

higio-sanitàries municipals Demogníficos Municipales 
i elevada a l'Honorabl e de Barcelona, tom I, núm. 

senyor Conseller en Cap 3, octubre 1929, pàgs. 
del Consell Munic ipal de 152- 156; Pedra Domingo: 

Barcelona", Revista dels "Bases para la actuación 

Serveis Sanitaris i Demo- Sanitaria de los 
gràfics Municipals de Bar- Municipios", ibid,. tom. 1, 
ce/ona, tom HI, núm. 12, núm. 4, gener 1930, pàgs. 

gener 1933, pàgs. 189-197 23 1-238. 
+ un a taula i un mapa. 
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-68. "La lucha contra las 
ratas", Revista de los 
Servicios Sanitarios y 
Demograficos Municipales 
de Barcelona , tom 2, núm. 
6, juliol 1930, pàgs. 92-94; 
"Advertencia y consejos 
para el buen éxito de la 
Vacunación jenneriana" , 
"Vacunación 
Antivariolosa" (cartell), 
"Divulgación de Profilaxia 
Sanitaria. Viruela" , 
"Saran1pión", "Profilaxia 
de la Escarlatina", 
"Profilaxia de la 
Coqueluche o Tos Ferina", 
"Profilaxi a de la Difteria", 
"Profilaxia de la Fiebre 
Tifo idea", "Instrucciones 
para la desinfección en 
caso de enfermedad 
transmisible", "Medidas 
que deben adoptarse contra 
las moscas", i bid. , núm. 7, 
octubre 1930, pàgs . 
156-174 . -69. F. Pons i Freixa: 
"Da tos demogní.ficos sobre 
la situación sanitaria de la 
ciudad de Barcelona", 
Revista de los Servici os 
Sanitarios y Demograficos 
Municipales de Barcelona, 
tom I , núm. I , abril 1929, 
pàgs. 3-11. -70. Dades extretes de Lluís 
Claramunt Furest: 
"Problemes d 'urbanisme", 

Revista dels Serveis 
Sanitaris i Demogràfics 
Municipals de Barcelona , 
tom 4, núm. 14, gener 
1934, pàgs. 59-66. -71. Vegeu: Ayuntamiento 
de Barcelona: Reglamento 
de Sanidad Municipal. 

D A 

(Aprobado, a propuesta de 
la Junta Municipal de 
Sanidad, por la Junta 
Provincial de Sanidad en 
16 de febrero de 1929 y 
por el Ayuntamiento plena 
en 25 de septiembre de 
1929 y 29 y 30 de abril y 3 
de mayo de 1930). Imp. de 
la Casa de Caridad, 
Barcelona 130, 136 pàgs. -72. Vegeu la nota 65 on 
ens referim a Ja intervenció 
de Pons i Freixa. Hom pot 
trobar, a més, ponències a 
càrrec de Pere Domingo i 
Pere Gon zà lez (ambdós del 
Laboratori Municipal) i de 
Carles Soler Dopff i Lluís 
Sayé, a més de mencions a 
la participació d ' Onofre 
Yangüela, Josep Vidal 
Munné i altres. -73. Francesc Roca: Polftica 
Econòmica i Territori a 
Catalunya . 1901-1939. 
Ketres editora, Barcelona 
1979, especialment pàgs . 
171 i ss. 
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