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bolsados. En aquest treball Bassas sostenia la tesi que la cau-
sa del còlera eren uns petits insectes que podien estar lliures o 
«embolsados», és a dir enquistats: «Los agentes productores 
del cólera morbo son insectos que llamo microscópicos por 
su extremada pequeñez, y los divido primero en libres o sin 
túnica, susceptibles de volatilización, y de pasar de un lugar 
a otro espontáneamente u obligados por una corriente aérea, 
y (...) segundo: entrincados o embolsados, embrionados unos 
y fecundados otros, quienes no pueden ofender sin que pre-
ceda un grado de calor capaz de desarrollarlos y romper la 
envoltura coriácea (...) unos y otros para vomitar la ponzoña 
y dañarnos, es indispensable el inmediato contacto en una o 
muchas superficies». Després d’aquest treball es perd la pista 
de Bassas, no hem trobat cap document que ens doni notícia 
ni del lloc ni de la data de la seva mort.
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BAYÉS i COCH, Càndid

Metge. Fill d’Antoni Bayés i Fuster,* va néixer a Tona el 3 
d’octubre de 1867. Estudià el batxillerat al Seminari de Vic 
i la carrera de medicina a la Universitat de Barcelona, on es 
llicencià el 1889. L’any 1891 va ingressar al cos facultatiu de 
l’Hospital de la Santa Creu de Vic, i l’any 1930 n’esdevingué 
director. El 1894 va obtenir per oposició el títol de metge 
director numerari del cos de banys, fent-se càrrec, succes-
sivament, de la direcció dels balnearis de la Vall de Ribes, 
Tona, Alhama de Aragón i Marmolejo. El 1913 va presen-
tar la comunicació titulada «Tratamiento hidromineral del 
escrofulismo» al congrés internacional d’hidrologia mèdica 
celebrat a Madrid. Va ser un dels primers metges a operar les 
hèrnies estrangulades a Vic. Era soci numerari de la Sociedad 
Española de Hidrología Médica i acadèmic corresponsal de 
l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona. El 20 de 
juny de 1948 l’Ajuntament de Vic li va atorgar la medalla de 
la ciutat. Morí a Vic el 28 de novembre de 1955.
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BAYÉS i FUSTER, Antoni

Metge. Nascut a Taradell l’any 1842. Va estudiar la carrera 
de medicina a la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar 
l’any 1864. Es va establir a Tona, on el 1874 va descobrir de 
forma fortuïta un brollador d’aigües sulfuroses. De seguida, 
Bayés va constituir una societat per explotar aquesta deu amb 
Narcís Ullastres Sala i Josep Quintanes i Riumbau. Bayés 
va ser el director mèdic del «Manantial Ullastres»; viatjà 
pel sud de França per estudiar la gestió dels balnearis, i el 
1881 va publicar el llibre Aguas minero-medicinales, salino-
yodo-sulfuradas de San Andrés de Tona per tal de donar-lo a 
conèixer. L’obertura de l’establiment Ullastres va donar pas 
a l’obertura d’altres tres establiments termals més, els ma-
nantials Roqueta, Segalés i Codina. Amb el primer, situat a 
només dos-cents metres de distància, la societat participada 
per Bayés hi va sostenir un llarg plet per tal d’evitar que les 
aigües fossin declarades d’utilitat pública. Es va mantenir 
un llarg i costós litigi que va durar des de 1890 a 1895. Fi-




