ARIET i BARBERIS, Antoni
Metge. Nascut a Seva el desembre de 1872. Fill de Josep
Ariet, cirurgià nascut a Pou de Claverol (Urgell), i de Victòria
Barberis, nascuda a Torí (Piamont). Va estudiar a Barcelona,
on va obtenir el grau de batxillerat el 1892 i el de llicenciat
en medicina i cirurgia el 1900. Va exercir la professió mèdica
a Viladrau, vila de la qual va arribar a ser alcalde. Participà
com a congressista numerari en els Congressos de Metges de
Llengua Catalana des del primer, de 1913. Va ser soci protector
de la Societat Astronòmica de Barcelona i soci corresponsal
de la Societat Protectora de Plantes i Animals de Catalunya. El
1913 la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona
el va guardonar amb un accèssit per la seva topografia mèdica
de Viladrau, nomenant-lo al mateix temps soci corresponent.
Aquesta obra consta de tres seccions: Biològica (Vida somàtica
i vida psíquica), Etnogràfica (Descripció del gènere de vida de
la població) i Topogràfica (Estudi del medi ambient). Segons
Ariet, havia confegit aquesta topografia perquè: «He volgut
fer un estudi del poble aixerit, amb el que m’uneix avui gran
amistat, esmentant la vida somàtica, la vida psíquica i el genre
de vida de la població; l’atmòsfera, el terrer, la flora, la fauna,
les enfermetats i les causes locals de les mateixes, no tant sols
per lo que a les persones fa referencia, sinó també per lo que
als animals i plantes afecta; proposant a la vegada, segons
mon entendre, els medis per a combatre lo dolent i aprofitar lo
ventatjós». Tota una declaració d’intencions que es reflecteix
en el treball consegüent i que constitueix un estudi integral
de la vila de Viladrau d’un gran valor històric i documental.
Antoni Ariet morí a Viladrau l’1 de febrer de 1951.
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ARMENGOL, Gaspar
Metge. De la segona meitat del segle xviii, va néixer a Tortosa. Es va graduar a Osca l’any 1762, i va exercir com a metge
cirurgià a l’exèrcit i a la ciutat de Vic. L’any 1772 publicava
Historia medico-practica que por dialogos manifiesta algunas medicinas que baxo el apellido de especifico remedio, obtienen en si un poderoso veneno, obra en la qual avisava sobre
el perill d’alguns medicaments a causa del seu efecte tòxic.
S’hi tracta principalment del risc del mercuri, administrat en
forma de sublimat, i més breument de la cicuta i el jusquiam.
El tema s’aborda a través d’una conversa molt llarga en tres
sessions, fetes tot passejant, entre dues persones: Actuario i
Cordato. El primer, sense formació mèdica, parla de les virtuts curatives d’algunes medecines. Cordato li diu que més
que medecines són verins molt perillosos. En el primer diàleg
es parla dels tres medicaments, però en els altres dos la lluita
està dirigida només contra el sublimat o «solimán corrosivo»,
com se l’anomenava a l’època. Cordato, que considera el sublimat com un dels productes més perillosos, el defineix com
un compost format «de la unión del mercurio y de las sales
ácidas del agua fuerte y de la sal común, que con la sutileza
del arte viene a formarse una especie de material muy blanco
y cristalino, a la que llaman Mercurio sublimado corrosivo o
Dragón venenoso». Armengol, a través de Cordato, mostra
la seva oposició als tractaments mercurials, molt utilitzats a
l’època per lluitar contra la sífilis. Fa dir a Cordato que «si el
solimán corrosivo se toma interiormente causa en poco tiempo la muerte», i que si es prenia en petites dosis, els pacients
«apenas pasan cuatro años sin que se hallen afligidos con
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