
PARCET i  VIÑUALES, Pere

Metge i cirurgià. Nascut a Manlleu el 6 de març de 1783 en el 
si d’una família de cirurgians. Va fer els seus primers estudis 
a Vic, i després es traslladà a Barcelona on obtingué primer 
el títol de cirurgià i més tard el de cirurgià major. Seguida-
ment, va estudiar medicina a les universitats de Cervera, Osca 
i Montpeller, on va obtenir el grau de doctor l’any 1807 amb 
una tesi sobre el mètode d’Antoni Gimbernat per operar les 
hèrnies crurals. En retornar a Manlleu el va sorprendre l’es-
clat de la Guerra del Francès, i fou mobilitzat i destinat a di-
verses comissions. El 1809 era encarregat d’un hospital mili-
tar establert a la Torre del Bisbe, en els Masos de Bítem, prop 
de Tortosa, on va haver d’enfrontar-se als estralls causats per 
una epidèmia de febre maligna. Acabada la guerra va retornar 
a Manlleu on exercí la medicina. Durant la Primera Guerra 
Carlina va atendre els ferits de la guarnició de Manlleu i els 
dels exèrcits que operaven per la zona. Durant el conflicte va 
ser segrestat tres vegades per les tropes carlines, i va haver 
de pagar un fort rescat per ser alliberat. Aquesta circumstàn-
cia sembla que li va fer prendre la decisió d’exiliar-se de la 
seva vila nadiua, i el 1839 es traslladà a Mataró. Finalment 
s’establí a Arenys de Mar on exercí la medicina fins que, en 
sentir-se malalt, es traslladà a casa del seu fill, a Sant Genís 
de Vilassar, on va morir el 17 de maig de 1854. Pel que fa 
a la tesi doctoral de Parcet, cal remarcar que es tractava de 
la difusió del mètode quirúrgic d’Antoni Gimbernat per pri-
mera vegada a França. A Montpeller no es coneixia la nova 
tècnica, que va ser rebuda amb gran aprovació. El treball de 
Parcet comença amb la història dels mètodes més coneguts, 

usats pels diversos cirurgians de més renom a Europa, fins a 
l’aparició del de Gimbernat. Tots ells eren molt perillosos i 
comportaven una gran quantitat de complicacions que Parcet 
descriu amb detall. Tot seguit s’exposen les dificultats diag-
nòstiques de l’hèrnia crural fent un extens diagnòstic diferen-
cial i una anatomia de la regió inguinal. El text s’acaba amb 
la descripció del mètode, usant moltes vegades les mateixes 
paraules de Gimbernat.
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PASQUAL i CAMPO, Antoni

Metge. Nascut a mitjan segle xviii i mort en les primeres dè-
cades del xix. Germà de Josep Pasqual i Campo,* va exercir 
la medicina a Vic. Va ser un dels precursors de la inoculació 
contra la verola a Catalunya. Conjuntament amb el seu ger-
mà va escriure una memòria a favor dels usos terapèutics de 
la música. També va participar, juntament amb altres metges 
vigatans, en la redacció de dos informes sobre malalties epi-
dèmiques i el seu tractament i prevenció en els anys 1803 i 
1810.
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