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Presentació de Diseases in Minorca,
de George Cleghorn

El passat dia 8 d’octubre, va celebrar-se a la
Sala d’Actes del Col·legi de Metges la presenta-
ció del llibre “Diseases in Minorca” en impressió
facsímil de l’obra original de 1751, escrita pel
metge escocès George Cleghorn.

Actuaren d’amfitrions de l’acte, el president de
la Reial Acadèmia, Dr. Ballesteros, el Dr.
Bennasser, vicepresident primer del Col·legi de
Metges, i el president de la Fundació Hospital de
l’Illa del Rei, general Alejandre.

Entre els assistents, ocuparen un lloc destacat el
Conseller de Salut, Dr. Vicenç Thomàs; el
Conseller de Presidència, Sr. Albert Moragues; la
Consellera de Treball, Sra. Joana Barceló, i el
coordinador científic del Institut d’Estudis de
Menorca, Sr. Josep Miquel Vidal, així com un
granat nombre de membres de la Reial Acadèmia.

Va fer la introducció de l’acte el Dr. Ballesteros,
qui explicà els motius i fonaments per publicar
aquest llibre, que enriqueix la sèrie de publica-
cions que ve fent la Reial Acadèmia, amb la

col·laboració eficaç d’algunes institucions, com
són el Institut de Estudis Menorquins i la
Fundació Hospital de l’Illa del Rei. Agraí al vice-
president del Col·legi, la cessió de la sala d’actes
per aquesta presentació, atès que la sala de
l’Acadèmia estava en obres.

Tot seguit va prendre la paraula l’acadèmic Dr.
Bujosa, qui donà una complida explicació sobre
les diferents corrents de coneixement sobre les
que es fonamentaven la salut i la malaltia a través
del segles, i del perquè tenien importància pels
metges de temps passat, les denominades “topo-
grafies mèdiques”, de les que n’és un exemple
clar el llibre de Cleghorn.

Intervingué a continuació el Sr. Lluís Alejandre,
que va fer una ràpida ressenya de la història i evo-
lució de l’Hospital de l’Illa del Rei, i de la tasca
realitzada per la Fundació fins a dia d’avui, de la
gran col·laboració trobada a tots els nivells, apro-
fitant per agrair personalment a les autoritats pre-
sents la seva ajuda, assenyalant que actes com el
que es celebrava per la publicació d’aquest llibre,
tenen molta importància per a la difusió de la his-
tòria de la nostres Illes.

Finalment el Dr. Bennasser, vicepresident pri-
mer del Col·legi, agraí la presència de públic i
autoritats, i va posar a disposició de la Reial
Acadèmia la sala d’actes, tantes vegades com faci
falta, per a celebrar actes de tant d’interès per la
història balear.

El president de la Reial Acadèmia, Dr.
Ballesteros, tancà la sessió agraint l’assistència
als presents.

Darwin i la medicina

En el marc de l’Any Darwin,
dia 3 de novembre passat
l’acadèmic i professor de la
UIB Francesc Bujosa va pro-
nunciar la conferència
“Darwin i la medicina” en
sessió científica celebrada al
saló d’actes de la Reial
Acadèmia. Va assistir-hi el
conseller de salut i consum,
Hble. Sr. Vicenç Thomàs, i
un públic nombrós i  interes-
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sat. La presentació del conferen-
ciant va anar a càrrec del Dr. Pere
Riutord, també acadèmic.

El Prof. Bujosa, despres d’apro-
ximar l’auditori als trets biogràfics
del naturalista anglès, va explicar
els fonaments de la teoria evolu-
cionista per mitjà de la selecció
natural i en base a l’adaptació al
medi. A continuació va abordar
com el darwinisme ofereix solu-
cions tècniques per a problemes
concrets, des de la resistència als
antibiòtics fins a la lluita biològica
contra la malària a la morfologia
del cos humà i el comportament de
les espècies. 

En la darrera part de la interven-
ció, el Prof. Bujosa va rebatre les

resistències als principis darwi-
nians i va argumentar les raons que
les provoquen: el darwinisme mina
la idea  de que l’home està situat al
curull de l’arbre evolutiu; s’oposa a
la creença que hi ha animals
“millors” que els altres, acaba amb
còmodes explicacions finalistes per
donar raó de la anatomia i fisiolo-
gia dels éssers vius. També el dar-
winisme suposa renunciar a creure
en una “llei natural” imposada,
justa i immutable i admetre que en
la naturalesa triomfen i llegen els
seus gens els que disposen de
millor adaptació, “no els més ele-
gants, savis o bons”.

Va seguir un col·loqui amb el
públic. 

Esquema de Darwin sobre
l’evolució i diversificació de

les espècies (1837)




