LA INOCULACIÓ A CATALUNYA
L’Acadèmia de Medicina
de Barcelona tingué un paper
destacat en els inicis
de la difusió de la inoculació
a Catalunya donat
que alguns dels seus
membres foren defensors
de la seva pràctica.

JOSEP PASQUAL I CAMPO

POLÈMIQUES SOBRE LA INOCULACIÓ

Va néixer a Sallent (Bages) a mitjan segle XVIII.
Estudià medicina a Cervera i és llicencià el 1766.
Exercí a l’Hospital de la Santa Creu de Vic.
Membre de la Reial Acadèmia de Medicina
de Barcelona. Membre de la Reial Acadèmia
de Ciències i Arts. El 1763 va ser el primer
metge que practicà la inoculació antivariòlica
a Catalunya.

La inoculació no era totalment innòcua.
Era beneficiosa per l’individu inoculat,
però no contenia la difusió de la malaltia.
Els inoculats eren moltes vegades punt
d’origen d’epidèmies i, a més, morien
de l’1 al 3 per cent dels inoculats.

IGNASI SANTPONS I ROCA
(1756-1821)

Va dirigir junt amb altres metges la inoculació
del seu germà l’octubre de 1774. Però
la pràctica no tingué l’efecte esperat.

PAU BALMAS
Seguint els consells de Sutton i Dimsdale
inoculà un nen el 1776 i el desembre, el seu fill
únic, exemple que seguiren altres metges.

FRANCESC SALVÀ I CAMPILLO
(1751-1828)

Fou un dels principals defensors de la
inoculació. Va inocular la seva germana el 1778.

PERE GÜELL I PELLICER
Era membre del Protomedicat i va inocular
una filla el 1779, fet que afavorí l’acceptació
de la inoculació entre els que n’eren crítics.

Aquests també eren més susceptibles de patir
altres malalties com la sífilis i la tuberculosi.
El mètode tenia els seus perills. En alguns
llocs fou prohibit i en canvi en altres
es va utilitzar fins ben avançat el segle XIX.
Aparegueren enemics de la inoculació,
que defensaren amb criteris religiosos
que les malalties només eren enviades
per Déu, i també sorgirien societats
antivacunes, com la lliga de la indiferència,
que foren més perjudicials que beneficioses
pels avenços de la medicina.

Publicat el 1756, La disertación
de la inoculación y de la
inoculada, la señora María
Pérez Pastor Rodríguez
de la Vera, d’Antoni Capdevila
(Tàrrega 1722-1787), va ser
el primer text mèdic en defensa
de la inoculació a Espanya.

