«Catarrales; neumonias tifódicas, y demás enfermedades observadas en
algunos pueblos del partido de Vich durante el segundo trimestre
del año 1846». La Abeja Médica. 2a época, vol. I, núm. 5 (1847),
p. 139-142.
Reseña del cólera morbo asiático observado en 1855 en Calldetenas,
Santa Eugenia de Berga y Taradell. [Manuscrit no localitzat.]
Reseña de las enfermedades agudas que se han observado en la ciudad de Vich desde primeros de octubre de 1854 hasta primeros de
noviembre de 1855. 1855. [Manuscrit conservat a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.]
Reseña de las enfermedades agudas que se han observado en la ciudad
de Vich en el cuarto trimestre del año 1885 y en los tres primeros de
1856. 1856. [Manuscrit conservat a la Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya.]
La dirección de las pasiones del niño debe ser la primera base de la
educación. Discurs llegit el 31 de novembre de 1862 al Círcol Literari de Vich. [Manuscrit no localitzat.]

CAMPÀ i PORTA, Francesc de Paula
Fonts: 57, 81, 103, 233 i 243.

Metge vigatà, nascut el 3 d’abril de 1838, i que morí a Barcelona el 10 de febrer de 1892. Fill del també metge Climent
Campà i Cardona.* Va estudiar la carrera de medicina a Barcelona. Es graduà com a metge el 1861 aconseguint el premi
extraordinari de llicenciatura, i es doctorà l’any següent a la
Universitat Central (Madrid). Començà l’exercici de la medicina a la seva ciutat nadiua, al costat del seu pare Climent
Campà i Cardona.* El 1864 va ser comissionat pel subdelegat
de medicina de Vic per ajudar a estroncar l’epidèmia de verola que afectava la vila de Manlleu. Amb la cooperació dels
facultatius de la vila i de les seves autoritats locals hi va establir un pla sanitari que va aconseguir la vacunació de totes
les criatures no vacunades, i la revacunació de molts adults.
Durant l’epidèmia de colèra del 1865 a Vic va treballar gra
tuïtament assistint la població menys afavorida de la ciutat. El
mateix 1865 va tornar a Barcelona on, després de guanyar-ne
l’oposició, va ser nomenat professor clínic de la Facultat de
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Medicina, on el 1869 va passar a ocupar el càrrec d’auxiliar
de la Càtedra d’Obstetrícia. Exercí aquest càrrec fins al 1872,
any en el qual va guanyar per oposició la Càtedra d’Obstetrícia i patologia especial de la dona i els nens de la Facultat de
Medicina de València. El 1882 va ser elegit degà de la Facultat de Medicina valenciana. El 1889 va passar a la Càtedra
d’Obstetrícia de Barcelona, per permuta amb el doctor Marià
Sancho. Va ser un assidu col·laborador de les revistes mèdiques del seu temps. Va escriure articles a: El Compilador Médico (1865), on des del 27 d’agost de 1866 començà la secció
«Higiene especial de las clases obreras»; La Independencia
Médica (1869); Gaceta Médica Catalana (1881), i Boletín
del Ateneo (1873-1874), on va publicar, entre altres articles
sobre la importància social de la dona, «La aclimatación de la
especie humana». A València, va fundar i dirigir La Crónica
Médica, que es publicà durant dotze anys. Soci de número de
les acadèmies mèdiques de Barcelona i València, va formar
part de la vicepresidència del Congrés Mèdic de Barcelona
de l’any 1888. Havia de presidir el Congrés Internacional de
Ginecologia i Obstetrícia de Brussel·les de l’any 1892 quan
el sorprengué la mort. Va participar activament en la direcció
i les activitats del Círcol Literari de Vich, del qual va ser proclamat soci d’honor per aclamació. Va ser soci fundador de
l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de València, del qual va
ser president el 1881 i durant el bienni 1884-1886. Estava en
possessió de l’Ordre d’Isabel la Catòlica, de la qual també era
comanador de número.
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CANALDA i CALBÓ, Agustí
Farmacèutic. Visqué a Vic durant el segle xix. Va ser un dels
fundadors del Círcol Literari de Vich, institució en la qual
pronuncià diverses conferències amb continguts científics.
En aquest sentit, el 16 de març de 1862 llegia una memòria
titulada «Consideraciones cosmológicas sobre los terremotos
de Mendoza y torre de Grecco», en la qual atribuïa l’origen
dels terratrèmols a l’acció de la «calor central cada día más
impotente». Després de donar a les erupcions volcàniques el
mateix origen i criticar la doctrina neptuniana (que defensava
un origen de les roques i de la mateixa escorça terrestre degut a l’acció de l’aigua), concloïa «que esos fenómenos irian
siendo cada dia menos violentos y menos frecuentes a causa
de ir disipándose cada dia el calor del núcleo terrestre», que
la Terra podia arribar a esdevenir una «masa helada inhabitable». Aquestes afirmacions sembla que no van agradar a
una part de l’auditori. D’alguna manera, les idees plutonianes (que defensaven un origen de les roques i de l’escorça
terrestre degut a l’existència d’un foc intern) contradeien el
Diluvi Universal en negar el paper de l’aigua com a força
de modelació terrestre i en conseqüència es qüestionaven les
Sagrades Escriptures. Per calmar els ànims, un cop acabat
el discurs del senyor Canalda, Francesc d’Assís Aguilar,*
clergue i futur bisbe de Segorb, va intervenir assegurant que
«las teorias expuestas por el señor disertante eran solo hipótesis más ó menos fecundas, y que los descubrimientos de
las ciencias naturales en nada se oponian á la relacion de la
Cosmogonia de Moisés». Va rebatre les teories dels pluto
nians perquè, segons ell, no podien explicar la formació dels
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