“Altrament, del 25, una bona medicina purgativa i corroborativa, composta de canyafístola recent amb senet llevantí i d’altres, segons la recepta del senyor Purgon, per a expulsar i evacuar la
bilis del senyor Argan, quatre lliures.”
El malalt imaginari
Molière
Traducció de Josep Carner
A Moisès Broggi degà dels metges
A Ramon Prat Tarrés

QUI VETLLA PER LA SALUT DELS
VILATANS?
PREFACI
Tema oportú? Punt de vista? Fonts emprades i
metodologia
Quan des de la Regidoria de Cultura se’m va demanar que fes el monogràfic d’enguany sobre Sanitat, vaig
pensar que jo no era la persona idònia per dur-lo a terme perquè no tinc els coneixement tècnics que pot tenir
qualsevol dels facultatius que exerceixen o han exercit a
Torelló.
El tema sanitari, amb tota la importància que té, vaig
considerar que era escaient i, a més a més, oportú atès
que s’ha viscut una forta oposició popular amb la supressió de les urgències a l’ambulatori, campanya de recollida
de firmes a la Vall del Ges i protestes també al Bisaura.
Em vaig plantejar com enfocar el tema sense ésser
avorrit i alhora rigorós. Per això vaig creure convenient
enfocar el tema sanitari des d’un punt de vista historiogràfic. Recolliria les informacions publicades i faria recerca arxivística per poder oferir una visió global dels darrers
dos segles des de l’aspecte de les prestacions sanitàries
que hem tingut i tenim els torellonencs i torellonenques.
Per dur a terme aquest monogràfic he plantejat diverses línies d’actuació que m’han permès intentar sintetitzar
el treball que us presento.
Primerament, he fet recerca a les fonts publicades:
Història de Torelló de Fortià Solà, La Vall de Torelló i Topografia Mèdica de la Vall de Torelló del Dr. Thomasa, els dos
llibres de Ramon Pujol, La Vall de Torelló en els segles XVIII
i XIX, de Joaquim Albareda i L’Abans, de Santi Molera.
Igualment he consultat les publicacions periòdiques: La
Veu del Ter, Diari Torelló, el 9 Nou i els programes de la
Festa Major. Sense oblidar les enciclopèdies i internet.
Una segona línia de recerca ha estat el buidatge de
l’Arxiu Municipal en l’apartat de sanitat. Una gran part
de les dades són fruit de resumir la documentació que
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Caricatura dels metges de la facultat de medicina de Barcelona l’any
1862 (autor López). Museu de la Història de Medicina de Catalunya.

conserva el nostre arxiu. Incloc aquí una petita recerca
als arxius fotogràfics de l’ADET i del Diari Torelló. O la
troballa de l’arxiu biblioteca del Dr. Parés i la consulta a
l’arxiu Vergés.
Finalment la font oral. A través de contactar amb
persones relacionades amb el món de la sanitat, he pogut
recollir informacions i contrastar la documentació escrita. De molts d’aquets col·laboradors han sortit les fotos
del monogràfic.
De les ressenyes, gravacions, correus electrònics i tot
el material aplegat n’he seleccionat aquelles dades que
m’han semblat significatives. En tot moment he intentat
que les informacions siguin contrastades amb els descendents dels protagonistes (sempre que ha estat possible).
Per raons d’espai no utilitzo les cites que habitualment fem servir els historiadors.
Gerard Verdaguer Reig
Torelló, Juliol de 2007

EPÍGRAFS
1. Primera meitat del segle XIX
La història de la sanitat és gairebé tan antiga com al
humanitat. Ens podem remuntar al neolític per trobar
trepanacions per guarir malalties, als asteques per trobar
mètodes de fixació de fractures òssies o l’ús de l’alcohol,
l’opi o la mandràgora com a anestèsics a l’any 2000 aC.
També trobem el mètode de la sagnia (flebotomia) amb
sangoneres o incisions a l’Amèrica precolombina o a la
Grècia clàssica, tot això per curar inflamacions, infeccions, ictus cerebrals, psicosis o merament preventiva. Hi
ha hagut grans metges en l’antiguitat: Hipòcrates (460
aC a Grècia), Galè (Pèrgam 130 dC), Avicenna (980 dC)
o Averrois (1126), Arnau de Vilanova (1235), Paracels
(1493), Andreas Vesal (1514) i tants d’altres. Textos on es
regula la medicina (el codi d’Hammurabi). O déus, Esculapi (Asclepi).

La medicina a Occident és de tradició hipocràtica.
Galè hi va afegir el pensament aristotèlic. Els traductors
àrabs de l’època medieval (Avicenna, Averrois...) van fer
de pont transmissor cap a Occident. Les universitats medievals europees i els ordes religiosos (benedictins) varen
recollir dels àrabs aquest coneixements mèdics (sobretot
en farmacologia). A segle XV hi hagué un interès creixent
en l’anatomia i coneixement del cos humà (Vesalius) i un
empirisme quirúrgic en apogeu. Al segle XVII es bandejà
la tradició escolàstica i s’empraren mètodes més científics
(microscopi). Al segle XVIII es desenvolupà la medicina preventiva (Jenner i la vacuna antivariolosa). Pasteur i
Koch al segle XIX aportaren coneixements sobre les causes bacterianes de les malalties i del bacil causant de la tuberculosi. També s’aplicà l’anestèsia quirúrgica (Morton,
1846), l’antisèpsia (Lister, 1867) i l’asèpsia (Bergmann).
A Catalunya ens arriba el coneixement antic a través
de les traduccions de l’àrab fetes a Ripoll a partir del segle
X. La població jueva i mossàrab també tenia aquests coneixements. Al segle XIII destacà Arnau de Vilanova com
a metge dels reis catalans. Al segle XV ja existia el col·legi
d’apotecaris de Barcelona i es prohibia la venda de medicaments sense recepta del metge. Al s. XVIII trobem el
Col·legi de Cirurgia (1760) i l’Acadèmia de Medicina de
Barcelona (1762) i al segle XIX es regula l’aprenentatge a
les facultats de Medicina (1843) i Farmàcia (1845).
Els metges, cirurgians i apotecaris que exerciren a Torelló eren persones, que es formaren als Collegis d’origen
medieval que trobem repartits per les ciutats catalanes. Al
segle XVIII i, sobretot, el XIX, la titulació és més rigorosa i s’homologuen els coneixements per poder exercir.
Pel que fa als medicaments, ja hi havia farmacopees (conjunt de normes de preparació d’una medecina)
a l’edat mitjana. Aquestes s’aniran actualitzant amb el
temps i, sobretot, amb l’avenç de la química durant el
segle XIX.

Quadre de P. E. Destouches “L’amor mèdic”. Arxiu Parés.

1.1 Metges i
farmacèutics
Fortià Solà,
Vol. II, parla de
farmacèutics i
metges (ometo
els llistats que
ens presenta al
primer volum):

Fonendoscopi del tipus Sheppard. Museu de la
Història de la Medicina de Catalunya.

Gaspar Coll i Ferrer (1670-1756). Apotecari. Participà a la Guerra de Successió. Va tenir farmàcia a Torelló
durant més de 50 anys. S’hi podien adquirir tota mena de
drogues i herbes remeieres del Pirineu. Va ser el primer
apotecari d’una família de paraires. La gent li feia consultes abans d’anar al metge (Solà, p. 425) i ell els dispensava
les medecines. Va exercir càrrecs públics.
Joan Francesc Coll i Maneja (1706-1782). Fill de
l’anterior i hereu del caràcter bonhomiós del seu pare.
Seguí la farmàcia paterna.
Francesc Coll i Descatafals (1731-1819). Farmacèutic com el pare i avi. Avi metge de Centelles (Enric
Descatafals). El 1759 es casà amb Josepa Dorca, filla del
doctor Josep Dorca. Solà ens afirma que va anar a viure
a Barcelona amb el seu fill Josep Coll i Dorca, eminent
metge i una de les figures més importants en la medicina
del seu temps.
Metge militar de la família Coll. Cirurgià major del
Regiment de Cavalleria de Granada. Testament redactat a
Saragossa el 1751 segons el qual instituí 21 misses anuals
i un aniversari a la parròquia de Torelló.
Josep Coll i Dorca (1764-1800). Estudià medicina.
Als 15 anys començà a estudiar filosofia a la Universitat
de Cervera. Va destacar sobre un col·lectiu de 200 estudiants. Fou l’admiració d’estudiants i professors de medicina. El professor i doctor Bonaventura Monnà afirmà que
des de la fundació de la universitat encara no havia sortit un altre
Coll.
Fou un home malaltís (es sobreposà a un estat hipocondríac). Es doctorà el 16 d’abril de 1787 amb 23 anys.
Passà una temporada a Torelló per prendre el Banys del
Ter (per guarir les seves dolences). El 1888 tornà a BCN i
entrà per oposició al claustre de metges de l’ hospital. La
manca de salut l’obligà a renunciar al càrrec i a retornar a
Torelló. Es dedicà a la química i no desaprofità la menor
ocasió per anar a BCN.
A l’Acadèmia mèdicopràctica destacà i es deixà sentir.
En fou soci i secretari; col·laborà en les revistes i memòries de l’entitat. L’article “Dissertació mèdica” es publicà
a les memòries de l’Acadèmia i per separat. És autor de
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Exposición de la doctrina homeopàtica u órgano del arte de curar, traduït per ell mateix a l’alemany (5 edicions). També
publicà Física del cuerpo humano o Rudimentos fisiológicos, traduïda al llatí. Al Diario de Barcelona hi publicà l’article
Exhortación al pueblo catalán el 1794, pel qual fou felicitat
pel Capità General de la Regió i traduït al català per a la
millor comprensió.
Va morir als 36 anys.
Fèlix Torres i Amat publicà l’any 1836 Memorias para
ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y
dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Catalunya.
En aquesta obra hi ha una ressenya de Josep Coll i Dorca
i de la seva obra. Podem afegir que Coll fou metge honorari de la Reial Família i que la seva obra pòstuma fou
segurament censurada o retocada pel doctor Salvà. També se’n desprèn que el seu amic Vaquer va publicar l’obra
pòstuma de Coll “Exposición...”.
Metge Camprodon. Metge i batlle del municipi de
Camprodon. Amic de Mossèn Parassols. No aporta més
dades.
Salvador Badia i Andreu. Germà del diputat
Joaquim Badia. Tenia casa al carrer Nou. Fou un brillant
estudiant de medicina. Exercí de metge als hospitals de
Berlín i a Barcelona i freqüentava les acadèmies mèdiques. Era un metge prestigiós. Escriví memòries sobre
mètodes terapèutics amb molt bona crítica. La Cerdanya,
sus aguas minero-medicinales (1892). Va ser president de
l’Acadèmia Mèdico-Farmacèutica, professor auxiliar de la
Universitat, vocal de la Junta Provincial de Sanitat i rebé
la condecoració Creu de la Corona de Prússia
Fortià Feu. Farmacèutic domiciliat a Vic. Tenia la
farmàcia de la Rambla, cantonada amb el carrer Manlleu.
L’any 1854, tot exercint un càrrec judicial a la ciutat de
Vic, alliberà un grup de torellonencs que havien estat empresonats per anar a fer llenya de forma il·legal.
Gaspar Font. De la casa Font del carrer Nou. Família benestant de la vila. S’estableix de farmacèutic a
Barcelona. Eren famoses les tertúlies de la rebotiga de la
seva farmàcia, on no hi faltava el doctor Carulla. Deixeble
del mestre Josep Aguilar. Aquest farmacèutic va viure durant el segle XX (he mantingut en aquest capítol perquè
l’única referència que en tinc és la ressenya de F. Solà).

2. Segona meitat del segle XIX
Pascual Madoz descrivia així, l’any 1845, el clima de la
Vall del Ges: Su clima es templado y sano, aunque húmedo por la
concurrencia de los dos ríos Ter y Ges, cuya circunstancia y la de detenerse en cada casa embalsadas las aguas para el regadío, produce
fiebres intermitentes, obstrucciones abdominales e hidropesias.
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D’aquesta etapa destaca l’enorme mortaldat
causada per les epidèmies
de còlera (297 morts entre
1853 i 1855) i verola (278
morts entre 1877 i 1878)
(Dades publicades per
Albareda, 1989). També
la creació de la Junta de
Beneficència que depenia
de l’ajuntament, la creació
d’un petit hospital per als
pobres l’any 1852, l’olla dels Formulari de nous medicaments que
tenia manuscrit el Dr. Jaume Parés
pobres de l’hivern de 1871, (1826). Arxiu Parés.
el nou cementiri (1863),
l’escorxador del carrer de
Sant Josep (1885), el subministrament d’aigua i les
clavegueres.
Un exemple de les dificultats de l’època: l’any
1883, el subdelegat de Medicina del partit de Vic va
informar el Govern civil i
aquest escriu a l’alcalde de
Torelló i li diu que es necessiten tubs i vidres de
limfa vacuna per combatre
la constel·lació vàrico lo- Llibreta enquadernada amb pergamí
cal que s’ha desenvolupat del Dr. Parés i el cirurgià Joan Bonafós (1844) on anotaven els pacients
a Torelló i, no essent pos- i els pagaments efectuats.
sible la remissió del virus
reclamat per no disposarne, encarrega a l’alcalde que en compri a les farmàcies
autoritzades de la ciutat de Barcelona on acreditin la procedència anglesa.
Un altre exemple: el 28 de desembre de 1897, diversos veïns escriuen a l’ajuntament: (...) mucho desarrollo que
han tenido en la presente villa de Torelló la viruela y el tifus en estos
últimos meses de Septiembre y Octubre invadiendo gran número de
personas y ocasionando bastantes defunciones (...). Reclamen que
es posin en pràctica les mesures recomanades per la Junta
Provincial de Sanitat. Una d’elles és el trasllat de l’Escorxador Municipal, ubicat al final del carrer de sant Josep.
El volen en un lloc als afores. Les deixalles de l’actual van
al Ges i més avall la gent hi renta la roba. Diuen que es
sacrifiquen 16 “reses lanares” (xais) diàries i dues vaques
setmanals.
Un altre exemple sobre estadístiques: 1859 Estadístiques quinzenals (incompletes): catarros de caràcter flogístic, 19 casos; tosferina, 13 casos; xarampió, 25 o 26

atesos en quinze dies. Els
facultatius que signen són
Jaume Parés i Jeroni Vilar.
Estadístiques: causes que
poden perjudicar la salut
pública. No hi ha pantans
o llacunes; no hi ha adoberies (fábricas de curtidos), cria de porcs dins
de la població, però 1 o 2
per casa per consum propi. Observació: “La falta de
Lectura de l’època: “Las obras comrecursos es la causa de que la
pletas de Hipócrates” (1761) Dr. Paclase proletaria tenga que hacer
rés. Arxiu Parés.
un uso constante de alimentos
“farisnoscios” [farinosos] y es
una general predisponente de
hidropesias y otras enfermedades analogas. Gener de 1859:
3 naixements i 10 defuncions. Causes: hidropesia
(1), catarro pulmonar (4),
irritació intestinal (1), inflamació de pit (4) i cremades
(1). Tots varen rebre auxili
del facultatiu. Febrer 1859:
cremades (1), enteritis (3),
pulmonia (1), hidropesia
(1), catarro pulmonar cròTarifes mèdiques (segurament del
segle XVIII o principis del XIX). Arxiu
nic (1).
Parés.
Un exemple sobre les
clavegueres: l’any 1866
l’arquitecte de la província
comunica el mal estat de les cases dels carrers Sant Feliu,
Ges d’Avall, Pont, Sant Antoni, Capsavila, Sant Bartomeu
i Nou ja que no tenen clavegueres. Els femers situats als
patis d’aquestes cases reben les aigües pluvials, les latrines
i les aigües de rentar. La putrefacció és a l’aire lliure. Es
pregunten com es pot viure amb tanta pudor.

2.1 Metges i cirurgians
Joan Bonafós. Cirurgià que fou cunyat i soci de
Jaume Parés. Solà en dóna les dates de 1792-1855. A l’arxiu Parés he trobat un llibre de comptes de l’any 1844,
on expliquen les visites que fan i els pagaments dels pacients
Jaume Parés Arimany ((Torelló, 1803). Va ser un
dels metges significatius durant el segle XIX. La casa del
carrer Nou, 31 -la casa Archs- va ser la seva consulta i la
del seu fill abans d’anar-se’n a Barcelona. A l’arxiu de can

Parés es conserva un llibre amb els formularis de preparació de molts medicaments “nous” i anàlisis d’alguns,
amb els noms “moderns”, còpia manuscrita de 1826.
Durant el còlera de 1854 va ser un dels metges que hagué d’intervenir intensament. Era un dels dos facultatius
de la Junta Municipal de Beneficència, com a mínim des
de 1850, juntament amb en Jeroni Vilar. Aquesta feina
comportava prestar assistència gratuïta als malalts que hi
havia a l’hospital (carrer del Pont) en la creació del qual
van contribuir. Entre 1826 i 1863 el trobem exercint la
medicina a Torelló. Es va casar amb Francesca Bonafós
Archs. A partir de 1863 deixa d’aparèixer a les Juntes de
Beneficència i al padró d’habitants.
Manuel Parés Bonafós (Torelló, 1835-1891). Metge i fill de Jaume Parés. Apareix l’any 1860 a la Junta
de Beneficència; l’any 1877 encara exercia a Torelló. Va
anar-se’n a viure a Barcelona probablement per aquestes
dates. Va mantenir la relació amb Torelló entre la colònia
d’estiuejants. Durant el temps que va exercir a Torelló,
juntament amb el Dr. Jeroni Vilar, eren els metges d’un
Mont de Pietat que prestaven servei als associats de Torelló que pagaven la corresponent quota. Al padró de 1880
s’esmenta que resideix a Barcelona. Allà residia al carrer
del Bou, 13. Va morir a Torelló el 8 d’octubre de 1891 i
fou enterrat al cementiri municipal.
Manuel Parés
Bartra. Doctor en
medicina i cirurgia.
Fill de l’anterior. És
probable que hagués
nascut a Torelló la
dècada de 1870, però
ja residia a Barcelona,
on exercí la medicina. Durant la dècada
de 1890 estudiava la
carrera de medicina. Els apunts de la
carrera, amb una bella cal•ligrafia, s’han
conservat a la casa
pairal juntament amb Làmina d’anatomia d’origen francès amb
una biblioteca de lli- detall dels nervis de la cama. Arxiu Parés.
bres de medicina.
L’any 1921, Manuel Parés, metge cirurgià de Barcelona
certificava haver posat la vacuna a un torellonenc.
Va viure a la Gran via de les Corts Catalanes, 600,
principal, com a mínim fins als anys trenta.
Jeroni Vilar Puig (Torelló 1824- 1900). Un altre dels
metges significatius de la població durant el segle XIX.
Tenia la consulta al Carrer Nou, 20-22, casa pairal dels
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Bonaventura Margui Solà (Ambàs, Girona, 1829).
El trobem de metge a la colònia de la Coromina entre
1887 i 1889 (no sabem la data exacta en què deixà d’exercir, però l’any 1905 ja no consta al padró). Era vidu i vivia
amb sis fills. És l’única època en què la colònia va tenir
metge resident..
Miquel Feyner Portabella. Fortià Solà l’esmenta
com a metge accidental durant 1860. Al padró de 1880
apareix com a comerciant de Barcelona.

2.2 Farmàcies i farmacèutics

Làmina amb instrumental mèdic del segle XIX. Arxiu Parés.

Vilar. Curiosament és molt propera a la casa del Dr. Parés. Va exercir de metge cirurgià entre 1849 i 1895. L’any
1851 ja formava part de la Junta Local de Beneficència.
Redactà unes memòries familiars que restaren inèdites
i un recull de goigs, impresos i manuscrits. Al llibre de
Fortià Solà apareix amb el segon cognom com a Bassas i, realment, es deia Puig. És probable que exercís un
temps a Manresa (el seu nebot homònim hi va néixer i la
foto d’aquest monogràfic és feta en aquesta població del
Bages).
Andreu Torrentgenerós Sala (Sant Pere de Torelló, 1840). Era metge i cirurgià. Va exercir a Torelló des
del 1875 fins a l’any 1889. Sembla ser que abans va exercir a Igualada, lloc on van néixer els fills grans del seu
matrimoni amb Donata Dombrasas Gayarre (Abarzusa,
Navarra). L’any 1877 vivia a la casa del Dr. Parés, al carrer
nou, 31. Després va viure al carrer de Sant Bartomeu, 19
i al carrer Ample, 4. No sabem si va morir a Torelló o si
va anar a una altra població.
Antoni Riera Arqués (1851). Va exercir de metge a
la casa del carrer del Pont, 37. Es va casar amb Antònia
Feyner Puig, de la família dels industrials. Apareix als padrons de 1877 i 1889. Formà part de la Junta Municipal
de Sanitat des de 1876. La prevenció per la verola l’any
1883 i epidèmia de xarampió l’any 1885 són alguns exemples de la seva intervenció. Abans de 1910 va marxar de
Torelló o va morir.
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Durant la segona meitat del segle XIX trobem
sempre dues farmàcies
a Torelló: la de la plaça
Vella, 1 i la del carrer del
Pont, 10. La de la plaça Vella passà al carrer Capsavila, 7. El farmacèutic o apotecari preparava fórmules
magistrals i dispensava
medicaments (actualment
només dispensen medecines i altres productes).
Alguns podien fer algun tipus d’anàlisi. A la rebotiga
hi havia un laboratori per
fer les preparacions. Amb
el temps, per obtenir la llicència d’obertura, feia falta una inspecció dels locals
(feta per dos facultatius
municipals) i un inventari
dels productes de farmàcia
que tenia el farmacèutic.
En alguna ocasió es denuncien altres comerciants
de la població per vendre
productes exclusius de farmàcia. Els medicaments
es classifiquen en Formes
oficinals (productes naturals preparats i combinats
per l’apotecari segons fórmules d’un codi) i Preparacions magistrals (el metge
en dóna la composició i el
farmacèutic en fa la composició a partir dels productes químics, drogues i
preparacions galèniques).

El metge Jeroni Vilar Puig (18241900), oncle de Jeroni Vilar Cabanes. Família Vilar Vinyeta.

Ignasi Vergés Torrents, primer farmacèutic de la família i pare dels
germans Francesc Xavier i Agustí,
també farmacèutics. ADET.

Estadística de les defuncions per còlera (1885). S’enviava al govern
Civil cada 15 dies. AMT.

Antoni Puig Espina (Torelló, 1820). La farmàcia
Puig la trobem documentada des del 1857 fins al 1880
a la plaça Vella, 1. Josep Viñas Clarà, de Sant Quirze de
Besora, seguia l’activitat l’any 1889.
Segimon Coll Ayats. La farmàcia Coll la trobem al
carrer del Pont, 12 (probablement és l’actual núm. 10).
Documentada durant la dècada de 1850. Hipòlit Coll, fill
de Segimon, exercirà de veterinari. Per les dates podem
deduir que es traspassà la llicència a la família Vergés l’any
1878. La farmàcia del carrer del Pont es va tancar i s’obrí
la del carrer Capsavila, 7.
Ignasi Vergés i Torrents (Torelló, 1847). Família
que prové de Sant Pere de Torelló. Farmàcia oberta al
carrer Capsavila, 7. Segurament comprà la llicència de Segimon Coll l’any 1878. L’any 1915 passà al seu fill primogènit Francesc Xavier Vergés Codinach
Innocenci Bañeres Aguas (Binèfar, Osca). Segurament comprà la llicència d’Antoni Puig l’any 1893 i obrí
la farmàcia al carrer del Pont, 10. Segurament tancà la
farmàcia de la plaça Vella i s’obrí la que havia estat d’en
Coll.
Miquel Vinyals Roig. Comprà la farmàcia a Innocenci Bañeres i la va vendre a Eduard Serrallonga Elias
(de Barcelona) l’any 1897. Carrer del Pont, 10.
Josep Àngel Corvinos Franca (Monzó, Osca).
Comprà la farmàcia a Serrallonga l’any 1898. L’any següent la venia a Josep Maria Cortada i de Solo (Sant
Gervasi de Cassoles, Barcelona). El seu fill, Josep Cortada Riu, la ven l’any 1907 a Celestí Martí Sadurní. L’any
1910, Joan Maria Roma Bassas la comprà i, per fi, tornà
l’estabilitat a la farmàcia del carrer del Pont, 10.

2.3 Veterinaris
La documentació de l’època parla d’albeitar (veterinari
i ferrador). Ja l’any 1856 es demanava titulació per exercir

de veterinari. Al poble hi trobem dos veterinaris i un és el
titular de la Junta Municipal.
Josep Espona Campàs. El trobem a la plaça Vella, 4
(núm. 3 en una numeració antiga). El trobem l’any 1858,
però segurament ja exercia abans, fins a l’any 1878. L’any
1889 encara treballava amb el seu fill Manuel. Va ser veterinari titular.
Manuel Espona Riera (Torelló, 1855). Va ser el veterinari titular des del 1878 fins al 1911. Era fill de l’anterior. Els veterinaris Espona de la plaça Vella varen vetllar
la salut del bestiar torellonenc durant més de 60 anys.
Jaume Cuadrada Vila. Veterinari al carrer del Pont,
41. El trobem entre 1873 i 1895. El 1895 tenia d’aprenent
l’Antoni Danés. Denuncien a Danés per exercir sense títol. Ell al·legà que aprenia l’ofici d’un titular. No sé el
final del litigi

2.4 Religioses relacionades amb la salut fora
de Torelló
Algunes monges originàries de la Vall del Ges arribaren a dirigir institucions sanitàries importants.
Sor Teresa Viver i Candell (1835-1916). Arribà a
dirigir l’Hospital de Dements de Santa Isabel de Leganés
l’any 1880. L’asil, fundat per la Junta de Beneficencia l’any
1851, va ser un centre modèlic en el tractament de la salut
mental. Teresa Viver fou la Superiora de la congregació
Germanes de la Caritat. Va rebre la Creu de Beneficència
l’any 1915 a mans de la infanta Isabel, per la seva tasca en la direcció de l’hospital. Actualment, rep el nom
d’Institut Psiquiàtric de Leganés. José Pérez de Guzmán
publicà, l’any 1904, el Memorial de la vida de sor Teresa Viver
y Candell, amb una ampliació de 1916. L’Orde Hospitalari
dels Germans de Sant Joan de Déu i la Congregació de
les Germanes Hospitalàries també varen destacar com a
capdavanters en el tractament de la salut mental. Abans
de 1868 ja hi havia el primer asil de malalts mentals de
Barcelona. Una de les primeres lluites dels impulsors dels
hospitals de salut mental fou l’eradicació de la verberació
(colpejar els malalts).
Mare Esperit Sant Dachs i Roma (1877-1930).
Arribà a dirigir l’Institut Darderes, al carrer Hospital de
Barcelona, dedicat a tenir cura dels malalts des de 1731.
Les Germanes Darderes deuen el seu nom al cirurgià de
l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona, Francesc Darder. Ell va ser l’impulsor de la causa pia Darder. El nom
real és el de Germanes Franciscanes missioneres de la
Nativitat de Nostra Senyora.
Sor Antònia Reig. Dedicà la seva vida a l’atenció
dels malalts. Morí a Torres (València) l’any 1885.
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2.5 Les Germanes Josefines de la Caritat
Aquesta congregació de monges s’establí a Torelló i
residien al carrer de la Pau, 7. Es dedicaven a cuidar malalts. Van marxar durant la Guerra Civil i ja no tornaren.
No s’han de confondre amb les germanes Carmelites de
l’hospital.
L’any 1929 hi va haver un canvi de la Superiora de les
Germanes Josefines de la Caritat. Seu a Vic: C/ Caputxins, 16. “estarán contentos tanto las entidades como el pueblo, de
la madre Superiora que vendrá por que tambien sabe sacrificarse a
favor de los enfermos y familias y contentar a todos en lo que se lo
permiten sus posibilidades”.
L’any 1941, l’Ajuntament demana a les Germanes Josefines, dedicades a vetllar malalts, que tornin per poder
continuar la tasca de cuidar malalts. Diu que l’aiguat ha
ensorrat l’hospital i que amb el llegat d’Antoni Alamany
construiran un hospital dispensari.

2.6 L’Hospital; les Germanes Carmelites
Fortià Solà , al volum I, p. 298-375, parla de l’Hospital de Torelló
Solà troba els cognoms Hospital en diversos documents: en Guillem de l’Hospital (1267), en Pere de l’Hospital (1269).
Les primeres dades certes són el testament de la senyora Damiata de Vallterra, d’estament nobiliari, que va
viure un temps a Torelló amb el seu tercer marit. El testament data de 1433 i es conserva a l’APT, Testaments
1523-1545. Els béns de la senyora els rep l’arquebisbe de
Tarragona, oncle seu, Ignasi de Vallterra; les propietats
de València i Russafa els dóna a l’Hospital de la Santa
Creu de Barcelona amb unes obligacions entre les quals
hi ha la de construir o fer construir a la Sagrera de Sant Feliu de
Torelló un hospital, en el qual hi ha d’haver tres llits, i en cadascun
d’aquests s’han de posar dues flaçades, dos llençols, una borrassa i
un travesser. Es desconeix si es va fer efectiva la voluntat de
la difunta dama.
En Grau de Puigdassalit cedí l’any 1437 una casa per
a hospital que durà 150 anys. Potser aquesta donació estava relacionada amb el llegat de Damiata Vallterra, però
no s’ha trobat cap documentació que ho acrediti. La casa
llindava amb el cementiri per tramuntana (el cementiri era
davant de l’església parroquial). Fragment de la Carta de
fundació de l’Hospital: (...) dono i ofereixo al senyor Jesucrist
i als seus pobres, en lliure i franc alou, un Casal que jo tinc i posseeixo en la vila de Sant Feliu de Torelló, adjunt al cementiri de
l’església (...), per a servei d’un hospital, en el qual siguin recollits
els pobres de Jesucrist, a les ordres dels prohoms de la parròquia.
Aquesta donació la faig als dits pobres i als dits prohoms admi-
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nistradors(...). (...) amb els pactes i condicions següents: que el dit
casal per cap motiu no pugui ésser destruït ni convertit en altres
usos, sinó solament en hospital, i en cas contrari que torni a la casa
Puigdassalit(...) notari i rector de Torelló Mateu de Pedregals (APT, pergamins segle XV). Altres petites donacions
són fetes per diferents torellonencs en fer testament.
La seva missió era la d’acollir els pobres, però l’estat de conservació no era gaire bo. L’any 1596 el Consell Municipal ven a Bernat Calveria, paraire de llana, la
casa hospital per 25 lliures. Els Puigdassalit conserven el
domini i franc alou amb el cens d’una tassa d’aigua que
Bernat Calveria havia de pagar anualment per Tot Sants.
El mateix dia que vengueren l’hospital es comprà un
solar a Bernat Codolosa al carrer de Ges d’Avall, al costat
de l’antic forn de vidre – un dels primers números parells
del carrer-, per 30 lliures.
Els anys 1610 i 1630, en sengles visites canòniques,
es demana que es repari la teulada de l’hospital perquè
en temps de pluja no s’hi pot estar; el Visitador insta el
Consell a reparar la casa sota pena de 5 lliures i l’excomunió si no ho fan en un mes. El 1630 els dóna dos mesos
per reparar les portes i posar-hi pany i clau perquè no es
controla qui hi entra i qui en surt. La pena, en aquest cas,
serà de 50 rals si no es compleix l’ordre.
El denominat hospital de Torelló es va obrir l’any
1852 al carrer del Pont (actualment hi ha l’edifici de la Caixa de Pensions). Una monja era la responsable de l’hospital i tenia l’ajuda d’un home per fer tasques que la força o
la decència no li permetia fer. La resta de monges carmelites es dedicava a la docència (Escola de Nenes). Conveni
contracte segons el qual Joaquima de Mas i de Bedruna,
fundadora de les Germanes Terciàries Carmelites, assisteix l’Hospital de Torelló. Paula Delpuig, germana de la
Casa de la Caritat de Vic, directora de l’Hospital de Torelló. 13 d’agost de 1851. Jaume Parés; metge, Antoni
Puig, farmacèutic i Jeroni Vilar, metge. Són vocals de la
Junta de Beneficència i comissió. Com a metges i farmacèutic tenen l’obligació d’assistir els malalts pobres que hi
ha a l’hospital.
L’any 1857 el personal de l’hospital era: Maria del
Carme Vergés, Germana de la Caritat, serví els malalts.
Va ser nomenada per la Junta de Beneficència local des
del 20 de desembre de 1852. Té casa gratuïta i ració al
mateix hospital i cobra 960 rals a l’any. Cobrava 1200 i,
per escassetat de recursos, ha passat a cobrar-ne 960. En
Pere Camps, cuidà malalts homes en tot el que la decència no li permetia, a la Germana,. Cobra 300 rals, viu a
la casa i té ració. No té dotació fixa, només se’l paga pel
temps que treballa i 25 rals mensuals, generalment n’hi ha
prou (300 rals anuals). En Joan Arau prevere fa d’administrador sense cobrar.

Un exemple de les despeses de l’hospital de 1862:
- Entre gener de 1862 i juny de 1863 l’hospital va gastar 2.603 rals: 600 rals en queviures, estris i combustible;
218 rals en productes de “botica” (farmàcia); 21 rals en
llits, roba, vestits i estris de cuina; 1740 rals en honoraris,
infermera i servents, i 24 rals en despeses generals. Total:
2.603 rals. En Manuel Parés signa com a metge i membre
de la Junta de Beneficència.
- Els ingressos eren per conceptes de qüestacions, almoines i donacions, la majoria desconegudes.
- Despeses “Carpeta de la Data”:
- Estris, queviures i combustibles: (paguen semestralment)
- Antoni Parés, pastisser: pa 58 i 42, 33 rals de velló.
- Jaume Viñeta, carnisser: carn 78 i 41, 38
- Joan Deordal: queviures diversos 81 i 24, 40
- Jaume Delgar: carbó i oli 120 i 45
- Any 1862: Total: 600 rals
- Farmàcia:
- Antoni Puig, farmacèutic: medecines: 92, 49 i 77
rals
- Recomposició de llits i vestuari:
- Francesca Miarons: 21 rals (1 semestre).
- Infermers de l’establiment (1r trimestre):
580 rals x 3 = 1740
- Tomàs Font: feina i material per blanquejar la sala
dels malalts. Feina: 20 rals, calç i escombres: 4 rals. Total:
24 rals.
Durant l’any 1865 hi hagueren 5 acollits a l’hospital.
Veiem que la capacitat era limitada i els recursos força
minsos. Una infermera i sis llits.
Un inventari de 1898: Carme Fontrodona era l’encarregada de l’Hospital. S’especifica l’estat del material.

Relació: 117 llençols bons, 37 camises d’home de fil
regulars, 8 camises de cotó regulars, 20 camises de fil de
dona dolentes, 12 cobrellits bons, 2 tovalles bones, 13 fundes bones, 2 camises blanques de cotó per viaticar malalts,
5 “emboros”, 2 tovalloles comunió, 2 llençols de fil per a
comunió, 22 “chambres” de cotó regulars, 23 coixins de
fil bons, 11 de cotó bons, 9 tovalloles de fil regulars, 7 de
cotó regulars, 22 draps de mà de fil regulars, 12 tovallons
de fil regulars, 5 tovallons de cotó regulars, 12 mocadors
blancs de cotó per al cap regulars, 13 mocadors blancs
de cotó per al coll regulars, 46 fundes de color regulars,
62 mocadors de butxaca dolents, 11 gorres de dormir de
cotó bones, 1 gorra de dormir de llana bona, 33 gorres
de dona regulars, 5 cortines, 8 matalassos, 3 bruses per a
l’infermer bones, 13 mantes de llana regulars, 12 de cotó
bones i regulars, 12 coixins plens de llana bons, 6 llits de
ferro monja amb somier bons, 12 cadires grans, 2 cadires
petites, 3 cadires lavabo dolentes, 2 taules quadrilongues
dolentes, 18 plats fins grans, 6 plats petits, 6 plats grans de
ferro esmaltat, 6 de petits de ferro esmaltats, 10 vasos de
vidre bons, 12 coberts de metall blanc bons, 6 ganivets de
mànec de fusta bons, 6 culleretes petites bones, 2 hules,
3 hules dolents, 5 vasos de nit, 1 caixa de fusta amb dos
estoigs amb instruments ortopèdics, 6 crucifix capçalera,
una màquina per donar ajudes, 1 pell d’ovella (carnero),
1 braser de ferro amb caixa, una regadora, 1 “poral” de
ferro porcellana, 3 cofaines de ferro porcellana, 1 banyera de zenc, 2 quadres mitjans, 1 quadre amb el retrat del
fundador, un tinter escrivania, 1 cartera d’escriptori, 2
cossis de ferro porcellana (pucheros), 2 cassoles de ferro
porcellana, 1 pot de ferro porcellana, 1 cafetera de ferro
porcellana, 1 rellotge de paret rodó, una llitera, 2 calderes
de coure, dues peres de goma, 2 penjadors de ferro i 1
Sant Crist de taula.
Una queixa dels facultatius de 1911:

Plànols del projecte de reforma de l’hospital (carrer del Pont) per
convertir la planta baixa en Dispensari (1936). L’aiguat de 1940 va
destruir l’edifici. AMT.

“Els llicenciats en farmàcia: Francesc Viver Madorell, Joan Maria Roma Bassas i Francesc Xavier Vergés es
queixen pel vigent contracte amb la corporació segons el
qual: se vehuen obligats à suministrar à lo Sant Hospital totes les
prescripcións mediques, fent excepció dels especifichs, Aygues minerals i Ortopèdia, à rahó de vuytanta céntims per recepta. Creuen
que seria millor un contracte com el que tenen amb la Beneficència Local, segons el qual rebaixen un 30% el preu
de les receptes prescrites i un 10% dels específics (aigües
minerals i ortopèdia). La corporació acceptà la petició
dels farmacèutics, però els emplaçà a fer el descompte
sobre el preu mínim de venda al públic que tenen establert i el 10% sobre el preu de cost de les aigües minerals
i ortopèdia.”
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L’any 1911 es volia vendre l’hospital i fer-ne un de nou
(no es va dur a terme):
- Expedient per vendre l’hospital i fer-ne un de
nou. Les noves disposicions sanitàries obligaven a millorar l’hospital. Vendre la casa hospital de l’Ajuntament en
pública subhasta. Magí Domènech havia donat la casa per
finançar el nou hospital.
- Reial ordre de 4 d’abril de 1854 va classificar l’Hospital de Torelló.
- El Govern civil autoritza l’”alienació”.
- Còpia de l’escriptura de donació de Magí Domènech
(4 de març de 1844). Caporal retirat dels Mossos d’esquadra. Casa de 4 traços grans que fou incendiada en l’última guerra, amb les parets principals, amb corral i hort al
darrere. Llindava amb la bassa del molí d’en Coll a tramuntana. Drets de Pere Carles de Sentmenat i de Puigjaner, Marquès de Castelldosrius, domiciliat a BCN (lliure
i franc alou), i a la prestació de 18 sous anuals de cens al
Doctor Francesc Coll i Jovés, advocat de BCN.
- En Josep Ylla i Cortinas, pèrit agrònom i mestre
d’obres, valorà la finca. Consta de baixos i dos pisos, un
pati darrere, una capella pública i un safareig amb aigua
de la font. Edifici de 438 m2. i pati de 242 m2. Té dues
façanes de carrer (Pont, 50 i corredor d’en Pujol). La valora en 18.000 pts.
- Certificat del notari Joan Calderó Galí (7 de març
de 1883) on s’autoritza la venda de la casa de la senyora
Josefa Estadella Mas, carrer de Sant Antoni, 17. Casada
en segones núpcies amb el cirurgià Francesc Pous i Ribas
(són veïns de Gràcia, Barcelona). L’Antoni Pujol Portús,
torner, pot vendre en nom seu. Els beneficis han d’anar
a l’hospital de Torelló per treure un censal de 100 lliures
catalanes (106 escuts amb 666 mil•lèsimes. Un altre de
104 lliures i un altre de 36 lliures.
- Manuel Viñals Urpià, llicenciat en Medicina i Cirurgia, inspector-secretari de la Junta Municipal de Sanitat
del terme de Torelló. Dóna suport a la proposta. L’antic
hospital té poca ventilació i no té sala per a malalts contagiosos.
- Ramon Pladelasala, mossèn, certifica l’autenticitat
de l’escriptura que transcriu (1850). Jaume Parés, metge;
Segimon Coll, apotecari; Joan Arau i Fortià Angelats, paraires; Fortià Espona i Alavau, fabricant de cotó, i Joan
Deordal, adroguer, residents a Torelló, vocals de la Junta
de la obra del Sant Hospital.
L’any 1936 hi hagué un projecte de reforma que signà l’aparellador municipal Pere Coma Baulenas amb un
pressupost de 7000 ptes. La guerra i l’aiguat ho impediren. El Comitè Revolucionari tenia un projecte de refor-
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ma de l’hospital també de l’any 1936. Només hi apareix
una façana que dóna al carrer dels Estudis. Probablement
es tracta d’un projecte de reforma de l’edifici del col•legi
Rocaprevera per reconvertir-lo en hospital. Tampoc es va
fer.
L’any 1939 Francesc Alamany Mas, propietari de la
colònia de Vila-seca, féu testament on atorgava una part
de la seva herència a l’hospital de Torelló, destruït durant
l’aiguat de l’any 1940. L’any 1949 es moria la viuda i es
feia efectiva l’herència.
El Col·legi Sagrats Cors es projectà per ser hospital
i escola. L’herència del Sr. Alamany havia de finançar-la.
Finalment els diners només permeteren obrir el dispensari de la Plaça Nova.

2.7 El balneari de la Font Santa (Sant Pere
de Torelló)
En aquest bell paratge
brollaven dues fonts d’aigua medicinal. Una d’aigua
sulfurosa-sulfídrica (Font
Santa), amb una forta pudor d’ou podrit i, una altra, d’aigua bicarbonatada i
ferruginosa (Font del Ferro). La Font Santa donava
7 m3 per hora i es guardava en un gran dipòsit capaç
per 50 banys. La finca pertanyia a la família Parrella.
Des de 1780, tenim notícia
de l’interès que es mostrava per aquestes aigües medicinals (Jaume Caresmar)
i el 1840 ja es fan estudis
científics d’aquestes aigües.
Els doctors Joan B. Foix,
Ramon Codina o els enginyers de mines Josep Maureta i Salvi Thós, l’assaig
de Joaquim Balcells, els
facultatius de Vic Climent
Campà i Fortià Feu, el Dr.
Armangué i el torellonenc
Dr. Jaume Parés estudiaren les aigües de la Font
Santa. El balneari que es
construí en aquell indret
té dues èpoques. En un

Manual per a la lluita contra la diftèria (1914). AMT.

Instruccions preventives contra el
còlera (1911). AMT.

primer moment (des de 1840 fins a poc abans de 1903)
el balneari existent era de petites dimensions. Poc abans
de 1903, Carles de Parrella i Escrivà va sol•licitar la declaració d’utilitat pública de les aigües minero-medicinals
de la Font Santa. La sol·licitud anava acompanyada dels
plànols del balneari signats per l’arquitecte Francesc del
Villar i Carmona. En el nou edifici hi havia despatx del
metge director, sala de reunió, 8 cambres de bany, sala
d’espera, 2 sales de pulverització i una per a inhalacions,
24 cambres dormitori amb 2 llits cadascuna destinades als
banyistes i 5 cambres per a la dependència del balneari.
Hi havia, a més, dormitori del metge director, menjador,
sala de lectura i altres dependències. El metge director
fou Aquilí Reyes (nomenat pel Ministeri de Governació). En data de 2 d’agost de 1903 s’autoritzà l’obertura
al públic del nou balneari. Va ser considerat de 3a classe
i nomenat provisional perquè no arribava als 200 concurrents de promig anual. Obria des del primer dia de
juny fins al 30 de setembre. El balneari havia d’incorporar
nous aparells d’inhalació i pulverització, posar un sistema
de calefacció d’aigües per mitjà de serpentins i un dipòsit
de major cubicació.
Entre els diferents estudis sobre les propietats terapèutiques de les aigües de la Font Santa podem dir, de
forma resumida, que beguda afavoreix el funcionament
del ronyó i en banys estimula la circulació cutània. La inhalació produeix un efecte sedant en afeccions de l’aparell
respiratori. No causa la coneguda “febre termal”. Curava
malalties diatèsiques i herpètiques (pell). També en tractaments de sífilis. La neurastènia i la neurosi de caràcter
depressiu. Entre altres. S’aconsellava no veure’n més de 4
o 5 vasos al dia. Segons el Dr. Campà, eren poc apropiades per als de tisi pulmonar.
És lamentable el deteriorament irreversible que ha
sofert el balneari des de l’aigua de 1940. Urgeix una actuació per adequar el paratge i les fonts existents.
Entre els visitants de més renom hi trobem el pintor
Apel·les Mestres que, l’any 1914, tornava a la nostra vila i
anava al balneari de la Font Santa, on trobà una flor única
(un article del Dr. Thomasa recorda aquesta estada).

reglaments sanitaris de la comarca l’any 1910. Vegeu-ne
un extracte: L’alcalde Ramon Serra i l’inspector municipal
i secretari, Manuel Viñals Urpià, impulsen el Reglament
de Sanitat i Higiene de Torelló. Tenia 133 articles.
Article núm. 29: Queda absolutamente prohibido envolver la
carne con hojas de arboles ó papeles impresos, por ser ambos cosas
buenos vehiculos de germenes infecciosos. Article 70: Se permitirá
la venta de carne rafalí, ó sea, la procedente de reses enfermas,
que estén dentro de lo ordenado en el artículo 63, y hayan podido
sacrificarse , antes de que murieran de la enfermedad que venian
padeciendo habiendo resultado su carne en buenas condiciones para
el consumo público. Article 80: el maestro ordenarà una vez al dia
una escrupulosa limpia de retretes y urinarios echando en ellas la
mayor cantidad posible de agua. Art. 96: Espectacles públics. Es
condición precisa que el alumbrado sea por medio de luces electricas
incandescentes (...) Art. 97: Al objeto de prevenir la oscuridad del
local y las graves consecuencias de semejante accidente, en el caso de
extinción de las luces, se establecerá como supletorio, el alumbrado
de bujias ó de lamparas de aceite de oliva (...).

Aparell
“Torrens”
per desinfeccions
comprat
l’any 1910.
AMT.

“Legiadora”
per desinfectar roba
de malalts
infecciosos
(1910).
AMT.

3. Primer terç del segle XX
El tifus, la tuberculosi o la grip són malalties que causen estralls en la població, però disminueix si es compara
amb el segle XIX. La verola, en canvi, es considera eradicada. L’epidèmia de grip de 1918, amb efectes catastròfics a tot l’estat, fou important a Torelló. Hi hagueren 31
defuncions (43 a la Vall del Ges) sobre 3900 habitants.
En aquest període, amb un hospital desastrós i les
amenaces epidèmiques a l’aguait, es va fer un dels primers

Estufa
Metzger per
desinfectar.
Adquirida el
1910. AMT.
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També és curiós com es tractaven el casos possibles
d’intoxicació alimentària. L’any 1921. Cas d’intoxicació
alimentària: 3 d’agost de 1921. Joan Pujol Ordeig, alcalde de la vila, té notícia que uns “braços de gitano” han
produït unes indisposicions semblants a intoxicacions a
molts dels individus que n’han menjat. Va creure convenient agafar-ne mostres per analitzar. (...)le requirió para que
le entregase cuatro trozos de la pasta llamada “bras de gitano” de la
misma que tenia expuesta en los aparadores (...)se escogieron cuatro
trozos de peso aproximado ciento veinticinco gramos cada uno, los
cuales han sido envueltos en unos papeles de barba blancos y bien
limpios y colocados separadamente en cuatro cajas de hoja de lata
que se habían preparado previamente, siendo de las que contenían
polvos de “Litiñes” del Dr. Gustin que se encontraron vacias y de
común acuerdo se creyeron aceptables para este objeto. Luego cada
una de estas cajas ha sido envuelta con otra hoja de papel blanco
de barba y cada una ha sido precintada con una tira de papel que
contiene firmas del Sr. Alcalde, del... i del infrascrito Secretario,
habiéndose estampado además el sello de la Alcaldía en cada una
de las referidas tiras o precintos. Luego cada caja ha sido envuelta y
lacrada con uno de los expresados precintos, de forma que ninguna
de ellas pueda ser abierta sin romper el precinto indicado, siendo por
tanto absolutamente imposible substituir su contenido sin cambiar
el precinto de referencia. Cada una de dichas cajas ha sido numerada con una de las cifras 1, 2, 3 ,y 4 (...) las de nº 2 y 3 para
mandarlas al Laboratorio correspondiente a fin de que se practique
un detallado anàlisis químico (...).(AMT, caixa 285). No he
trobat la resposta del laboratori.
També preocupava el tema de l’aigua del riu i dels safareigs públics per rentar la roba. Safareigs públics 1902:
Protesta de veïns per l’aigua bruta que llencen els safareigs publics al riu Ges. (...) vierten el agua sucia de los mismos
[lavaderos] à la parte llana del río Ges, y se forman con ella unos
charcos que con los rayos solares se evaporan, y despiden unas miasmas que infectan toda la poblacion (...).

Família del Dr. Roura amb Pepeta Vergés i Maria Vidal. Família Corominas Roura.
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I el 1908 seguia igual(...) El mal es ya antiguo, y mas de
una vez, ya por los vecinos, ya por los forasteros de la colonia veraniega, se han hecho reclamaciones y formulado quejas, ora por no
haber salido de la esfera oficial, ora por otras causas, no han dado
resultado alguno. També es queixen que un dels manantials
del riu que alimenten el corrent del riu en aquest tram
ha estat obstruït pels propietaris del molí. “por debajo del
puente y en todo el trayecto referido, no corre el más mínimo caudal
de agua clara, y que, por anadidura, existe allí, formando grandes
charcos, el agua sucia, cenajosa y pestilente que procede de los lavaderos públicos (...).

3.1 Metges
En aquesta època, els metges eren un referent al poble. Eren persones instruïdes i molt respectades per la
població. Sovint participaven de la vida cultural i política
del moment. El metge rebia els seus ingressos de diverses
fonts: la consulta privada (pacient que no té cap assegurança), si té un càrrec municipal, si participa d’un mont
de pietat o d’una mútua amb els corresponents afiliats
que paguen periòdicament les seves quotes. A moltes
poblacions s’implantà el sistema de “Iguales”, quota que
pagava una família directament al metge per poder rebre
assistència mèdica en cas de necessitat.
Pel que fa a tractament hospitalari, els facultatius de
Torelló enviaven els pacients greus a Vic.
Jeroni Vilar Cabanes
(Manresa, 1865 - Torelló,
1926). Nebot de l’altre metge Jeroni Vilar Puig. Títol de
30 de juny de 1897 a Madrid.
Casat en primeres núpcies
amb Teresa Garriga, segones
núpcies amb Maria Ullastre i
terceres, amb Neus Ullastre.
Exerceix de metge des del
1895 fins al 1926, l’any de la
Vilar Cabanes (1865seva mort, als 61 anys. De bon Jeroni
1926) en la seva senectud. Fainici fou considerat metge ti- mília Vilar Vinyeta.
tular amb un sou de 125 ptes
anuals. L’any 1904 es materialitzà la petició de formalitzar un contracte amb l’ajuntament segons el Reial Decret de 14 de juny de 1891. La
seva feina consistia en prestar auxili gratuït als pobres;
prestació de serveis sanitaris, informacions científiques i
comprovacions de defuncions i auxili a l’administració de
justícia. També fou el metge del Regiment de Remunta de
Conanglell. Fou un gran aficionat a la literatura. Escrigué
“Himne de la Senyera” de l’Orfeó Cirvianum.

Cels Surroca Salvador (Talltorta, veïnat de Bolvir,
Cerdanya, 1843 - Torelló, 1912). Títol de metge de 28
d’abril de 1876 (Barcelona). Sembla ser que va exercir a
Taradell abans de venir a Torelló l’any 1891. Va viure al
carrer de Capsavila, 8 i al carrer de Sant Bartomeu, 18.
L’any 1904 reclamà el nomenament com a metge titular, feina que exercia des de 1895 amb en Jeroni Vilar i
des de 1899 amb en Viñals. L’any 1912 moria a Torelló.
Va ser membre de la Unió Catalanista. Fou un dels 2601
que signaren el Missatge a la Reina Regent (1888), on demanaven autonomia per Catalunya. Fou escollit delegat a
l’Assemblea de les Bases de Manresa (1892).
Emili Medir Puig (Barcelona, 1872). Va exercir de
metge a Torelló entre 1904 i 1925. Vivia al carrer de Capsavila, 10. Fou exinterí, pensionat per oposició de les
clíniques de la Facultat de Medicina de Barcelona. No
el trobem en cap moment formant part de la junta de
Sanitat Municipal. Exercí de metge lliure de la població.
L’octubre de 1909 el Govern Civil imposà una multa de
25 ptes al metge Emili Medir per infringir l’article 64 de
la Instrucció General de Sanitat i no donar avís immediat a l’Inspector municipal de la malaltia infecciosa per la
qual va morir Maria Tornamira (14 setembre de 1909). La
sanció es podia recórrer. L’any 1910 redactava un certificat donant suport del producte “Emulsió Vergés”. L’any
1911 participà en la desinfecció de robes de malalts infecciosos. L’any 1914 signava un informe on s’explicitava
que no hi havia cap malalt de lepra a Torelló. Entre 1913 i
1919 va ser el metge de la colònia de Borgonyà. En el seu
contracte s’estipulava que havia d’atendre gratuïtament els
treballadors accidentats en hores de treball i els principals
encarregats de la fàbrica, així com també els seus familiars. Els treballadors podien anar a la seva consulta a visitar-se. L’empresa li pagava un subsidi anual de 500 ptes.
L’any 1919 l’empresa rescindí el contracte perquè volien
tenir un metge que residís a la colònia. Com a home culte
que era, Emili Medir participà en la vida cultural de principis de segle a Torelló. L’any 1916 presidia l’Orfeó Cirvianum (fou el primer president de l’entitat) i sol•licitava
a l’ajuntament una subvenció per poder acabar la senyera
que projectava l’arquitecte Josep M. Pericas. Amb motiu
de la seva mort, l’Orfeó es desplaçà a Barcelona i li reté
un homenatge (entre 1926 i 1929).
Manuel Viñals Urpià (Vic, 1876). Títol de metge
de 22 de juliol de 1891 (Madrid). El trobem exercint de
metge a Torelló des del 1891 fins al 1923. Es va casar
amb Dolors Tresserra Corominas, vídua de Josep Vidal
Cuatrecasas, propietari de la Torneria Vidal. Va viure i va
exercir de metge al Passatge de Vic, 1 (actualment Passatge Cirvianum). La casa es coneix popularment com a
can Pietx. També fou metge titular d’Orís. Els anys 1917
dimití del càrrec i no li fou acceptat. L’any 1923 tornà a
dimitir per motius de salut.

Homenatge al Dr. Emili Medir. “Els membres de l’Orfeó Cirvianum”
anaren a Barcelona i cantaren en honor del que fou el seu primer
president (entre 1926 i 1929). ADET.

Josep Roura Aragonès
(Barcelona, 1897 - Vic, 1979).
Va obtenir el títol de metge a la
Universitat de Barcelona l’any
1922 i número de col•legiat
1666. El mateix any es traslladava a viure a Torelló al carrer de Sant Miquel, 32, on va
exercir fins a la seva jubilació.
Ocupava la plaça que havia
deixat el Dr. Emili Medir. Durant la dècada de 1920 hi havia
quatre metges a Torelló. Josep
Dr. Roura ( Metge a Torelló entre
Roura va exercir de metge a 1922 i 1966). Família CoromiTorelló entre 1922 i 1966. 44 nas Roura.
anys dedicats a la salut del torellonencs i torellonenques.
Quan va arribar a Torelló vivia amb el seu germà
Francesc, que feia feines d’escrivent, i dues germanes,
Teresa i Maria. Als anys trenta es va casar amb Andrea
Mas, amb qui va tenir tres filles.
A la mort del Dr. Jeroni Vilar, el Dr. Thomasa va
passar a ser metge titular i inspector municipal de sanitat
de Torelló i el Dr. Roura fou metge titular i inspector
municipal de sanitat suplent. També va entrar a formar
part de la Junta Municipal de Sanitat, primer com a metge
lliure de la població i després com a metge titular suplent.
Això significava que, a més de la consulta particular al
carrer de Sant Miquel, havia de suplir el metge titular en
les inspeccions sanitàries del municipi, participar en situacions d’epidèmies i catàstrofes, participar en els acords
de la Junta Municipal, assistir els malalts de beneficència,
l’hospital, etc.
Durant la Guerra Civil (1936-1939), continuà la seva
tasca facultativa en la nova junta. Hagué de fer revisions
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mèdiques a un gran nombre de refugiats que s’allotjaren
a Torelló (a partir de setembre de 1937). S’havia habilitat
la Torre Faura com a hospital i la Casa de Repòs a la
Torre Nova d’en Pericas. Fins i tot tenia un salconduit
per circular amb cotxe i poder fer les visites d’urgència
sense que les Brigades de Control li ho impedissin. Quan
va acabar la guerra hagué de passar un procés de depuració (els quatre sanitaris l’hagueren de passar). Foren tots
admesos sense sanció. Del Dr. Roura es diu: ayudó a presos y asistencia facultativa y auxilio a desertores; derrotismo (3
d’abril de 1939). En el llibre de Pujol i Basco: José Roura:
Miembro de Acción Catalana y considerado de ideas francamente
izquierdistas hasta el 18 de julio de 1936. A partir de esta fecha
cambió su actitud manifestándose partidario del movimiento Nacional.” En un informe posterior es deia: fou metge del Parc
mòbil núm. 18, dependent de la Subsecretaria d’Armament; fou
simpatitzant d’”Acció Catalana” i estava sindicat al sindicat de
Metges de Catalunya. Hem d’entendre la situació de les persones en acabar el període bèl·lic i les preses de decisions
que van haver d’adoptar. En Roura havia d’escollir entre
renunciar als seus ideals catalanistes i exiliar-se o esperar
que el nou règim l’acceptés sense cap represàlia (sempre
fan falta metges).
L’octubre de l’any 40 hagué de socórrer, juntament
amb el Dr. Thomasa, els supervivents de l’aiguat que
causà 61 víctimes a Torelló. S’adaptà el local de l’Aurora
Obrera (Plaça Nova, 10) per allotjar-hi i auxiliar-hi els necessitats.
L’any 1942, ocupava de forma interina el lloc que havia deixat vacant el Dr. Thomasa. L’any 1943 ja tenia la
plaça en propietat. Malalts infecciosos, vacunació, triquinosi, aigües potables, obertura de farmàcies, matança del
porc, femers a les cases particulars, neteja dels carrers,
clavegueram, són algunes de les tasques quotidianes del
metge titular de Sanitat.
Entre els informes més curiosos en vull destacar un
que, en el context de l’època, 1950, contrasta amb el que
avui entenem per ecologisme: Informe sobre aigües residuals i clavegueram: L’alcalde, l’inspector municipal de
sanitat i l’inspector farmacèutic municipal informen que:
El alcantarillado no tiene establecido servicio de depuración antes
de verter sus aguas al rio. (...) las fàbricas de embutisaje de metales, galvanoplastia y metalisteria en general (...) utilizan soluciones
tóxicas diluidas con agua, cuyos residuos vierten al rio Ges. S’abocava al riu Ges àcid nítric, àcid sulfúric, sosa càustica, calç
de Viena i tosca diluïda en aigua. El col·lector desembocava davant de la sortida d’aigües del canal de can Bassas.
(AMT Sanitat, caixa 284). Exemple: 28.800 litres d’aigua
per 150 litres d’àcid en 10 hores. Exemple: 30 litres d’àcid
sulfúric al mes. 1 litre d’àcid per 1500 d’aigua.
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El Dr. Roura va patir un infart a principis dels anys
seixanta (1965) i es va traslladar a viure a Vic amb la seva
filla Maria Rosa Roura Mas. L’any 1966 havia demanat
tres mesos per assumptes personals des de l’u d’agost i
tramitava la seva jubilació. El Dr. Gómez va ocupar la
seva plaça de metge a Torelló.
Podem concloure que el Dr. Roura va deixar empremta a Torelló. Va ser un torellonenc d’adopció que
donà els millors anys de la seva vida, independentment de
qui governés els ciutadans i ciutadanes d’aquest país. Des
d’aquestes línies va un petit homenatge dels torellonencs
per agrair-li, amb uns anys de retard, els 44 anys que ens
dedicà
Ermengol Claret de Senespleda (Berga, 1905).
Fortià Solà l’esmenta com a metge a Torelló entre 1934 i
1936. Al padró de 1936 consta com a transeünt. Va viure
al carrer de Sant Miquel, 10.
Lluís Gonzaga Thomasa de Subirà (Manresa, 1885
- Barcelona, 1973). Fill de pare jurista i llinatge nobiliari
matern. Cursà la carrera de Medicina a Barcelona on es
llicencià el 16 de novembre de 1907. L’obtenció del títol
d’especialista en medicina interna és de 1910. Entre 1908
i 1918 residí a Sant Hipòlit de Voltregà on fou metge titular. Miquel Llor diu d’ell: Féu conferències sobre medicina
popular, un estudi sobre epidemiologia de la comarca de Voltregà,
optant al Premi Salvat de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, que li valgué el nomenament d’acadèmic. L’any
1919 obrí consulta a Torelló i cessà de metge titular de
Sant Hipòlit. Primer va residir al carrer Balmes, 10 amb
la seva esposa Elisa Sánchez de Lara i els tres fills nascuts
a Sant Hipòlit de Voltregà (Elisa, Mercè i Josep Maria).
A Torelló va néixer la Montserrat. L’any 1930 va passar a
viure al carrer del Pont,37.
L’any 1923 va entrar com a metge suplent a la Junta
Municipal de Sanitat en el lloc que havia deixat vacant el
Dr. Viñals (el titular era Jeroni Vilar Cabanes). L’any 1926
ocupà la plaça de metge titular de Torelló. L’exercí entre
1926 i 1942 (15 anys i vuit mesos). Thomasa va cessar el
29 d’abril de 1942 del càrrec de metge titular de Torelló.
Va exercir a Torelló vint-i-tres anys (1919-1942).
L’any 1942 deixà Torelló per exercir el càrrec de Subdirector de la Residència Francisco Franco de Barcelona
fins a la seva jubilació l’any 1956. Residia a la plaça Bonanova, 4 de Barcelona. Tot i la relació afectiva que hi havia
entre el Dr. Thomasa i la vila de Torelló, el càrrec que li
van oferir a Barcelona difícilment es podia rebutjar. A
Torelló fou substituït pel Dr. Roura com a metge titular.
De la propaganda que inseria al programa de la festa
major en podem extreure una idea del nivell tècnic que
assolí per a una vila que no tenia un hospital pròpiament
dit. Any 1928: Gabinet Radiodiagnòstic del Dr. Thomasa:

Radioscòpia, Radiografia instantània, Diagnòstics de precisió. Completa i potent instal•lació de Raigs X. Aparells
Radiagna, últim model de la casa Hermann Levi. Any
1933: Gabinet d’ozonoteràpia (oxigen electritzat), tractament de la tosferina (catarro o distenta de la infància),
aparell inhalador d’ozon “Ildea”. No hi ha cap dubte que
la seva consulta tenia aparell de Raigs X i altres aparells
per a diagnosticar les malalties.
Des de l’aspecte sanitari es podrien destacar infinitat
d’actuacions que realitzà el Dr. Thomasa. Aquí només
en puc destacar algunes que m’han semblat oportunes
o “curioses”. L’any 1927, com a inspector de Sanitat i
secretari de la Junta, aconsegueix que s’aprovi el Reglament Intern de Sanitat Local i proposa la creació d’una
brigada sanitària (un peó de l’ajuntament, Josep Guiteras,
i el sereno, Josep Molas). L’any 32 s’insistia en la millora
de les clavegueres, els safareigs per rentar roba de malalts infecciosos (Can Vidal i Can Pujol) amb hipoclorit a
l’aigua, prohibir a les meretrius entrar en cafès, tabernes
i sales d’espectacles de la població, control de la venda
d’aliments en mal estat, vacunacions, la matança del porc
prohibida els mesos d’estiu, treure fems de les cases, la
inspecció a les barberies... Sobre aquestes diu: tenen paper a
les parets i que no netegen bé l’instrumental. Les parets han d’anar
pintades. Una pica de 2 metres a l’esmalt per rentar. Eliminar la
pedra de desinfectar i la brotxa de “polvors” i a usar papers nets per
a cada servei tant per eixugar la navalla com el de darrera del cap.
Substituir el sublimat per desinfectar navalles i altres estris tallants
amb alcohol de 95 graus. També mostrà un gran esforç en el
consum d’aigua potable i, en conseqüència, el tancament
de pous particulars que sovint rebien filtracions que contaminaven l’aigua. L’any 1936 detectà algun cas de febre
tifoidea a la colònia Pericas per l’aigua de dos pous.
Thomasa va participar activament en la vida cultural
de Torelló. Es podria fer un llibre amb els articles que anà
publicant al programa de la Festa Major i a La Veu del Ter,
a més dels dos llibres que va dedicar a la Vall de Torelló.
Això sense esmentar els articles publicats en revistes especialitzades. També va intervenir, l’any 1936, per salvar
l’arxiu parroquial de la crema. L’any 1950, l’Acadèmia de
Medicina li premiava la seva obra cabdal: Topografia mèdica de la Vall de Torelló, i tots els ajuntaments de la Vall li
concediren una medalla d’or. Fou soci d’honor de l’Associació d’Estudis Torellonencs. El llibre de divulgació La
Vall de Torelló va guanyar el Premi Maspons i Camarasa
de l’any 1962, dotat amb 15.000 pts.
Fou un defensor de la medicina social i combaté formes de medicina com és el naturisme.
L’historiador Ramon Pujol i Basco,1993, en fa una
breu descripció: Lluís Thomasa: Membre de “Unión Patriótica” en els anys de la dictadura, president també de “La Constàn-

cia”, metge, home culte però d’un camaleonisme polític extraordinari: durant el període de la II República es convertí al republicanisme
i al catalanisme, dirigí la publicació local “La Veu del Ter”, més
endavant en esclatar la guerra festejà els anarquistes, (tenia bones
relacions amb en Pallarols) i a partir del febrer de 1939 formà
part del primer Ajuntament franquista a la vegada que esdevenia
l’ideòleg de l’espanyolisme localista de postguerra. Insisteixo, home
lúcid i d’una gran influència en la dreta local. (p. 319).
El mateix Pujol (1991) reprodueix els informes que
van fer els mateixos membres del primer ajuntament en
acabar la guerra: Dr. L. Thomasa – no ha sido fundador ni
afiliado a Acció Catalana, médico con 20 años de residencia en
Torelló, ha sido leal y eficaz colaborador de las instituciones locales
como Beneficencia local, Colegios, etc. En un semanario local “La
Veu del Ter” aparecían a menudo escritos suyos sobre temas locales, culturales, sanitarios, de embelleciomiento urbano y alguna vez
recuerdo en alguna cuestión política en polémica y réplica a otros de
Agustín Vergés, farmacéutico de ésta. Luis Thomasa era tenido
como catalanista sin extremismos, y su actuación pública y profesional ha sido siempre de arraigadas ideas religiosas. Después del
18 de julio cambió radicalmente su sentido político, haciendo en su
manifestación repetido sacrificio de su catalanismo de años pretéritos
en gracia al bien común y reconocimiento a la España Nacional. (p.
44-45).
Va morir a Barcelona el 31 de juliol de 1973 als 88
anys d’edat. Sense cap mena de dubte, va ser una personalitat que mereixeria, per si sola, una monografia o estudi seriós. No he trobat cap descendent de les tres filles i
del fill del Dr. Thomasa que sigui metge el l’actualitat.

Entrega de
la Medalla
d’Or al Dr.
Thomasa el 12
d’octubre
de 1951.
Topografia
Mèdica de
la Vall de
Torelló.
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3.2 Farmàcies i Farmacèutics
A principis de segle XX s’incrementà a 3 el nombre
de llicències de farmàcia a Torelló. Algunes farmàcies varen treure al mercat compostos que tingueren molt d’èxit
i que foren venuts arreu del país (cafeïnol o emulsió Vergés són exemples d’aquesta petita indústria farmacològica
local). També trobem el típic cas del farmacèutic que lloga el títol perquè un altre tingui oberta una farmàcia sense
ser farmacèutic.
Francesc Xavier Vergés Codinach (1881-1927)
Continuà amb la farmàcia
del seu pare. Estudià el
batxillerat a Vic i a la facultat de Medicina i Farmàcia
de Barcelona. Freqüentà
els ambients intel·lectuals
de l’època i no abandonà
mai més la faceta de lletraferit. Mantingué correspondència amb nombroses
personalitats del moment El farmacèutic Francesc Xavier
(escriptors, intel·lectuals i Vergés Codinach. Arxiu Vergés.
polítics). En unes memòries de joventut parla de la farmàcia d’en Rahola a Gràcia
(potser fou un dels llocs on conegué els intel·lectuals del
moment). A principis del segle XX, 1904 ja havia acabat
els estudis i començà a treballar en els preparats que farien famosa la farmàcia Vergés. L’emulsió Vergés (1906) es
preparava a base d’oli de fetge de bacallà, bàlsam de tolú
i lactofosfat de calç (tractament de la tuberculosi) que fou
distribuït arreu pel representant Dalmau Oliveras. L’any
1916 treia el Cafeïnol Vergés (antineuràlgic). L’any 1915
tramitava el canvi de nom del titular de la farmàcia del
carrer Capsavila, 7. Va ser un gran amant de les arts. Impulsor de les festes verdaguerianes, relació amb l’arquitecte Josep Maria Pericas i Morros i un bon nombre de
personalitats de la política, sobretot els diputats a corts
per la comarca, Ròmul Bosch, Lluís Pericas, i Enric Prat
de la Riba. És autor de diversos estudis, narracions i conferències. Poeta i pensador. També fou alcalde de Torelló,
1912, i impulsor de la Lliga del Bon Mot amb la prohibició
de la blasfèmia. Va fer restaurar les fonts de Rocaprevera
i Puig-roví. Fou president de la societat La Barretina Torellonenca l’any 1908 i soci del casino La Constància.
Vull destacar que gràcies a la tasca de Carles Riera en
la classificació de l’arxiu Vergés, cedit a l’AMT,he pogut
consultar i conèixer detalls de la vida de Francesc X. Vergés. Transcric un fragment d’unes Memòries d’estudiant
que va escriure l’any 1913: (...) Desde la meva primera dispesa
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en un tercer pis de la Rambla de les flors, damunt la renombrada
“Peluquería Duch”, fins a la farmacia d’en Rahola, allà dalt a
Gracia a la Plaça d’en Rovira, ont hi acabí los estudis, quina gama
d’impresions! D’un extrém a l’altre, del comensar al acabar, encare
hi coneguí tota una sèrie de barris, dins los quals com un pardalet
vaig anar saltironant. Des de l’any de l’Ampliació fins a l’assignatura de “Farmacia Pràctica” que nos ensenyava l’originalissim
doctor Torà, quantes i quantes dispeses vaig tastar, quants i quants
barris vaig seguir (...). Un apunt: Mossèn Antoni M. Alcover
tenia un col·laborador a Torelló que era Joan Subirachs.
En F. X. Vergés també estigué al corrent del diccionari de
l’Alcover.
Va morir als 45 anys d’edat. Amèlia Tapias fou
membre de la Junta local de Sanitat entre 1923 i 1925
(fou la primera dona que exercí un càrrec d’aquesta importància sense ser llevadora).
Agustí Vergés Codinach. Germà de Francesc
Xavier. Continuà exercint de farmacèutic a la farmàcia
familiar del 1927 al 1934. La propietat, però, passà a la
Sra. Amèlia Tapias, vídua de Vergés. Carrer Capsavila, 7.
Fou un home culte i col·laborà en el setmanari La Veu del
Ter. Fou president de la Joventut Nacionalista.
Josep Maria Mensa Rich (Barcelona, 1900). Fou el
titular de la farmàcia Vergés des de 1934 fins l’any 1975.
Carrer Capsavila, 7. Residia habitualment a Barcelona.
Ramon Gres. Vengué, l’any 1901, la seva llicència
de farmàcia a Eusebi Gassol Torrents (de Barcelona).
Carrer del Pont, 39. És possible que no arribessin a obrirla o que durés només dos anys oberta. La proximitat amb
la que seria farmàcia Viver ens indueix a pensar que li
vengueren el títol a ell.
Francesc Viver Madorell (de Sant Vicenç). S’establí
l’any 1903 al carrer del Pont, 43. No he trobat la confirmació, però segurament comprà la llicència a Gassol.
Tingué la farmàcia oberta fins a l’any 1964. Després de
l’aiguat d’octubre de 1940, traslladà la farmàcia al carrer
de Sant Miquel, 32. El seu fill, Xavier Viver Salarich, un
dels fundadors de l’ADET, fou practicant de farmàcia.
Per la seva llarga durada, la farmàcia Viver és una de les
clàssiques de Torelló.

Jardí de la casa Vergés, Capsavila, 7, avui desaparegut. Bust de Jacint
Verdaguer. L’Abans.

3.3 Les llevadores

Carrer del Pont a principis de segle XX. Es veu a la dreta la farmàcia
Viver (1903). L’Abans.

Farmàcia Viver al carrer de Sant Miquel, 32. Als anys 40 es traslladà
perquè l’anterior es destruí durant l’aiguat de 1940. L’Abans.

Josep Tutusaus Ferré (Valls, 1860). Comprà la llicència de farmàcia que deixà vacant Joan Maria Roma,
per defunció, l’any 1920. Era el típic absentista que llogava el títol i un altre venia a la farmàcia (en aquest cas els
familiars de can Roma). Carrer del Pont, 10.
Ismael Antich Sariol (Barcelona, 1901). L’any 1925
comprà la llicència a Josep Tutusaus. L’any 1926 traslladava la farmàcia al carrer del Pont, 15. Ismael Antich vivia
a Barcelona; a Torelló hi tenia en Feliu Freixer que li portava la farmàcia. En Freixer, però, fou assassinat el 4 de
setembre de 1936 en plena onada revolucionària. Deixava
una colla de nens petits orfes de pare. L’Ismael Antich es
casà amb una Espadaler, propietaris de la casa on tenia la
farmàcia i vingué a viure a Torelló. No en tenia prou amb
ser farmacèutic i es va posar a estudiar medicina. L’any 44
rebé l’oferta del Sr. Prat per traspassar-li la farmàcia.

La feina de dur al món els nadons és ben antiga i
gairebé exclusiva de les dones. Hem de creure que, en
els pobles, les llevadores eren dones que havien après
“l’ofici” per tradició familiar, transmès per via materna
i exempt de titulació. És per aquest motiu, potser, que
en els padrons del segle XIX no trobo especificat l’ofici
de llevadora. A principis de segle XX apareixen especificades aquestes ocupacions i s’exigirà cada vegada més la
titulació corresponent per poder exercir. També hi haurà
el càrrec de llevadora titular i llevadora segona; càrrec que
garantia una aportació econòmica de l’ajuntament per assistir els parts de beneficència i els municipals. Als anys
20 quedarà establert el concurs públic per exercir de llevadora municipal; feina que havien de compaginar amb el
cobrament dels parts dels particulars.
L’any 1911 hi havia dues llevadores a Torelló: la
Gertrudis Bosch i Bové, 26 anys, natural de Figueres.
Era viuda i vivia amb una filla i la seva mare al carrer de
Sant Miquel, 29. L’altra era la Fulgència Comas Cervantes, natural de Barcelona.
L’any 1914 trobem a la Fulgència Cervantes Paul,
natural de Barcelona, 50 anys; la filla també era llevadora, però no apareix més al padró. Vivia al carrer de Sant
Miquel, 24. L’any 1920 viu al carrer de Sant Bartomeu,
27. També apareix l’Antònia Pasqués Bosch, natural de
Vic, 50 anys. Viu al carrer del Pont, 15. L’any 1891 denunciava per intrusió en “Arte de Partear” a Anna Vila i
Espona i Ramona Camps.
L’any 1920 encara exercien de llevadores a Torelló. Al padró de 1924 ja no
apareixen i hem de deduir
que es varen jubilar.
L’any 1922 Felisa
Cols Gratacòs (Barcelona,
1896- Torelló, 1980) s’havia
establert a Torelló i vivia
amb la mare i una germana al carrer de Sant Miquel,
32. L’altra llevadora fou
Caritat Alfonso EsperanLa llevadora Felisa Cols amb
za (Barcelona, 1889 - Tore- en Lluís Benedé durant el balló, 1958) casada amb Lluís teig l’any 1971. Família Benedé
Cols.
Dot Sala de Torelló. Vivia
al carrer Ample, 1.
Una mostra de la creixent exigència per exercir de llevadora és la reclamació del títol a la llevadora Felisa Cols
Gratacòs l’any 1922. L’any 1923, ja trobem la llevadora
Caritat Alfonso que forma part de la Junta de Sanitat.
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L’any 1925 es resolgueren les places de llevadora
municipal per concurs públic. Caritat Alfonso, títol de
llevadora, Barcelona, 1917, llevadora 1a amb un sou de
60 ptes anuals. L’any 37 renuncia al càrrec per motius de
salut (admeten la renúncia). L’any 40 va tornar a exercir
malgrat haver renunciat l’any 37. Va recuperar la plaça i la
va exercir fins al 1958. La llevadora Felisa Cols Gratacòs va ser nomenada llevadora municipal 2a el 29 d’abril
de 1925 amb un sou de 45 ptes anuals. L’any 37 demana
la plaça de Caritat Alfonso perquè ha renunciat. Fou la
llevadora titular fins a l’any 40. Caritat Alfonso la recuperà per antiguitat. L’any 1945 és nomenada practicant d’assistència pública domiciliària del Partit Mèdic de Torelló
amb caràcter d’interina. L’any 1951 cessa del càrrec.

3.4 Els veterinaris
Els veterinaris supervisaven l’estat sanitari del bestiar
de la població i autoritzaven la matança del porc. L’escorxador municipal era l’únic lloc autoritzat per fer els
sacrificis d’animals. L’escorxador generava sovint queixes
per la pudor i les restes que s’abocaven al riu, molt proper
al lloc on es rentava la roba (can Bassas). També preocupava el lloc on s’enterraven els animals morts i malalts: el
canyet sempre era difícil d’ubicar. Sovint hi ha denúncies
per canyets no autoritzats. El que més em cridà l’atenció
fou el cas d’un veí que enterrà una vaca morta a l’hort
de casa seva (al carrer del Pont) l’any 1924. El Dr. Vilar,
inspector de Sanitat, l’obligà a posar una capa de calç viva
al damunt de l’enterrament i multà l’infractor amb 15 ptes
(AMT, Sanitat, caixa 285).
Un cas sobre l’ordenança que obligava els gossos
a portar morrió: 4 de juliol de 1914. Escolàstica Llopis
de Colomer. En Joan Coma Arboix, l’alcalde i l’Antoni
Ullastre, l’agutzil municipal, són testimonis de la denúncia. L’Ullastre donava boles de carn enverinada amb estricnina a dos gossos que anaven sense morrió (complia
les ordenances municipals). Ella evita que una gossa prenyada en mengi. L’autoritat obliga la senyora Llopis a tornar la bola. Ella la diposita al Jutjat de Torelló. No queda
clar si els gossos eren o no de la Sra. Escolàstica.
La ràbia era una malaltia que preocupava molt i el seu
guariment era car (Laboratori del Dr. Ferran, Barcelona).
Vegem-ne un exemple: l’any 1915 en un ban de Ramon
Puig i Rovira, alcalde accidental, avisa que hi ha un gos
foll malalt de ràbia que mossega i diversos gats. Multes
per anar sense morrió o sense collar. Sacrificar animals
mossegats. La curació d’un malalt de ràbia costava 50
ptes a l’Institut Ferran de BCN. Un examen microscòpic
de polpa cerebral d’un gos, 15 ptes; l’observació d’un gos,
10 ptes; tractament amb vacunació antiràbica.
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L’any 1912 hi havia
vacant la plaça de veterinari municipal per la baixa
de Manuel Espona Riera.
Jesús Pujoldevall Buch
(Batet, 1888 – Manlleu,
1960). Títol obtingut el 8
de juny de 1912 a l’Escola
de Veterinària de Saragossa.
Va exercir fins a l’any 1942.
Tingué diferents domicilis:
carrer de Sant Miquel, 15
(1914), carrer de Capsavila,
Cadira de parts (1870). Museu
8 (1920) i carrer del Pont,
de la Història de la Medicina de
Catalunya.
14 (1924). Fou 26 anys el
veterinari titular de Torelló.
Un fet tràgic marcà la seva
vida: el 4 de setembre de 1936 dos dels seus fills foren
assassinats en el moment àlgid de la revolució llibertària.
Els germans Jesús i Àngel estudiaven veterinària i medicina a Saragossa i, políticament, eren fejocistes (Federació
de Joves Cristians de Catalunya). L’any 1942, marcat per
aquests fets, va marxar a viure a Manlleu. Com a inspector
de Sanitat era el responsable de garantir que la carn i el
peix que es venia als comerços de Torelló estigués en bon
estat. Les neveres o cambres frigorífiques per conservar
l’aliment es començaren a implantar durant la dècada de
1930.
Genís Serrat Pijuan. Sanador. El trobem al carrer
de Sant Bartomeu, 29 entre 1905 i els anys 30. Sovint
va rebre denúncies per intrusisme per no tenir el títol de
veterinari.
Amadeu Viñeta Vergés. Només l’he trobat l’any
1914 exercint a la Plaça Vella, 2.

3.5 Vells costums
Als anys trenta, Lluís Thomasa era un fervorós partidari de les guarderies infantils. L’any 1934 hi hagué una
campanya a La Veu del Ter en favor de la construcció
d’una guarderia (fixeu-vos que el problema s’ha anat eternitzant fins als nostres dies). Thomasa lloava l’exemple de
la guarderia de Borgonyà, inaugurada l’any 1928 i ampliada el 1952.
Al llibre La Vall de Torelló, carregà ben fort contra
les “guardadores d’infants”. Esmentava l’Assegurança
de Maternitat (cobria 6 setmanes després del puerperi)
com a fet positiu i suficient per a les mares però, després, denunciava que els infants queien en mans de les
guardadores que posseïdes d’una eterna incomprensió envers les
nocions més elementals de puericultura, es lliuren a tota mena de

liberalitats. (...) l’organisme dels infants era posat a prova de resistència, subjectat als estralls de la incomprensió, de tota mena
d’aberracions, supersticions i fetilleries. Parlava de la simplicitat
intuïtiva d’algunes dones i les culpava de pràctiques supersticioses
i fetilleres fruit de la incultura (...) de procediments inversemblants
que formen el compendi de l’art de curar pel qual es regeix aquesta
dispersa república que viu en el llast de la civilització de tots els
pobles. Veiem una crítica ferotge als costums heretats de la
cultura popular en contraposició a la medicina empírica
que ell defensava i practicava. I segueix amb un reguitzell
de males pràctiques vers els infants: farcir el païdor dels tendres pupils de farratges cigronosos, de filagarses de gallina bullida i
de pa amb tomàquet, per tal de no trencar-los la girada. Els rosaris
d’alls circumdant l’escot de l’infant i els pegats de figues damunt el
llombrígol i el brot de donzell i l’aigua d’escarola, i els papers de
salvainfants, tot això posseït d’un poder vermicida formidable. No
acaben aquí; del decàleg de la medicina popular afegeix:
les bossetes que contenen pelleringues de serp penjades al coll de
l’infant donen força als queixals. Les bossetes amb càmfora són
mort segura del microbi del xarampió. No hi ha pulmonia que
resisteixi l’efluvi mortífer d’un ou ferrat aplicat en calent damunt
el focus pneumònic. Les teles de moltó són la xarxa on resten empresonades tota mena d’inflamacions. Els colomins oberts de viu
en viu i encasquetats damunt la clepsa de l’infant es cruspeixen els
microbis de la meningitis com pa beneit. L’infant que perd l’alè
retorna a la vida amb l’alè a l’anus de gall o gallina; les pítimes de
melindros sucats amb vi ranci tonifiquen i vivifiquen. Bé, tot un
seguit de pràctiques que ara fan riure però que tenien un
profund arrelament popular. Segurament, si recollíssim
bé totes les tradicions de medicina popular en trobaríem
d’absurdes, però d’altres tenen fonament i poden ser aplicades en el present (pensem en les aplicacions mèdiques
dels metges naturistes). Els torellonencs d’una certa edat
encara podem recordar alguna d’aquestes pràctiques populars. En el meu cas només recordo les llesques de pa
amb vi i sucre que em donava, a vegades, la meva mare.

3.6 L’exercici de la prostitució a Torelló
La prostitució ha tingut una presència en les societats humanes i s’ha manifestat de forma oberta, discreta
o amb total hermetisme en els diferents períodes de la
història. Aquest capítol versa sobre la informació oficial
que es conserva a l’AMT i abasta el període comprès entre 1910 i 1936.
LLa legislació espanyola del moment regulava aquesta activitat i la considerava un vici social. La Reial Orde
del ministeri de Governació de 28 de setembre de 1910
establia un servei destinat a la defensa de la salut pública
en relació a aquest fet. Cada capital de província havia de
tenir una oficina que gestionava l’exercici de la prostitu-

ció. Els dispensaris municipals havien de donar un servei
higiènic i tenir un llibre amb l’historial clínic de les afectades. Les dones menors de 25 anys o les que no tenien
certificat no podien exercir. Els locals havien de tenir mètodes profilàctics.
El 19 de març de 1918 es publicava el Reglament de
profilaxis pública de les malalties venerosifilítiques. Una
reial ordre d’octubre de 1926 reorganitzava les juntes provincials de sanitat; una reial ordre de maig de 1930 parlava de la Lluita Antivenèria d’Espanya; el 22 de desembre
de 1933, el cap dels Serveis de la Lluita Antivenèria de
Catalunya publicava un decret regulador; es publicava la
Llei de Supressió de la Prostitució aprovada pel Parlament de la República el 1935.
El cas de La Dàlia Torellonenca és poc conegut
perquè es remunta a 1916. Al carrer de Sant Josep, núm.
30 hi va haver el local de la Dàlia. En Josep S.P., procurador de tribunals i secretari judicial, natural de Manlleu,
persona d’una certa edat i una minusvalidesa, va obrir un
cafè on se servien menjars. Al mateix edifici hi havia el
local de la Unión Obrera Democràtica de Torelló”, el Centro
Liberal Democrático Torellonense i Unión Liberal Democràtica
Comarcal. El més estrany és que contractava dones per al
servei domèstic només per dos dies. Els primers escàndols entre el veïnat van portar el cas a la Junta Municipal
de sanitat. Els doctors Viñals i Vilar varen ser els encarregats de fer l’informe corresponent per confirmar o no
que es tractava d’una casa de barrets. L’Antoni Ullastre,
agutzil municipal, els va acompanyar. A l’informe s’esmenta que els obre la porta una dona amb poca roba, el
propietari tampoc està presentable (no és cap hora intempestiva però a la casa es lleven tard). La casa no té
“vater closet” (SIC) ni descàrrega automàtica d’aigua. No
hi ha cap sistema profilàctic. Arriben a la conclusió que
s’hi exerceix la prostitució. Tenen la declaració d’un client
que va pagar 3 ptes per un servei, però que no vol donar
noms d’altres clients. La malaltia venèria que pateix l’ha
delatat. També destaquen que la casa és en un lloc massa
cèntric i s’hi fan balls setmanals, per la qual cosa és fàcil
que es pugui corrompre el jovent del poble (hi entren
menor de 24 anys). L’alcaldia li va imposar una sanció
de 50 ptes que el propietari va recórrer contra aquesta
sanció. En el procés, Josep S.P. va comptar amb l’ajuda
d’amics advocats i de la compassió que despertava la seva
minusvalidesa.
L’assumpte podia haver acabat amb el tancament del
local però no va ser així. Josep SP va legalitzar-lo i durant 1917 i 1918 va complir escrupolosament el reglament. Cada dos dies arribaven dues dones en tren des de
Barcelona, majors de 25 anys, i enviava el corresponent
certificat a l’autoritat municipal. A partir d’aquesta data,
sense haver-ne trobat el motiu, deixa d’aparèixer documentació sobre aquesta casa.
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La Junta Municipal de Sanitat aconsellava a l’alcaldia,
l’any 1927, que prohibís rentar la roba procedent de cases
públiques de prostitució als safareigs públics de la vila.
Com veiem, tot i no tenir constància de cap casa en concret, la prostitució se seguia exercint.
L’any 1930 ja hi havia una altra casa on s’exercia la
prostitució: la casa Escarré del passeig de Rafael de Casanova. Per legalitzar-la hagué d’esperar fins a finals de
1931. L’Ajuntament fixà unes bases d’obligat compliment. Mitjans profilàctics exigits: un joc d’irrigadors de cristall amb tapa niquelada, dotats de la solució antisèptica indicada
per l’inspector sanitari, juntament amb els corresponents tubs de
goma i cànules vaginals a la disposició de totes les dones que ho
sol·licitin; sis cànules de cristall uretrals a la disposició de qualsevol
home que ho sol·liciti; Un flascó de pomada antisèptica a base de
calomelans segons fórmula sol·licitada per l’inspector; Roba neta
dels llits i tovalloles individuals, canviables a cada servei; Una solució antisèptica per a la desinfecció dels vàters a indicació del Sr.
Inspector; sabons antisèptics.
Informe del Dr. Thomasa (14 de desembre de 1931):
“El primer pis de la susdita casa, consta de sis dependències-dormitoris, totes elles de bona capacitat, ventilació, lluminositat, dotades
de rentadors higiènics (lavabos), widets, instal·lacions d’aigua i electricitat condicionades per a aquesta classe d’indústria”. Informe
favorable (només ha de cobrir un femer que hi ha al pati
del darrere de la casa i un mur extern per evitar les mirades des de l’exterior. Les meretrius malaltes havien d’agafar el primer tren cap a Barcelona per poder ser tractades
amb més mitjans. Els permisos que es concedien eren per
tres dies. La ubicació tan propera a l’estació de tren afavoria la discreció d’aquesta casa i n’afavoria la permissivitat
municipal.
Aquest prostíbul continuà com a mínim fins a l’any
1936. L’any 1931 multaven a Joan Escarré amb 50 ptes
perquè les meretrius no havien anat a la revisió mèdica.
L’any 1932 Maria Giménez Martínez era la propietària de
l’establiment. L’any 1934, el propietari era Miquel Martí
Peyà. És curiosa l’al·legació que presenta Martí per evitar
la multa de 75 ptes per no haver-se presentat a reconeixement mèdic dues meretrius: no es van presentar al reconeixement per estar estamordides per la presencia en la casa d’homes
en estat de embriaguesa que les feu temer per llur integritat física.
L’any 36, Matí, propietari del “Gran Xalet” (casa Escarré) seguí presentant les notificacions d’entrada i sortida
cada tres dies.
Una tercera casa es va obrir durant 1932 al barri de
Cabrerisses. Josepa P.V., veïna de Ripoll, va demanar permís d’obertura. Va haver d’acomplir les mateixes bases
que la casa Escarré.
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4. La 2a República i la Guerra civil (1936-1939)
Durant aquest període hi hagué una forta presència
dels avenços de la medicina. La penicil·lina, descoberta
l’any 1928, es començà a aplicar l’any 1938. Naixia la base
de l’antibiòtic modern. L’aparell de Raigs X del Dr. Thomasa era l’únic de la població. L’hipocarel era el producte
estrella de les farmàcies a finals dels anys vint i servia per
esterilitzar les ferides. Es fabricava amb l’aparell patentat
“Arnalot” (patent francesa l’any 1919). També va créixer
el nombre de propostes radicals per a millorar la salut
del proletariat. Es teoritzà sobre la conveniència de fer
accessible la sanitat als més pobres sense passar per la
beneficència. Les teories més radicals les duran a terme
metges anarquistes i naturistes durant el període revolucionari (1936-1939). El naturisme, en contraposició a
la medicina convencional, guanyà adeptes tot i que topà
amb un bon nombre de detractors.
La sanitat pública universal i gratuïta encara no havia arribat. El Retir Obrer s’implantà el 1919, l’Assegurança
de Maternitat és de 1923, l’assegurança de Desocupació és de
1932. Les mútues asseguradores i el sistema d’Iguales (pagament de quotes a un metge) seguia sent el més habitual.
Els torellonencs pagaven una iguala o una mútua i així
podien anar al metge sense haver de pagar la visita. Si no
tenien cap d’aquestes fórmules, havien de pagar les consultes o anar per beneficència.
El període de guerra agreujà més el problema de la
salut dels ciutadans. A partir de 1937 hi hagué força problemes per trobar aliments. A més a més hem d’incloure-hi l’increment de població per l’arribada de prop d’un
miler de refugiats.
A nivell legislatiu, durant la 2a República es reconegué la igualtat de drets entre l’home i la dona, el sufragi femení, el matrimoni civil i el divorci, així com la llei
d’avortament. La Generalitat de Catalunya, amb l’Estatut
de Núria, tenia competències en Sanitat interior i beneficència.

Carro mortuori als anys 30. La fàbrica és la INVISA. L’Abans.

L’any 1932 es prengué una decisió que afectà seriosament l’aportació de recursos hídrics del riu Ges a les poblacions de la Vall. Es concedí el permís per portar aigua
a Vic. La Junta municipal de sanitat s’hi oposà: Aconsellar
a l’ajuntament que s’oposi amb fermesa a portar aigua del
Ges a Vic. 22 d’octubre: Agustí Vergés Codinachs, alcalde
accidental. Enginyers encarregats del projecte: Sr. Mirabet i Sr. Santandreu. A Torelló s’impugnà per motius
sanitaris. La opinió pública a era Vic molt sensible. Projecte de Narcís Amigó i Rafel M. Carrera (embassament
de 100.000 m3). Thomasa: els embassaments d’aigua estancada
quan hi ha estiatge són molt perjudicials per Torelló. En Thomasa fa un llarg argument en contra. El cabal normal del Ges és
de 3000 litres/segon. Quan hi ha estiatge màxim només porta 100
l/s. Proposta del Sr. Blasco Cirera el dia 5 de desembre de
1931: Vic vol 23 l/s oferts i necessaris per l’abastiment de
la ciutat. És inqüestionable que la captació d’aigua d’un
riu amb un estiatge tan sever va hipotecar el cabal mínim
ecològic del riu (hi ha estius que la circulació d’aigua és
mínima).

4.1 El Naturisme
S’entén per metge naturista a aquell que exerceix
la medicina de tradició hipocràtica i que utilitza els elements de la natura com l’aire, l’aigua, el sol, la terra, les
plantes (fitoteràpia), així com la nutrició natural de base
vegetariana per prevenir, promocionar i reparar la salut,
aprofitant la força de la naturalesa humana per a la seva
autocuració.
Entre els precursors de la medicina naturista trobem
Vincenz Priessnitz (1799-1851), un pagès i curandero
autodidacta d’origen txec que es va fer famós per curar
amb aigua freda. Feia servir el mètode dels banys d’aigua mineral freda i les “envoltures” sudorípares. L’any 1822
obria el primer balneari hidroterapèutic del món. El mateix Honorio Gimeno el reconeixia com a precursor de la
medicina naturista actual.
Un altre precursor del naturisme va ser el doctor
Louis Kühne a finals del segle XIX. La principal aportació va ser la dels banys derivatius. A partir de l’observació
del comportament animal va establir que amb banys d’aigua freda al sexe del pacient aconseguia regular la febre i
guarir el pacient.
Un dels més influents va ser el metge naturista alemany Sebastian Kneipp (1821-1897). Podríem dir que
fou un continuador de les teories de Priessnitz i la hidroteràpia. Sembla ser que en ambients barcelonins progressistes o “alternatius” de la segona meitat del segle XIX,
hi havia seguidors del vegetarianisme i el naturisme. Un
d’ells, segons Ernesto Milà, fou el pare d’Antoni Gau-

dí. Gaudí va perdre un
germà més gran que ell
que estudiava medicina.
Aquest fet i la seva precària salut, juntament
amb la influència paterna, el portà a seguir
els consells del doctor
Kneipp. Els tractaments d’hidroteràpia i
la kinesoteràpia (canvi
d’altitud i moviment)
els va practicar durant
gran part de la seva Banys de sol segons el Dr. Vander.
1952.
vida.
El més famós dels
naturistes a l’Estat
espanyol fou el Dr.
Vander (1892-1974).
El seu nom real era
Adrian Van der Put. En
realitat no tenia títol de
metge, per la qual cosa
va ser denunciat i se li
va prohibir d’exercir la
medicina. Això no va
impedir que es dediqués a publicar més de
40 llibres de medicina Cataplasmes segons el Dr. Vander.
natural amb un èxit
espectacular. Va néixer a Tilburg (Holanda) i va morir al Tirol. Va residir a
Barcelona des de 1925, o fins i tot abans. Vivia a Pedralbes
i dirigia la seva editorial. Als anys vint va dirigir la revista
La Salud (publicada entre 1919 i 1935). Va inspirar-se en
la medicina de Kühne per escriure els seus llibres.
Entre els metges naturistes que han tingut relació
amb Torelló cal esmentar el Dr. Honorio Gimeno Pérez (1907-1991). Era partidari de la hidroteràpia i conegut com el Doctor Hidrófilo. Es va formar a Alemanya com
a seguidor de les teories del doctor Kneipp. Quan va tornar a Barcelona deia (...) dudo que en el estado actual de las
cosas pueda hacerse en España ningún médico naturista, porque en
este campo encuentra negligencia, ignorancia, desaprensión y falta
de libros que orienten verdaderamente por el buen camino que ha
de seguir todo el que recién salido de la Facultad desee practicar el
Naturismo médico1.
Gimeno, als anys trenta, ja era un metge reconegut en
el seu camp. Va participar en projectes liderats per metges
llibertaris. En esclatar la guerra, col·laborà activament en
l’organització sanitària de Catalunya.
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El Dr. Gimeno a la casa de Repòs. Família Vilar Vinyeta.

El metge anarquista Xavier Serrano Coello (18971974), un dels més significatius durant la 2a República i
la Guerra Civil, teoritzava sobre una sanitat justa sota els
pseudònims de Dr. Fantasma i Dr. Klug. Es publicaven
articles sobre sanitat a la Revista Blanca (premsa llibertària), a Solidaridad Obrera, a la revista Tierra y libertad (1932),
al setmanari Nueva Humanidad (1933). Es parlava de temes sanitaris als ateneus populars. Per posar un exemple:
l’any 1935 es debatia entre partidaris i detractors de la
vasectomia. Serrano va crear un dispensari gratuït, Casa
del Proletariado, per als obrers aturats. Projectaven un hospital (no es va construir) i farmàcia pròpia (ja tenia en
ment l’elaboració de medicaments genèrics per vendre’ls
a les adrogueries). A les farmàcies d’aquells anys els medicaments específics es venien a 8 o 10 pts quan el cost
real era de 5 o 6 rals. El juliol del 36 va tancar el dispensari perquè els consultoris tenien moltes visites i gairebé ningú pagava la quota solidària. L’any 35 la secció de
naturisme de l’Organización Sanitària Confederal de X.
Serrano comptava amb la col·laboració del Dr. Gimeno.
En aquell moment publicaven el Boletín de la Organización
Sanitaria obrera (OSO) fins a la seva dissolució el juliol del 36.
El Moviment Llibertari tenia dues idees bàsiques
sobre la sanitat: La revolució social eliminarà les causes
de la malaltia, i que qualsevol mesura pal·liativa minva el
fervor revolucionari, i per tant retarda la solució (els més
radicals). La segona és que el sistema assistencial correcte
està dins del naturisme.
Serrano ens ha deixat articles on es pot veure la crítica ferotge que es feia a la sanitat del moment:
L’any 35 deia a Solidaridad Obrera: “És habitual que
els metges cobrin comissions per receptar, per demanar anàlisis i per
recomanar intervencions quirúrgiques”. Va denunciar els oferiments dels fabricants als facultatius.
L’any 35 deia també a Solidaridad Obrera: “Hagamos
una organización sanitaria más humana, más perfecta que aquellas
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en las cuales sucumben los enfermos después de renunciar a sus
ideales por la coacción de monjas y frailes”. Veiem l’aversió que
sentia per l’estament eclesiàstic.
O, el mateix any, a la Revista Blanca: “una nube de naturistas, fisiatras, etc, etc, realizan una explotación formidable entre
los obreros, que, temerosos de los abusos de médicos y farmacéuticos,
caen de lleno en las garras de estos curanderos sin conciencia”. Veiem que també carrega contra el naturisme.
En esclatar la Guerra Civil, Serrano va participar en
l’ocupació de l’hospital Clínic de Barcelona. Formà part
del Comitè Sanitari de les Milícies Antifeixistes. Es va dissoldre la Junta Superior de Sanitat que existia fins aleshores i les Juntes Comarcals i Municipals. Es creà el Consell
Superior de Sanitat. Al setembre de 1936, la CNT entrà
al govern i assumí la cartera de Sanitat i assistència Social. Es creà el Consell de Sanitat de Guerra. Al desembre
de 1936 al Boletín de la CNT-FAI diu: No tenemos casas
ni sanatorios, faltan 2000 casas para tuberculosos y otras 2000
para otros enfermos crónicos. Aquell mateix mes el legalitzava
l’avortament per decret de 25 de desembre (fixeu-vos en
la data del Decret i que no és Reial Decret).
Tornem al Dr. Gimeno i Torelló. L’Esteve Pallarols,
cap del Comitè Revolucionari Antifeixista de Torelló, coneixia la tasca del doctor Gimeno i es reconeixia com
a practicant del naturisme i coneixedor de la matèria.
Pallarols escriví dues cartes a Gimeno el 7 de setembre
de 1936. Fragment: (...) Yo he tenido oportunidad en muchas
ocasiones de enviarle a Vd. Algunos enfermos de diferentes puntos aunque nunca le he hecho constar tal cosa ni he tenido ocasion
de conocerlo personalmente. Pero soy entusiasta del Naturalismo y
aunque no he cursado oficialmente ninguna carrera de medico tengo
mis estudios particulares y una experiencia de largos años que me
han hecho aumentar mi fé, mi verdadera fé, en las curas naturales.
(...). 20 de setembre de 1936: Fragment (vol entrevistar-se
amb el Dr. Honorio. (...)Es un asunto que es urgente solucionarlo pues se trata de que en Torello queremos destinar una torre
magnífica a Casa de reposo y tengo el plan de establecer desde un
principio el sistema naturalista. Al efecto creo necesario cambiar
impresiones con persona de solvencia moral en este aspecto como
es Vd. En la seguridad de que el plan que les expondré ha de
interesarle tanto por el provecho que se puede sacar como por el bien
de la causa que es tan sagrada a mi corto entender como la causa
de la libertad que se esta debatiendo ahora en la península Iberica.
(...) (AMT caixa 288). Cita un hospital naturista que s’ha
d’inaugurar a Horta.
Durant el període de guerra es va constituir un cos
d’infermeres que donava servei als centres sanitaris que
s’havien creat a la Casa de Repòs (Torre Nova d’en Pericas), a la torre Faura i a Can Sané (Lliça): 17 dones
exerciran de vetlladores, infermeres i infermeres auxiliars. Vetlladores: Maria Badia Campalans, Maria Mas-

clà Pla, Carme Espona Argelagués, Rosa Raurell Pagès,
Francesca Verdaguer Palou, Josefa Pous Bargalló, Loreto
Rovira Sala, Teresa Mateu Pous, Maria Bonet i Florentina
Viñas (5 viuen a C/Pau, 7 i crec que són monges o viuen
a la casa on hi havia monges). Infermeres: Josefa Collell
Puigdemunt, Montserrat Pastallé Prat, Paulina Margall
Pujades, Dolors Palou Roviró, Nuri Serrat Roca. Auxiliars: Mercè Casacuberta Cervera, Teresa Boixeda Font.
El 24 de juny de 1937, la Junta Municipal de Sanitat
es declara dissolta per no ajustar-se al Decret del 26 de
desembre de 1936. La caiguda dels dirigents anarquistes
per la revolta popular del 10 de juny, amb la fugida d’Esteve Pallarols a Barcelona primer i a València després, i un
control municipal en mans d’ERC, PSUC i UGT, fou decisiu pel tancament de la Casa de Repòs. Thomasa, Roura, Pujoldevall, Cols i Alfonso són convocats a la Junta.
Es diu que l’Hospital és necessari (Faura) i que el sanatori
(Pericas) és qüestionable. Arguments: emplaçament proper al riu i fàbriques. Clima humit de la plana de Vic. En
Thomasa diu que si es manté el Sanatori “ha de perdre en
absolut el caràcter d’Establiment naturista que té, per a que els
metges d’ací, puguin concorre-hi per a exercir-hi la seva professió.
També afegeix que dels malalts que hi ha allà, uns són d’enfermetats de ventre per les quals el règim sanatorial és indiferent; altres
tuberculosos que podrien seguir més el tractament mèdic a casa llur
que allà; i altres a qui és molt indicada la cura de repós, però que
es reduïràn a 3 o 4, pels quals el consell Municipal ha de decidir
si convé mantenir o no el funcionament d’aquell Edifici, que com
a Sanatori pot funcionar en aquest país durant els mesos de Juny
Juliol i Agost únicament.” També es manifesta la continuïtat
de Can Faura, si bé se’n podia reduir el personal.
El Sanatori o Casa de Repòs s’havia establert a la Torre Nova d’en Pericas (projectada per l’arquitecte Josep
Maria Pericas i Morros l’any 1921) després que fos expropiada. El 4 d’octubre del 36 es va inaugurar i el 30
de juny de 1937 es va tancar. Una de les crítiques que va
rebre era que s’hi practicava el nudisme. A hores d’ara
no he trobat cap document que confirmi o desmenteixi
aquesta pràctica (els metges naturistes eren partidaris del
nudisme, però dubto que els interns malalts de la casa de
repòs el practiquessin perquè entre ells hi havia la meva
àvia malalta de tuberculosi).
Sabem que el Dr. Gimeno hi va fer una xerrada multitudinària i que en va portar la direcció. Desconeixem
el nombre exacte d’interns que va acollir i si el personal
(infermeres) eren totes de Torelló. És probable que hi
hagués personal i interns vinguts de fora que utilitzessin
el servei que oferia la casa per posar en pràctica el naturisme, i potser el nudisme.

El Dr. Thomasa, en un article recollit per Josep M.
Vilar anys després diu això: (...) La inauguración de este antro
naturista revistió caràcter de gran solemnidad, con aires de fiesta
popular, como cabeza visible, en representación de la secta naturista
nacional vino un tal Gimeno, especie de apóstol vestido de pordiosero
moscovita, melenudo, de poblado cogote, con indumentaria andrajosa, pies desnudos calzando sandàlias. Un Dantés sucio, salido de la
prisión de Ifi. El discurso de este honorable, estuvo adecuado a su
desquiciado espiritu y a su raída indumentaria. Hizo la apologia al
naturismo, un elogio de las virtudes del limón, del ajo y de la cebolla,
y obsequió con unas cuantas sandeces a la clase médica, calificándola
de farsante y a sus profesionales de mercaderes (...)
Tampoc he trobat la data de tancament de la casa de
repòs, però sí que hi ha una informació sobre la desinfecció a què va ser sotmesa després de la Guerra. El servei
municipal de desinfecció, l’any 1939, desinfectà 7 cases
on hi hagué algun difunt mort per malaltia infecciosa.
S’utilitzava formol, farina, alcohol i sofre. En 6 d’aquestes
cases hi havia malalts infecciosos i una és la torre Pericas,
on es desinfectaren 4 habitacions amb formol (3 litres),
farina (2 kg) i alcohol (1900 ml). La majoria utilitzen 1 kg
de sofre.
El Dr. Gimeno, en acabar la guerra, va continuar
exercint de metge naturista a la seva consulta del carrer
Bruc, 93 de Barcelona. Entre els seus pacients hi trobem
famílies torellonenques que seguien els seus tractaments
naturistes (hidroteràpia, vegetarianisme...). Les “envoltures” amb llençols molls d’aigua freda per abaixar la febre,
els bafos d’eucaliptus pels refredats, els banys de peus amb
aigua calenta i freda, les tisanes de flors astringents (aigua “amarganta”), la tisana pectoral amb mel, les amanides
amb hortalisses crues, la no creença en les vacunes...
L’any 1963, durant el 17è congrés Vegetarià del Món,
celebrat al museu Marítim de Barcelona, el Dr. Honorio
Gimeno, membre de la Societat Espanyola de Vegetarians, de la qual era vicepresident d’honor, hi té un paper
destacat.
També va publicar el llibre Hidroterapia y naturismo,
paso por Helios del Doctor Gimeno.
El centre Zuhaizpe (Centre de Salut Vital) escriu sobre Hipócrates i esmenta el Dr. Gimeno: Hipócrates, según
el Dr. H. Gimeno, uno de los médicos naturistas más reconocidos
de nuestro pais, preconizó la utilitzación del ayuno, el pan integral
y las frutas u hostalizas crudas y aconsejó que en cuestiones de alimentación se atendiese al instinto del enfermo2.
Actualment, el naturisme té molts adeptes i, a més,
no té les connotacions que tenia als anys trenta. La filla
del Dr. Gimeno continua la consulta del seu pare. Durant
un temps varen tenir un centre naturista en una població
del Barcelonès.
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4.2 Els refugiats

4.3 Llevadores

L’any 1937 la Torre Faura, expropiada des del 36,
servia d’hospital per atendre els refugiats de guerra que
arribaven a Torelló. Els refugiats havien de passar per una
revisió que realitzava el Dr. Roura o el Dr. Thomasa i
obtenien el corresponent certificat. El setembre de 1937
ja hi havia refugiats. Entre les malalties que patien els refugiats trobem pneumònies, sarna i altres. A més de Can
Faura, hi hagué un seguit de cases expropiades destinades
a allotjar els refugiats: l’Espona del carrer de Ges d’Avall,
Espunyola i Villa Elvira al carrer Balmes; les cases Forn,
Parés i Badia del carrer Nou (núm. 12, 31 i 40 respectivament) entre altres. Entre 1937 i 1938 arribaren prop
d’un miler de refugiats procedents sobretot del País Basc
i Cantàbria. A finals del 37, amb l’increment de persones
a alimentar i la crisi de la Revolució, es comença a passar fam; una de les preocupacions més grans del Consell
Municipal, amb majoria d’ERC, va ser la d’aconseguir aliments.
El mateix any hi hagué un Decret de Governació.
Lluís Companys ordenava: “que siguin adoptades mesures sanitàries especials en relació a l’increment de població motivat per
l’èxode de la guerra, tots els departaments dedicats al tractament
de malalties infeccioses (...)queden sota la dependència directa de la
Direcció general de Sanitat (...) El metge inspector de Sanitat de
cada Municipi on hi hagi allotjats nuclis de refugiats, tindrà cura,
sota la seva responsabilitat de l’estat sanitari dels refugiats (...) 16
de setembre de 1937.
L’any 1938 es respon al Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Estadística. Respostes: 1 hospital municipal amb 8 llits. Serveix d’urgències per a veïns i refugiats
de guerra. Els dos metges titulars que hi treballen són en
Thomasa, de 53 anys, i en Roura, de 41. Cobren el seu
sou de l’ajuntament (gratuït per a l’hospital). Llevadora
titular: Felisa Cols Gratacós, de 42 anys. Pressupost any
1938: 8000 ptes. 3 infermeres a 35 ptes/setmanals quan
es necessiten. No hi ha dispensari. Alcalde: Josep Tor.

Al padró de 1936 hi
apareixen 4 llevadores: la
Caritat Alfonso, la Concepció Bassets Fajeda
(Joanetes, 1912) que també
apareix com a Infermera a
la clínica Dr. Matabosch.
Residia a Torelló des de
1931 o 1933. Felisa Cols
Gratacòs i Mercè Andreu
Benet (Torelló, 1908), lle- Cartell de la campanya de vacunació
vadora per compte propi de 1966. AMT.
amb residència a la ronda
Pollancredes, 21 i casada
amb Antoni Vila Benet.
Durant la guerra, al 1937, la junta proposà que les
llevadores Felisa i Caritat fessin de practicants i d’ajudants
de cirurgia perquè tenien pràctica. El Dr. Thomasa recolzà la proposta de donar més feina a les llevadores (podrien obtenir un sou més digne). La renúncia de Caritat
Alfonso deixà a Felisa com a llevadora titular en aquest
temps.

Cotxe mortuori (Houston) de 1961. Merino Viñas (després funerària
Xicoy). AMT.
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5. Els primers anys del franquisme (1939-1958)
En aquest període de postguerra - amb una població delmada per la guerra, famolenca, dèbil- hi hagué un
increment de la mortalitat (tuberculosi, tifus...). Aquesta
situació, en un context d’autarquia econòmica i, a la Vall
de Torelló, amb presència de soldats que perseguien el
maquis, no es redreçà fins als anys 50, i sobretot, amb els
Planes de Desarrollo de finals dels 50. El nou règim depurà
a consciència les responsabilitats dels sanitaris locals (cap
d’ells rebé represàlies).
A nivell legislatiu s’aboliren tots els drets que la dona
havia aconseguit durant el període anterior (avortament,
divorci, igualtat...). L’any 1942 s’aplicà una Llei d’Assegurança de Malaltia i el 1947, l’Assegurança Obligatòria de
Vellesa i Invalidesa (SOVI).
En el cas de Torelló, és el període en què s’aconsegueix inaugurar el Dispensari (1950).
Un aspecte relacionat amb la salut pública que encara
era tolerat és el dels abocaments contaminants al riu. Un
exemple de 1950 ho il·lustra: Informe sobre aigües residuals i clavegueram. L’alcalde, l’inspector municipal de
sanitat i l’inspector farmacèutic municipal informen que:
El alcantarillado no tiene establecido servicio de depuración antes
de verter sus aguas al rio. (...) las fàbricas de embutisaje de metales,

galvanoplastia y metalisteria en general a que se refiere el apartado 3º utilizan soluciones tóxicas diluidas con agua, cuyos residuos
vierten al rio Ges. Ácid nítric, àcid sulfúric, sosa càustica,
calç de Viena, tosca diluïda en aigua. El col·lector desembocava davant de la sortida d’aigües del canal de can
Bassas. (AMT Sanitat, caixa 284). S’abocaven diluïts en
aigua: 28.800 litres d’aigua per 150 litres d’àcid en 10 hores. En una altra empresa: 30 litres d’àcid sulfúric al mes.
1 litre d’àcid per 1500 d’aigua. Sempre directament a la
claveguera. El farmacèutic que inspecciona era Francesc
Viver. El metge era Josep Roura. Evidentment la legislació actual s’ha endurit en aquests aspectes pel bé de tots.

5.1 Metges
En aquesta etapa trobem quatre metges a Torelló.
Del Dr. Roura i del Dr. Thomasa ja n’hem parlat en el
capítol 3.
Josep Verdaguer
Riera (Sant Pere de
Torelló, 1912 - Torelló,
1976). El Dr. Verdaguer va rellevar el Dr.
Thomasa l’any 1942.
Segons Solà, el Dr.
Verdaguer s’establí a
Torelló l’any 1941. En
aquells temps les places
de metge es compraven al titular. La família
Verdaguer va residir des
d’aleshores al carrer del Dr. Josep Verdaguer Riera i la filla
Maria Verdaguer Autonell. Família
Pont, 37. Havia estat la Verdaguer Autonell.
residència i consulta del
Dr. Thomasa i, abans,
del Dr. Riera.
Com a metge de família de lliure exercici, va concursar 34 anys a Torelló. També participà al Consell Municipal de Sanitat, del qual el Dr. Roura n’era el titular.
Per recordar un fet de l’època direm que va atendre 19
afectats de triquinosi (malaltia que transmeten els porcs)
l’any 1944. Aquest tipus de malaltia era freqüent per manca de mitjans adequats de conservació i, a vegades, per la
irresponsabilitat de comerciant o la inspecció.
De la memòria dels facultatius n’he tret un parell de
comentaris positius: “el Dr. Verdaguer era dels que s’atrevia
a fer una intervenció d’emergència durant la complicació d’un part
a casa. El Dr. Verdaguer tenia les seves fórmules específiques i el
farmacèutic les havia de preparar amb uns sobres de paper.”
Dos fills del Dr. Verdaguer són metges.

Francisco Gómez
Martínez
(Peraleja,
Cuenca, 1923 - Tossa, 2007). Metge especialista en Medicina
Interna i Cardiologia.
Arribà a Torelló l’any
1948. Va tenir la consulta al carrer del Pont,
41 (Ca l’Argemí). De
seguida va formar part
del Consell Municipal
de Sanitat i de la Junta Dr. Francisco Gómez Martínez
Metge a Torelló entre
de Beneficència, atès (1923-2007).
1948 i 1984. Família Gómez Batisteque hi havia només tres Alentorn.
metges a la població i
que tenia el suport de
l’ajuntament d’aleshores. També féu aportacions tècniques per a la millora sanitària del dispensari; l’any 1964,
l’empresa Oxifar SA ofereix a Pere Ullastre, alcalde, per
indicació del Dr. F. Gómez, un aparell per a l’aplicació del
tractament oxicarboteràpic. Oxigen o anhídrid carbònic.
Mascareta oronasal.
Va ocupar la plaça de metge titular de Torelló de forma interina l’any 1966 quan aquesta havia quedat vacant
per jubilació del Dr. Roura. Guanyà el concurs públic per
oposició el 19 de juliol de 1973 i aconseguí la titularitat
definitiva. Es jubilà l’any 1984, als 61 anys d’edat, i després de dedicar 36 anys de la seva vida als seus pacients
de Torelló. Es casà amb Maria Dolors Batiste-Alentorn
Barceló i tingué quatre fills. El seu fill, Xavier Gómez,
és metge oncòleg, cap del Servei de Cures Pal•liatives
de l’Hospital de Bellvitge i responsable de formació de
l’Institut Català d’Oncologia. Les cendres del Dr. Gómez
reposen al nínxol del cementiri de Torelló on hi ha enterrada la seva filla.
No puc concloure aquesta breu ressenya sobre el Dr.
Gómez sense explicar un fet irrellevant però indicador,
alhora, de l’estima que es va guanyar. Quan arribaven les
festes nadalenques, molts pacients agraïen el tracte rebut
pel seu metge amb un obsequi o panera. Recordo que en
un any vaig omplir una habitació de cal Dr. Gómez amb
més de 25 paneres només d’una pastisseria.

5.2 Farmàcies
Després de la guerra hi havia la farmàcia Vergés (llicència del Sr. Mensa), la farmàcia Antich i la farmàcia
Viver (afectada per l’aiguat).
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Ramon Prat Tarrés (Torelló, 1916). Comprà la llicència d’ Ismael Antich l’any 1944 i traslladà la farmàcia
al carrer del Pont, 21 (local petit al costat del Bar Esport).
La casa era del Camil Bofill Homs i la va heretar Maria
Bofill Lluís, esposa de Ramon Prat. Des d’aleshores la
farmàcia Prat ha estat un referent a Torelló. Ramon Prat
obtingué el títol de farmacèutic titular per oposició a
Madrid l’any 1958; des de 1957 ho era de forma interina.
Podem afirmar que la farmàcia Prat fou la primera de Torelló que féu anàlisis. Anteriorment les anàlisis s’anaven
a fer o es portaven a Vic o a Barcelona. Anàlisis d’orina,
de sang, d’esputs, de l’aigua mineral, de l’aigua dels pous
de la vila i, fins i tot, els de la farina que havia d’inspeccionar (feina ingrata perquè els botiguers podien rebre
sancions si el producte o l’establiment no estaven segons
el que establia la llei). Quan inspeccionava la farina que es
venia, havia de mesurar el grau d’acidesa, la humitat i el
percentatge de midó que contenia per poder donar el vistiplau. Ramon Prat encara recorda com els farmacèutics
feien preparats a la farmàcia: pomades, xarops, supositoris, aiguanaf pel mareig, aigua timolada (farigola) per les
infeccions bucals, aigua bòrica per rentar els ulls, goma
aràbiga per enganxar i segellar els productes embassats.
Maria Bofill també recorda quan era molt freqüent agafar la distenta (tos ferina) i, sobretot, la vacuna feta amb
bava de vaca. L’any 1985, Ramon Prat es jubilava i els
seus fills, Fortià i Jordi, prenien el relleu al capdavant de
la farmàcia. També vull remarcar que, l’any 1980, Ramon
Prat fou conseller de Sanitat Municipal amb Vicenç Pujol
d’alcalde.

Balances de precisió de la farmàcia
Antich i, actualment, a la farmàcia
Prat.

5.3 Veterinaris
Rossend Puigdemont Gassó. Fou veterinari titular
accidental de Torelló des de l’octubre de 1941 fins al 31
de gener de 1942. Militant d’ERC a Puig-reig. Havia estat
a la presó de San Miguel de los Reyes. L’obliguen a deixar
el càrrec. Desterrament de 250 km. Va morir a Olot el
1964. Un exemple clar que els processos de depuració
durant el franquisme eren reals..
Sebastián Alonso García. Veterinari interí entre els
anys 1942 i 1943.
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Darío Funallet Matas (Palamós, 1916).Vivia al carrer d’Anselm Clavé, 18. Fou el veterinari titular entre 1944
i 1977, any en què deixà el càrrec per malaltia. Va exercir
33 anys a Torelló. Durant aquest període es regulà de manera més restrictiva la cria de bestiar dins de la població.
També la desaparició dels femers, la matança del porc...

5.4 Llevadores
En aquest període els fills encara naixien a casa i ben
pocs a l’hospital.
Concepció Bassets Fajeda, Infermera, apareix com
a llevadora lliure fins a finals dels anys 40. Vivia al carrer
de Sant Bartomeu, 21. Caritat Alfonso va tornar a exercir
l’any 40. L’any 1945 vivia al carrer de Capsavila, 7 i l’any
1950 al carrer del Pont, 40. Una filla estudià per llevadora:
Maria Dot Alfonso. Felisa Cols Gratacòs també seguia
exercint al mateix edifici que el Dr. Roura, carrer de Sant
Miquel, 32. Emparentà amb els Benedé.
L’any 1956, l’ajuntament contractà la llevadora Caritat Alfonso per assistir els funcionaris municipals amb un
sou de 60 ptes anuals.
L’any 1958, Maria Dot Alfonso (Torelló, 1929). Filla
de Caritat Alfonso, pren possessió del càrrec de llevadora
titular interina de Torelló. Carrer del pont, 42. Podem dir
que és de les llevadores amb formació que ha viscut el
canvi en els sistemes de part. Quan el part era durant el
dia, un familiar l’anava a avisar. Si era de nit s’havia de
cridar el sereno. A vegades es posaven de part a la mateixa taula de reconeixement de ca la llevadora. Es necessitava un bon cossi aigua bullida, alcohol, cotó higiènic,
una capsa de gases, tovalloles per recollir la criatura quan
naixia, roba neta i l’instrumental de la llevadora: guants i
estris diversos, com la trompeta per auscultar la criatura
. A vegades hi havia cases tan humils que la pròpia llevadora havia de portar el canastró bàsic. A partir dels anys
seixanta l’assistència de les llevadores als parts canvià radicalment; els nadons naixien a l’hospital i la llevadora hi
tenia tots els mitjans al seu abast. En cas de complicació,
el metge operava a la mateixa clínica. A finals dels anys
40, per fer de llevadora s’havien de fer 4 cursos del batxillerat d’aleshores, un curs de fisiologia i higiene i dos
més del curs de llevadora. Més endavant van haver d’homologar-se fent infermeria. Les cesàries només les feia el
Dr. Verdaguer i, abans, el Dr. Thomasa. També hi havia
els fòrceps que ajudaven a néixer quan era impossible el
part natural i només l’empraven els metges. La majoria de
parts eren sense complicacions però, un de cada 200 o
300, es complicava i s’avisava el metge. Si el metge no podia actuar es feia el volant i anava amb ambulància a Vic.
Ara els ginecòlegs controlen tot l’embaràs amb ecografies

i altres mitjans. La llevadora d’abans gairebé podem dir
que era una mena d’heroïna que, amb molta responsabilitat, havia d’actuar segons l’evolució de cada part i in situ.
A vegades la criatura naixia morta perquè s’entortolligava
el cordó umbilical. A vegades les mares no es cuidaven
prou (control de l’albúmina per exemple). La llevadora,
per norma general, s’emocionava cada vegada que naixia
una criatura. Per molts part que hagués assistit, el miracle
de la vida conté una càrrega emotiva increïble. Obertura de vàlvules, desplegament dels pulmons, els primers
plors... l’expulsió de la placenta era el més perillós. Els
familiars ja s’abraçaven quan naixia, però no pensaven
que el després era perillós. També podia haver-hi un esqueixament o una vulva de periné, però no revestia perill
de mort per a la mare.
De la dificultat que tenia la feina de llevadora en destaco, a tall d’anècdota, un parell. En un part a la colònia
de la Mambla d’Orís, queia una forta nevada i hi va haver
d’anar a peu; el part es va complicar durant l’expulsió de
la placenta. La llevadora, en aquest casos, feia cridar el
metge i es feia el que es podia. Com que nevava amb
intensitat i no hi havia temps de cridar el metge, la llevadora va haver d’intervenir perquè la partera expulsés la
placenta la part de la placenta que s’havia quedat a l’úter
i aturar l’hemorràgia. Quan va arribar el Dr. Verdaguer li
va dir que, de no haver intervingut, aquella mare hagués
mort. Es va guiar per allò que havia vist fer als metges en
situacions similars. També hi van ajudar els nous medicaments d’aleshores: la penicil·lina. En algunes ocasions, les
hores de part eren a altes hores de la nit i lluny de casa.
En aquestes ocasions s’agraïa que després del part et portessin a casa (la llevadora sovint no conduïa). En alguna
ocasió, com en el cas d’un part a Vinyoles, et podies trobar amb un veí desconsiderat que, aprofitant la tornada
amb moto cap a Torelló, s’insinués amb tota la barra del
món.
Després de les oposicions, pels volts de 1975, la
Maria Dot va continuar treballant en diferents hospitals:
l’Aliança i la clínica Sant Jordi a Vic, la clínica de Sant
Jaume de Manlleu, etc. L’any 1978 era la llevadora titular
de Torelló.

5.5 El Dispensari i les ambulàncies
Als anys trenta, veient que el poble creixia i que l’hospital seguia en unes condicions pèssimes, es reclamava
amb més insistència l’obertura d’un dispensari. L’any
1935, Joan Castells Casas, secretari de l’ajuntament, reclamava un dispensari en condicions per al municipi de
Torelló. L’aparellador municipal presentava un projecte
de reforma de planta baixa de l’hospital per ubicar-hi un
dispensari (la guerra impedí que es portés a terme).

Plànols del
Dispensari
(1950). AMT.

L’alcalde
Josep Vidal
inaugurant el
Dispensari
(1950). ADET.
Les monges
dels Sagrats
Cors el dia de
la inauguració
del Dispensari (1950).
Segons conveni havien de
mantenir les
instal·lacions
i fer d’infermeres. ADET.

A partir de 1939, acabada la Guerra, quedà buida la
casa de la Plaça Nova, 10 (11), seu social o local de l’entitat
anarquista La Aurora Obrera. Maig de 1940: Acta d’entrega
del Edificio “Aurora Obrera”. La casa sita en la plaza del Caudillo núm. 11 en donde estaba instalado el Sindicato de la C.N.T.
de planta baja y dos pisos, en la cual hay actualmente instalada
la Oficina Municipal de Sanidad, Delegación local de la
Fiscalía de la Vivienda y Dispensario municipal en su planta baja,
y las Organizaciones Juveniles en el primer piso. L’aparellador
municipal, Coma Baulenas presenta un projecte de reforma del Dispensari Municipal. Pressupost de 4.520,65
pts. Paleta, fuster, vidres i pintura.
Un primer inventari Dispensari de l’any 40 ens permet veure la precarietat del moment: (només el més destacat) banyera amb seient de llauna, cadira per a invàlids,
6 escopidores clíniques sense envàs, taula de reconeixement plegable de fusta, vitrina per a instrumental, 6 lliteres desmuntables, dues estufes de desinfecció de formaldehid, un aparell “pulveritzador”, diversos paquets amb
material sanitari, estoig per a amputacions, un estoig per
a autòpsies senzill i un de complet. En aquest local s’hi
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atengueren els ferits durant l’aiguat de 1940. Els doctors
Roura i Thomasa hi varen haver de treballar de valent.
Material sanitari que es pressupostava per aquelles
dates: pinces dissecció, pinces dent de rata, tisores rectes,
sonda acanalada, estilets, agrafes, catgut, agulles sutura,
escalpel, mascareta, xeringues, agulles injeccions, goma
compressor, pots esmeril i bates. Pressupost material:
cotó hidròfil, gasa estèril, venes, cloroform Duncan, alcohol, èter sulfúric, tintura de iode, perclorur de ferro,
solució pícrica, solució fenicada, solució sublimada, suero
fisiològic ringer, suero glucosat Rapit, suero antitetànic,
oli alcamfor, injecció cafeïna, Pantopon injec., Clorur
morfina, Canfolix injec., Trombil injec., Anestidermona,
anestèsic local Cl etilo.
L’any 1944 la situació seguia sent precària. Des de la
delegació provincial de sanitat se’ns instava a aplicar la llei
del Seguro de Enfermedad. Es criticava la situació tot dient
que: es disposava d’un dispensari contínuament tancat, equipat
sumàriament per a casos d’urgència, inadequat per al Seguro de
Enfermedad perquè no té laboratori ni Raigs X ni mobiliari clínic.
El mateix any 1944 es planteja el problema de la propietat de l’immoble: La finca de la Plaça Catalunya, 12
(la numeració oscil·la entre 10, 11 i 12 segons quin document consultis) era de La Aurora Obrera. La comisión
Calificadora de bienes sindicales marxistas, de la Presidencia del
Gobierno, en reunión de 26 de febrero de 1943, se acordó declarar
propiedad de la Delegación Nacional de Sindicatos de F.E.T. de
las J.O.N.S. con arreglo a la Ley de 23 de Septiembre de 1939
y su reglamento, los bienes que pertenecieron a la entidad sindical
marxista “Aurora Obrera Torellonense”.
Però, la casa havia estat venuda l’any 43 a Ricard Valls
Pamiés i el 44 a Àngel Duran Urquí i Lluís Menéndez
Alcón de Barcelona. Els nous propietaris, quan visiten la
propietat que han adquirit, troben que hi ha un sindicat
i l’oficina de Regiones Devastadas. Jo interpreto que el
propietari de l’immoble l’havia tingut llogat a La Aurora
Obrera i després el ven. El nou ajuntament franquista
hagué de comprar-lo als propietaris que l’havien adquirit. En Duran i en Menéndez estaven disposats a vendre la casa per 75000 pts. Edifici taxat per Masferrer en
100.353,24 pts. La venda es produïa l’any 1950, en dates
properes a la inauguració.
Quan es va fer efectiva, l’any 1949, la part de l’herència del Sr. Francesc Alamany Mas, propietari de la colònia de Vila-seca mort l’any 1939, els diners només varen
permetre obrir el dispensari de la plaça nova i comprar
una ambulància (vehicle de segona mà). Els diners havien
d’invertir-se en el nou hospital de Torelló (el col·legi dels
Sagrats Cors havia de ser l’hospital i escola).

40 | LA SANITAT A TORELLÓ

Al mes de maig es presentava el projecte de dispensari de Joan Masferrer
Pladelasala, arquitecte municipal, i el 30 de novembre
s’inaugurava. Assistència
del bisbe Perelló. L’alcalde
era Josep Vidal. Els convidats a la inauguració: Dr.
Thomasa, Dr. Roura, Dr.
Verdaguer, Dr. F. Gómez, i
els farmacèutics R. Prat, F.
Viver i Sr. Mensa.
El nou equipament
comptava amb aparell de Façana del Dispensari i l’ambulància
el dia de la inauguració (1950).
raigs X de la casa La Elec- Buick
Arxiu ADET.
tromédica. Eugenio T.
Karácsonyi (Barcelona).
Pel·lícula radiogràfica Kodak. Preu aparell: 68.350
ptes. Era un “Meteorit Supra” tipus especial amb regulador previ de l’entrada
del corrent.
Reglament del dispensari. Director: el metge
d’assistència pública domiciliària (Dr. Roura). Assistit
per les monges dels Sagrats
Cors (faran d’infermeres)
segons un conveni. Cobrarien 2500 ptes anuals per
mantenir el dispensari net Inauguració del Dispensari de la Plai per assistir els metges i ça Nova (1950). ADET.
malalts.
Les tarifes del dispensari l’any 1953: Radioscòpia 50 ptes (25 pel metge i 25
dispensari), radiografia en placa 150 ptes-100ptes, radiografia en paper 75 – 55 ptes, anàlisi de sang 20 ptes.
L’ambulància era una furgoneta, marca Buick usada
en molt bon estat. Es comprà als Srs. Yurrita d’Hernani
(Guipúscoa) per 52.500 ptes. Calen poques modificacions. En Jacint Folch de Llinars del Vallès va fer les gestions de compra. Servei ambulància. Sol·liciten el “cupo”
de 200 litres de gasolina al mes. L’any 1960 aquesta furgoneta habilitada com a ambulància (molt vella), matrícula
M36473. Tenia xofer de dia, xofer de nit, portalliteres i
suplent. Un dels xofers era en Moisès Criballés. L’any 60
es va comprar una altra ambulància.
Per amortitzar el servei d’ambulància es va oferir la
subscripció d’empreses. L’any 1951: “Hilatura Ter SA”
(Coromina) i “Contexta (Feyner) s’afegeixen a la subs-

Aparell de Raigs X (1950) que va adquirir l’Ajuntament per al Dispensari.
AMT.

cripció de l’ambulància del
Dispensari municipal.
Quan es requeria
un servei d’ambulància
amb anterioritat a 1950,
se sol•licitava telefònicament a la Creu Roja de
Vic. Aquest és el cas dels
afectats de tifus que es van
traslladar amb l’ambulància de la Jefatura Provincial
de Sanidad.

6. El desarrollismo
(1959-1975)

En aquest període
del franquisme, el model
d’economia autàrquic és
cosa del passat i el règim
es deixa assessorar per
bons economistes que ens
permeten accedir a una societat de consum gràcies
a les divises que entraven
per turisme i pels 3 milions
d’emigrants que Espanya
va enviar a treballar a EuCampanya de desratització de l’any
1965. AMT.
ropa. També es produïen
desequilibris
territorials
importants (els fluxos de la migració interna espanyola
són impressionants). Torelló, amb una base industrial
força sòlida, no només l’exaltació localista dels anys quaranta, fou un lloc d’atracció de població d’altres indrets
en aquest període. Aquest fet comportà que els quatre
metges de la població, amb un dispensari limitat, haguessin de fer moltíssim per poder garantir el dret facultatiu
de tot ciutadà.

Escorxador Municipal a la zona de les Serrasses l’any 1955, avui desaparegut. Va substituir el del carrer de Sant Josep i el de la Cooperativa. L’Abans.

L’any 1963 s’implementà la Llei General de la Seguretat Social. Progressivament s’anava perfilant el que seria una cobertura universal de tots el ciutadans (amb els
seus avantatges i amb les seves mancances). Aquest fet no
féu desaparèixer altres sistemes sanitaris com poden ser
les mútues d’assegurances. Les “iguales”, però, acabarien
desapareixent. L’any 1966 s’aprovava la Llei General de
la Seguretat Social. Encara perduraven, però, els antics
sistemes de cotització i no hi havia revaloritzacions periòdiques de les pensions. Al 72 es publicà la Llei de Finançament i Perfeccionament de l’Acció Protectora. Va ser
un fracàs perquè volia millorar el finançament, però el va
empitjorar perquè augmentava la protecció sense assegurar-ne els recursos econòmics.
Les campanyes de vacunació, les revisions escolars,
la millora en el subministrament d’aigües potables i les
millores en la qualitat i conservació dels aliments, juntament amb la creixent indústria farmacèutica, són la tònica
general d’aquest període.
També destacar les campanyes benèfiques com el
Dòmund i, més endavant, la conscienciació de la lluita
contra el càncer (veritable mal de la segona meitat del
segle XX i del segle XXI).

6.1 Metges
Fausto Corral Puig (Puerto Real, Cadis, 1926). Metge pediatre. Es va establir a Torelló l’any 1963. Va viure
al carrer nou, 4 i al carrer de Sant Antoni, 30. El seu fill
Javier Corral és metge.
Joan Aranda Sánchez (Barcelona, 1918 - Torelló,
1984). Va ser Metge d’empresa a la colònia Fabra i Coats (Borgonyà), com el Dr.
Roureda, otorrinolaringòleg i pediatre. A principis
dels anys 50 (1953 o 1954)
va establir-se a la colònia.
Allà hi tenia l’habitatge familiar i un dispensari per
atendre els habitants de la
colònia. Més endavant es
va establir al carrer Balmes, 11, de Torelló, i, després, al carrer Manlleu, 7.
A Torelló exercia la mediDr. Joan Aranda Sánchez (1918cina general a la seva con- 1984). Metge a Borgonyà i Torelló.
sulta. Ara ens sobta però, Família Aranda.
en aquells anys en què el
metge era el Sr. Metge, i estaven disponibles les 24 hores
del dia, havien de facilitar al pacient el fet de poder fer
petites operacions al mateix municipi. El Dr. Aranda ha-
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via operat a la seva consulta casos d’amigdalitis (angines)
i carnots, bullint l’instrumental per esterilitzar-lo i cloroform com a anestèsia. L’any 1977, amb la inauguració del
nou dispensari de Torelló, participava de les guàrdies i
consultes de la Seguretat Social. L’any 1983 l’Ajuntament
de Torelló li agraïa la tasca duta a terme i es jubilava. Moria l’any 1984. El seu fill, Josep Maria Aranda i Arqués, és
metge i dirigeix el Centre Mèdic del Ges.

6.2 Farmàcies
Durant la dècada dels 60 i 70 Torelló no parà de créixer. A les tres farmàcies existents s’hi incorporà una nova
llicència la dècada dels 70 i una altra durant els 80.
Francesc Xavier Bach Puigferragut (Vic). Comprà la llicència de la farmàcia Viver l’any 1965. L’oficina
de farmàcia es traslladà al carrer del pont, 43 (lloc on hi
havia la farmàcia Viver abans de l’aiguat).
Rosa Puigvert Casas (Torelló). Comprà la farmàcia Bach l’any 1967 i Antoni Torner Fors (Barcelona)
la comprà l’any 1969. Finalment, Montserrat Suriñach
Pla (Sant Pere de Torelló) la comprà l’any 1980 i la van
traslladar als jardins de la pèrgola a finals dels anys 80. És
la farmacèutica titular de Torelló en l’actualitat.
Ramon Prat Tarrés continuà igual durant aquest període.
Felip Rodas Gil (Ceuta). Comprà la llicència del
Sr. Mensa l’any 1975 (farmàcia Vergés). Mireia Vergés
Vidal, néta de Francesc Xavier Vergés, comprava la llicència l’any 1981.
Josefina Bardolet Sellarès (Sant Pere de Torelló).
Aconseguí la 4a llicència de farmàcia de Torelló. L’any
1971 tramitava l’obertura i el 1973 ja estava en funcionament a l’avinguda de Montserrat (actualment al carrer
Canigó). Per aconseguir la llicència d’obertura hagué de
competir amb la Sra Caterina Grifoll Oliva de Barcelona.
Farmàcia Soldevila (Borgonyà). La colònia Fabra i
Coats va tenir metge propi i productes farmacèutics. Als
anys seixanta s’hi establí la família Soldevila. La dècada
dels 80 tancà la farmàcia (?).

Farmàcia Surinyach al carrer del Pont, 43 (abans Viver).
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6.3 Dispensari ambulatori i ambulàncies
L’any 1959 l’ambulància ja era vella i atrotinada. Es
demanà al Ministeri una Alfa-Romeo. No en fabriquen
més i Josep Marcet Trias (Madrid) orienta l’alcalde Pere
Sala cap a una DKW fabricada a Vitòria. La DKW val
170.000 pts i té dues lliteres. Amb una sola llitera val
165.000 pts. L’any 1960 ja es té l’ambulància nova: “Para
reemplazar la ambulancia vieja del Dispensario Municipal, se ha
inaugurado una ambulància nueva, marca D.K.W., adquirida recientemente por el Ayuntamiento, para el traslado de enfermos y
accidentados”. Va arribar el novembre de 1960. Preu: 159.250
pts. Veiem que varen rebaixar el preu inicial perquè estava
adaptada per a dues lliteres.
Els preus del servei d’ambulàncies de l’any 60 era de:
5 pts/km. Les empreses de Torelló i rodalies subvencionaven l’ambulància amb 200 pts/any o més, segons les
seves possibilitats.
L’u de desembre 1963 els bombers s’instal·laren als
baixos del jutjat (actualment AMT), just al costat de l’ambulància.
Xofers d’ambulància o suplents: Josep Valentí Sans,
Fortià Solanich, Josep Solà Marjanet, Joaquim Baixeras Bofill, Ramon Martí, Moisès Criballés, Domingo
Caballeria, Teodoro García, Pere Fabré Baulenas,
Josep M. Pou, Jordi Romeu i Josep Fabré. Ajudants:
Pere Cañellas Clota, Antoni Braut, Miquel Oller,
Marc Gilabert, Ramon Martínez, Maria Comerma,
Sònia Yolanda Garrido, Enric H., David Botello, Ester Grajera, Marc Salarich, Mercè Mas, Avel·lí Sanz,
Josep Vilar, Pere Alberch, Lluís Fabré, Francesc
Villena, Gabriel Álvarez.
L’any 1974 es parlava de la rehabilitació del dispensari municipal. Nou ambulatori de l’INP (Instituto Nacional de Previsión). Pressupost de 685.000 ptes. Ramon
Vilar, alcalde, feia les gestions. El cost de manteniment
del dispensari de Torelló era de 36’32 ptes per assegurat i
mes. El cost mitjà era de 15 ptes/mes per assegurat en altres poblacions. La Seguretat Social volia que aportés més
finançament el municipi. Aquell any Torelló tenia 4.247
assegurats. El general Parrella, Joaquin Puig de Càrcer, va
fer alguna gestió amb l’amic Enrique Mata, director general de la SS. Respongué, però, que Torelló hauria d’esperar al IV Plan de Desarrollo. Al 16 de desembre de 1974
ja s’havia aconseguit un acord per fer el CAP. Sembla ser
que les gestions finalment varen fructificar.
L’any 1977, Ramon Vilar Bassas va inaugurar el Consultori de la Seguretat social el dia 12 de desembre de
1977. Hi trobem els facultatius: Dr. Aranda, Dr. Gómez,
Dr. Ganiko i Dr. Esquerrà.

Al programa de la festa major l’ajuntament es congratulava de l’obertura: “Del Consultori de la Seguretat Social
n’estem molt satisfets: a més dels avantatges que comporta, ja aquest
any –millor dit l’hivern passat- no s’han vist pels nostres carrers
aquelles cues de pacients que es veien obligats a romandre a les
escales o a les entrades dels Srs. Metges; i, d’altra banda, estan
“enraigades” les gestions per a aconseguir el servei d’urgències, és a
dir, que durant tota la nit un Doctor i un Practicant estiguin a la
disposició del públic. Per una atenció de la Caixa de Pensions, a la
qual li agraïm la gentilesa, es disposa d’una nova ambulància, amb
totes les millores tècniques per al trasllat de malalts i accidentats.”
(Salutació que fa la Corporació Municipal)”.
Ambulància estrenada el 1994. AMT.

6.4 Els practicants
Una tasca sanitària important la fan els practicants.
Visiten el pacient i li subministren els medicaments per
via intravenosa o intramuscular. En aquest apartat he
trobat diverses persones que han exercit a Torelló. Entre
els anys 20 i 30 hi hagué el Sr. Joan Dueso Arqués, de
Vic, que vivia al carrer de Sant Miquel, 14. L’any 1945,
la llevadora Felisa Cols fou nomenada practicant. L’any
1951, el titular era Eduard Cuadrenchs Casserras. En
aquell concurs s’hi presentà Concepció Carrera Font,
practicant que residia al carrer Manlleu. L’any 1954 guanyà la plaça Josep Maria Trens Garcés (Selgua, Osca,
1903) que exercí el càrrec fins l’any 1978, anys en què el
seu fill, Josep Maria Trens Vielsa, guanyava la plaça. En
aquest llistat, incomplet, hi falten practicants perquè simultàniament hi havia dos practicants al municipi durant
les darreres dècades.

7. Arriba la democràcia i l’autonomia a
Catalunya (1976-2008)
En aquesta etapa més propera al present s’ha produït
un canvi espectacular pel que fa a l’atenció sanitària. Han
desaparegut els metges de tota la vida amb la consulta al
domicili particular per donar pas a un servei centralitzat
en un CAP, on hi treballen un bon nombre d’especialistes
i uns mitjans tècnics avançats. També ha augmentat la
mobilitat del personal sanitari, s’han acabat els temps en
què dos, tres o quatre metges atenien tota la població.
Al CAP de Torelló, actualment, hi treballen facultatius
(metges, infermeres, llevadores, practicant... També s’han
creat les ABS (Àrees bàsiques de Salut) que apleguen els
tres municipis de la Vall del Ges.
També queda garantit l’accés a la sanitat a l’article 41
de la Constitució: els poders públics mantindran un règim públic

Estadístiques de mortalitat entre 1932 i 1981. AMT.

de Seguretat Social per a tots els ciutadans que garanteixi l’assistència i les prestacions socials suficients en les situacions de necessitat,
especialment en el cas de desocupació. L’assistència i les prestacions
complementàries seran lliures.
Un Reial Decret 36/1978, 16 de novembre, segons
l’acord dels Pactes de la Moncloa, sorgeixen, entre altres
institucions de nova creació: l’Institut Nacional de la Salut (prestacions sanitàries) que a Catalunya és l’Institut
Català de la Salut.
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Estadística de mortalitat per grups d’edat entre 1932 i 1981. AMT.

7.1 Els darrers curanderos de tradició popular
Els darrers anys hem vist com desapareixien els darrers curanderos de Torelló. Estem parlant de persones
que exercien de metge sense ser-ho. Aquests personatges acumulaven un saber popular que es transmetia de
pares a fills. N’hi havia que eren més una enganyifa que
altre cosa. Estic parlant dels senyadors. Un senyador guaria
el malalt tot dient determinades oracions i senyant-lo al
mateix temps. Aquest mètode no suporta cap anàlisi científic i, per tant, la seva pràctica es remet a temps en què
les supersticions i fe arrelaven en les mentalitats populars. També hi havia els saludadors aquests pretenien guarir
amb el contacte físic, l’alè i unes paraules màgiques.
Més fonament tenien les trementinaires, aquelles dones
que recollien les plantes adequades per guarir un seguit de
malalties i les comercialitzaven de poble en poble. Recordem que la base de molts medicaments i de la farmàcia en
general s’obté de plantes. Aquesta tradició ha perdurat en
poblacions pirinenques, però avui dia tenim els herbolaris
que ens proveeixen eficaçment.
També cal recordar que Osona ha estat terra de bruixes, sobretot al Lluçanès. A l’altiplà són nombroses les
històries de bruixes i, poca broma, hi ha processos inquisitorials que varen acabar amb dones penjades a la forca
o cremades a la foguera durant el segle XVII. No em puc
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estar d’opinar que aquestes dones tenien coneixements sobre medicina
natural (herbes, ungüents)
i que, en temps de penúries i malvestats, varen rebre
les ires de les institucions,
sobretot eclesiàstiques, per
fer-les servir de culpables
de tots els mals.
En el cas de Torelló, hi
ha hagut diversos homes Jaume Romeu (Casó) l’any 1985.
que han exercit de curan- Gran coneixedor de la medicina poderos amb més o menys pular. Foto Marginedes (Setmanari
Torelló).
encert. Potser el més conegut va ser en Jaume Casó
(Jaume Romeu i Vallbona,
1897-1990). En Casó era
un sabater dels d’abans
(arreglava les sabates) que
sabia guarir fractures d’ossos, posar-los bé, curar espatllats, fer productes que
evitaven la pudor dels peus
o l’eliminació de quists.
Un altre era en Pere dels
Ossos (Pere Sala Orra,
Sant Sadurní d’Osormort, Pere Sala, conegut com a Pere dels
1901). En Pere dels Ossos Ossos, un dels grans coneixedors de
la medicina natural i molt popular enva treballar a can Serra a tre els torellonencs.
Manlleu i, després, serrador a can Rosset. Havia fet de pastor a de petit i coneixia
a la perfecció les herbes remeieres del país. L’anaven a
veure molta gent perquè els indiqués les herbes que havien de prendre (herba blava, flor d’àrnica, flor d’arç, til·la, flor
de saüquer, sàlvies...), per fer venir gana (centaure), cascall, i
fins i tot herbes abortives (corona de rei, collida pel volts
de Berga). Entre els pagesos era molt popular, la majoria el cridaven per guarir el bestiar com ningú més sabia
fer (vaca desagullada o luxacions). A més a més, cobrava
sempre 2 o 3 pts o la voluntat del beneficiari i sovint era
en espècia (llonganisses o altres menges). També posava
bé els ossos fora de lloc, feia ungüents curatius i pegats
(pegues que comprava a Vic i herbes) amb la forma requerida (rodons, allargassats...). El seu germà, Jaume Sala,
venia herbes remeieres a l’engròs. Diversos laboratoris li
compraven la producció. La recollida d’herbes era familiar i a base de paciència s’omplien els sacs d’herbes seques.
Un altre cas més recent és el de Feliciano Gordo, paleta
que va establir tota una teoria per guarir malalties amb els
seus mètodes particulars a la dècada de 1980.

7.2 Personal facultatiu que exerceix o ha
exercit a Torelló
En aquesta etapa es va fer una reforma del dispensari
al mateix edifici i, més endavant, el CAP actual. El més
notable és el canvi que ha sofert pel que fa a nombre de
facultatius que hi exerceixen i els mitjans amb què han de
treballar.
Personal del CAP actualment:
Dr. Josep Malo Guillén. Pediatre i membre de la
Societat Catalana de Pediatria, on va exercir de professor
els cursos 1980-1981, 1981-1982 i 1982-1983. Conseller
de Sanitat municipal entre 1979 i 1987. Segueix exercint a
Torelló en l’actualitat. Membre de les Juntes Clíniques.
Dr. Marià Esquerrà Alibés. Metge de família. Exerceix des dels anys setanta (1977). Coordinador de l’ABS
de la Vall del Ges entre 1994 i 2007. Segueix exercint a
Torelló en l’actualitat.
Dr. Alejandro Ganiko Ganiko. Metge de família
des de 1974. Segueix exercint a Torelló en l’actualitat.
Dra. Maria Àngels Casals i Font. Metgessa a Torelló des de 1987 i regidora de Sanitat des de 1995. Cap
local de Sanitat (APD) l’any 1990. Actualment Regidora
de Benestar Social Salut Pública, Igualtat i Cooperació.
Segueix exercint a Torelló.
Dra. Carme Verdaguer Balmes. Metge de família.
Coordinadora de l’ABS des de 2007. Exerceix a Torelló.
Dra. Dolors Rosanas Subirana. Metge de família.
Ha estat al CAP en dues ocasions. La segona des de març
de 2008.
Dra. Fina Tomàs. Metge de família a Torelló des de
2007.
Dra. Rou Sánchez. Metge de família des de 2004 a
Torelló.
Dr. Francesc Sadurní Viñes. Metge de família des
de 2002.
Dra. Eulàlia Farrés Sidera. Pediatra.
Dra. Núria Mas Rogué. Metge de família.
Dra. Núria de la Iglesia Puig. Metge de família a
Sant Vicenç.
Dr. Josep Fontarnau Abancó. Metge de família a
Sant Pere de Torelló.
Encarna Garcia. Treballadora social de l’ABS.
Dolors Lladó i Rosa Subirats. Llevadores.
Infermers i infermeres: Montse Font, Olga Masoliver,
Meritxell Rovira, Puri Garcia, Mercè Palomo, Conxita Bofill, Lurdes Tarrés, Rosa Maria Boix, Núria
Culí, Josefina Juní (Sant Vicenç), Anna Espona (Sant
Pere), Pasqual Jaime i Calvet, podòleg i practicant.

Conseller de Sanitat municipal a finals des de 1988
fins 1992. Segueix exercint
a Torelló.
Núria Jutglar. Odontòloga.
Eduard Franquesa.
Fisioterapeuta.
Josep Maria Trens
Bielsa. Practicant.
Dolors Santanach i
Piti Martínez. Auxiliars Imatge del Dr. Esquerrà (1994). Setd’infermeria.
manari Torelló.
Personal administratiu:
Cristina Nogué, Carme
Forcada, Laura Bonilla, Núria Pérez, Maria Vilaró,
Fina Sayol, Rosa M. Villegas, Núria Molist i Montse
Ferrer.
Alguns metges que han exercit a Torelló els darrers
temps:
Dra. Montserrat Guillamon i Gifré. Metgessa a
Sant Vicenç i a Borgonyà.
Dr. Carles Costa Gonzàlez, 1985-1987.
Dr. Jabbour. Pediatre (1994). D’origen paquistanès.
Dra. Maria Carme Anglada. Metge de família
(1994). Actualment a Roda de Ter.
Dr. Hernández. Metge de família a Sant Pere
(1994).

7.3 Torellonencs (alguns no de naixement)
que exerceixen la medicina o la farmàcia fora
de Torelló
De Torelló han sortit un bon nombre de facultatius
que estan exercint la medicina o la farmàcia arreu. Molt
probablement la llista sigui incompleta, però us dono les
dades dels que he pogut constatar.
Alguns provenen de famílies on hi ha hagut un metge. Un és el doctor Pere Antoja Roura, nét de Josep
Roura Aragonès, que exerceix de metge de família i director de l’ABS de Sant Fost de Campsentelles. També
són néts del Dr. Roura, els germans Andrea i Carles
Corominas Roura. L’Andrea és metgessa anestesista
(anestesiòloga) a l’Hospital General de Vic i en Carles,
que als anys vuitanta féu una suplència a Torelló, exerceix
la sanitat escolar a Son Doreta (Palma de Mallorca) com
a metge de cirurgia bascular (angiòleg). Una altra nissaga
són els fills del Dr. Josep Verdaguer Riera. La Dra. Roser
Verdaguer Autonell, metgessa especialitzada en onco-
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logia. El Dr. Joan Verdaguer Autonell, especialitzat en
Immunologia Clínica, amb postdoctorat de la Universitat
de Calgary (Canadà), investigador sènior a la Fundació
Germans Trias i Pujol (Can Ruti, Badalona) entre 1999
i 2005, professor associat d’immunologia a la Universitat Autònoma de Barcelona durant el 2005 i, actualment,
professor agregat dimmunologia a la Facultat de Medicina i de Biotecnologia de la Universitat de Lleida, on compagina la tasca docent amb la recerca científica. També ha
seguit els passos del seu pare el Dr. Josep Maria Aranda
Arqués -medicina general- al capdavant del Centre Mèdic
del Ges des de 1989, on exerceixen una quinzena de metges especialistes. També va estudiar medicina, especialitat
de psiquiatria el fill del Dr. Corral, Javier Corral López.
El fill del Dr. Gómez, Xavier Gómez Batiste-Alentorn,
és metge especialista en oncologia, cap del Servei de cures Pal·liatives de l’Hospital de Bellvitge i responsable de
Formació de l’Institut Català d’Oncologia. El Dr. Eduard
Batiste-Alentorn, oncòleg a Vic, nebot del Dr. Gómez.
Raül Soldevila Vidal, dermatòleg a l’Hospital general de
Vic, fill del farmacèutic de la colònia Fabra i Coats (Borgonyà). També han seguit la vocació de farmacèutics els
germans Jordi i Fortià Prat Bofill. Una germana, Maria
Ignàsia Prat Bofill, és endocrinòloga a Barcelona i, una
altra, Concepció Prat Bofill, es dedicà a la indústria farmacèutica en laboratoris). Dra. Mireia Rourera, Hospital
del Mar de Barcelona.
Altres facultatius provenen de famílies on no hi havia un metge o farmacèutic que influís directament en
l’elecció de la carrera: el metge Toni Darnés Cirera que
té oberta una clínica dental a Port de Llançà; l’Assumpta
Prat Puig, de Ca l’Esparter, metge traumatòlega i cap de
documentació a Vilafranca del Penedès; el metge internista Toni Marcó Piella, nascut al carrer del Pont, 37,
una casa on han viscut un bon nombre de metges torellonencs; la Dra. Montse Soldevila Llagostera, del carrer
Nou, que va estar amb Medicus Mundi a Ruanda i, actualment, de geriatra a l’Hospital de la Santa Creu de Vic; el
Dr. Callent, del carrer del Pont, que exerceix de metge de
família i traumatòleg; L’Artur Piñol, dentista; la Dolors
Cubí Montanyà, geriatra de l’Hospital de Sant Jaume
de Manlleu; la Francesca Faja Genovès, farmacèutica.
Anna Canudas Teixidor, farmacèutica, guanyadora del
premi Jove Investigador 2007 que atorga la Societat Espanyola de Farmacologia; un treball sobre malalties neurodegeneratives com l’alzheimer, huntington o parkinson;
Maria Freixa i Bofill, regidora i farmacèutica; la Maria
Teresa Portús Vinyeta (?); Rosa Bori, traumatòloga a
Barcelona; la Mariana Arimany, anestesista a l’Hospital
General de Vic, i la Maria Antònia Vilar Vinyeta, que és
infermera i monja i normalment exerceix a l’Àfrica.
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7.4 Farmàcies
Durant els darrers anys s’ha concedit la cinquena llicència de farmàcia al municipi de Torelló.
Ramon Prat Tarrés es jubilà i compartí la titularitat
de la farmàcia amb els seus fills: Fortià Prat Bofill (1985)
i Jordi Prat Bofill (1986). Durant aquest anys la farmàcia
ha sofert una notable ampliació amb l’adquisició de l’antic Bar Esport.
Montserrat Macià Pou (Folgueroles). Comprà la llicència de Mireia Vergés l’any 1986.
Lídia López Santín (Manlleu). Comprà la llicència
el mateix any. Als anys 90, Montserrat Jutglar és la titular de la farmàcia. Els darrers anys s’ha traslladat al carrer
d’Anselm Calvé. La centenària farmàcia Vergés tancava
definitivament les seves portes.
Berta Nofre i Mercader. Obria una nova farmàcia
al carrer Manlleu, 31 l’any 1980.
Les farmàcies Suriñach i Bardolet varen canviar
l’oficina de farmàcia durant els darrers anys.

7.5 Veterinaris
En les darreres dècades s’ha anat diluint la presència
del veterinari titular atès que l’activitat ramadera s’exerceix fora del casc urbà. El titular en qüestió fa les inspeccions o visites a les granges i controla la salut dels animals
destinats al consum. Ara, les botigues no reben aquest
tipus d’inspecció ni tampoc hi ha l’escorxador municipal.
A nivell popular hi ha més necessitat de l’atenció dels animals domèstics.
Francesc Xavier Vergés Colomer. Fou el veterinari titular interí de Torelló entre 1978 i 1980. L’any 1982
exercia de titular a Manresa.
Miquel Molist Bach. Exercí a Torelló de forma provisional des del novembre de 1980 fins a 1983, en què
passà a ser titular de Vic.
Ramon Amils Palomer. Ja el trobem l’any 1979 a
Torelló. L’any 1983 obtenia la plaça en propietat. Als anys
noranta encara exercia el càrrec.
Els darrers anys han obert centres veterinaris per tenir cura de la salut dels animals. El centre Albet, al carrer Rocaprevera, en va ser un. L’altre, Veter-can, va obrir
el 1983 a l’avinguda de la Generalitat, es va traslladar al
carrer d’Anselm Clavé i, actualment, és al polígon Matabosch (Hospital Veterinari de Ter).

7.6 Odontòlegs i Oftalmòlegs
Un recull incomplet dels dentistes que han exercit o
exerceixen a Torelló. A tall d’anècdota: els barbers podien
exercir la cirurgia menor fins al segle XIX (arrencar queixals ho podien fer). Als anys 30 hi havia la Clínica Dental
al carrer Ample, 4 (Parassols), amb el Dr. Ignasi Dou.
L’any 1961 hi havia exercint el Dr. J. Cortés. Als anys
40 hi havia un dentista, Eduardo Vázquez a la plaça de
Sant Fortià, 9.
Entre els dentistes més populars hi trobem dos consultoris que obrien un o dos dies a la setmana. El Dr. Miquel Furriols, de Vic, i el Dr. Salvador Prat Casanovas,
a la plaça Nova, 12.
Dels anys 80 cap a aquí, Cèsar Grigioni i la Dra.
Follonier (plaça Nova). També el Dr. Santiago Vidal
Malaka (carrer Sant Feliu).
Un esbós dels oculistes del municipi: Òptica Abizanda (anys seixanta), F. Morell, Federòptics Francolí, Òptica Torelló i Òptica Jaumira.

7.7 L’ambulatori o el CAP (centre d’atenció
primària)
Vicenç Pujol, l’any 1980, sol·licità les urgències per al
consultori de la SS. Ramon Prat era el Conseller de Sanitat del municipi.
L’any 1983 s’aconseguia l’ampliació del CAP i del servei ordinari d’urgències. El Dr. Josep Malo Guillén era el
conseller de Sanitat del municipi. Disposava de 5 metges
generals, 2 pediatres, 3 metges d’urgències, dos ATS al
CAP, 2 ATS de zona, 3 ATS d’urgències, una administrativa, un zelador de dia, 4 zeladors d’urgències. Plaça nova,
12. Tenia 355 m2. L’any 1975 només hi havia 3 metges
de capçalera. Al 78 s’hi afegia el pediatre i al 82, el servei
d’urgències. Des del 82 la llevadora visita al CAP. Per anar
d’urgències al CAP des de 1983 calia la presència d’un
municipal si és a partir de les 10 del vespre. S’evitaven
alguns problemes. Potser la persona que associo més amb
el CAP d’aquests anys és la Sra. Dolors Català.
El Dr. Malo, l’any 1984, trametia a la Conselleria de
Sanitat de la Generalitat els solars disponibles per fer-hi
un nou CAP. En aquell temps se sospesava la possibilitat
de fer-lo als següents locals: edifici i pati del Jutjat (Capsavila, 2), pati col·legi Rocaprevera (fàbrica INVISA), Torneria Pujol (terrenys propers al mercat municipal).
Entre els anys 1986-1987, el dispensari (CAP) es trobava en molt mal estat (sobretot la teulada). L’Institut
Català de la Salut presentava un projecte de remodelació.
L’any 1989, amb l’Andreu Rifà, alcalde, el CAP de la pla-

Entrada de l’ambulatori de la Plaça Nova l’any 1978 (reformat). Setmanari Torelló.

ça Nova funcionava els 7 dies de la setmana. Hi havia 8
metges (5 de general i 3 d’urgències), 2 pediatres, 8 ATS,
1 llevadora. Observacions: pediatria és insuficient per
manca d’espai; general no disposa de consulta d’infermeria; per a embarassades no hi ha espai de gimnàs; el CAP
està en un lloc amb massa trànsit.
L’any 1993, el SCS subvencionava part del cost de
l’ambulància. S’instal·laren telèfons mòbils a les ambulàncies. El 1994: normativa higiènica ambulància: es netejava amb clorats en pols, formol, detergents aniònics
(timol, cresol)... El juliol de 1994 s’estrenava una nova
ambulància amb un matalàs de buit i una llitera de cullereta.
Es posà en marxa l’ABS (Àrea Bàsica de Salut) l’any
1994. Estructura sanitària dels tres pobles de la Vall.
Compartir metge. Dr. Marià Esquerrà. 9 metges a la Vall
(1 a Sant Vicenç i 1 a Sant Pere), 9 infermeres. Es podia
anar a visitar a qualsevol dels 3 dispensaris. Metges: Esquerrà, Casals, Ganiko, Rosanas, Anglada, Malo, Jabbour
(pediatre). Hernández (Sant Pere), Dra. Guillamon (Sant
Vicenç i Borgonyà) de medicina general.
A principis de 2001, l’ABS s’ha fet del tot petita i es
presenta un projecte que és acceptat. El terreny on hi
havia hagut una teuleria o bòbila de l’Artur Codinachs
i l’Institut de Torelló, després, es va enderrocar i, en un
temps rècord es va edificar el nou CAP. L’any 2003 obria
les seves portes el CAP actual.
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EPÍLEG
Conclusió
Espero no haver interpretat malament els documents
que he consultat ni haver-me oblidat de temes o persones
que haurien de figurar aquí. Aquest recull, força seriós,
crec que pot servir de base per a noves recerques i per
animar algú a profunditzar en les vides d’aquests protagonistes de la història local.
A mesura que he anat buidant la documentació d’arxiu, bibliogràfica i les fonts orals, el grau de complexitat
ha anat augmentant i no sé si hauré sabut sintetitzar allò
que he trobat en la fredor dels fulls de paper escrits.
També vull que serveixi d’homenatge a aquells facultatius que, en el seu moment, no varen rebre el reconeixement dels qui havien de fer-ho.
He volgut donar importància a tots aquells que d’alguna manera han contribuït a donar un bon servei sanitari a la població. És per això que he intentat que hi sortís
tanta gent que m’ha estat possible de constatar. Perdoneu
si he omès alguna persona.. M’ha estat impossible, i tampoc era el meu objectiu, trobar tot el personal de l’ambulatori des del 1977 fins a l’actualitat.
La conclusió d’aquest treball és que els 13000 habitants de Torelló tenen avui una millor prestació sanitària
que en el passat. Però això és obvi. Les taxes de mortalitat
infantil i l’esperança de vida són indicadors que milloren
cada dècada. Potser el que cal ara i aquí és incidir en algun
aspecte de la sanitat municipal que pot o ha de millorar.
Des del punt de vista del servei que rebem, hi ha un
fet innegable: des de 1983 es va establir un servei d’urgències al municipi que permetia les 24 hores del dia anar al
CAP de Torelló. Ara, per una reestructuració del sistema
(com sempre, per falta de recursos econòmics i perquè
la sanitat és molt cara), des de la Conselleria ens han tret
les urgències. La protesta popular va permetre que ens
posessin una ambulància medicalitzada de guàrdia totes
les nits. Ara, els ànims s’han calmat una mica, sembla que
no ha passat res, però, no deixa de ser una retallada en
prestacions sense precedents en els darrers cent cinquanta anys d’història de la sanitat a Torelló.
El segon problema és una crítica al dualisme de la
sanitat a Catalunya. Es veurà molt clar amb un exemple:
un ciutadà es lesiona el genoll en una caiguda. Si paga una
mútua rebrà les prestacions sanitàries en pocs dies (ressonància magnètica en menys de deu dies i operació, si cal,
en un mes). I si en canvi va per la Seguretat Social (gratuïta), pot trigar mesos per fer-se la ressonància magnètica i
qui sap quan l’operen. El més greu de tot aquest sistema
és que algun metge canvia la cara si li dius que ets d’una
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mútua. Això no vol dir que no hi pugui haver una sanitat
privada i competitiva que ofereixi el millor servei possible
a aquells que la puguin pagar. El que no està bé és que les
llistes d’espera de la sanitat pública siguin cròniques.
Per acabar aquest monogràfic voldria emfasitzar sobre diversos aspectes que poden influir negativament en
la salut dels convilatans i de la societat en general. Un
és la creixent pèrdua dels hàbits alimentaris tradicionals
(menjars amb tot tipus d’additius, transgènics...); un altre
és l’efecte de les drogues noves. Ja hem conegut els estralls
de la drogoaddicció en generacions passades, amb l’aparició de la Sida, però ara estan per veure els efectes de
les drogues (pastilles) que poden portar seqüeles importants.
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