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Aureliano Maestre de San Juan és una personalitat 
important a la medicina espanyola de la segona meitat del 
segle XIX, sobre tot com a principal "starter" d'una línia 
científica que havia de tenir una brillantor molt forta. 
Maestre fou el primer catedrhtic d'histologia del país; en el 
seu curs de doctorat va iniciar Cajal el seu contacte amb 
aquesta materia; fou autor d'un text important, avui clhssic, 
i de fet fou el primer cap de l'escola d'histologia 
espanyola. La seva vida fou prou interessant i, en l'aspecte 
professional, trhgica. Ha estat relativament estudiada. 

Durant bastants anys va publicar sobre temes ben 
diversos, que a la llarga són poc coneguts. Aquí volem 
comentar un fet que gairebé no s'esmenta mai: la seva tesi 
sobre el suPcidi. Dividirem aquest treball en tres parts: a) 
Breu notícia sobre la personalitat i obra de Maestre, qui era 
i que havia fet. b) Les idees sobre el suPcidi en el seu 
temps, la meitat del segle XIX. c) anhlisi i valoració de la 
tesi, que es publica com un fulletó curt, de 16 phgines. 

I. BREU NOTICIA SOBRE MAESTRE DE SAN JUAN 

Aureliano Maestre de San Juan y Muñoz va néixer a 
Granada l'any 1828 (1). Estudia la carrera a Granada i a 
Madrid i es llicencih el 1847. Ben aviat comen$& una tasca de 
publicista que en aquest període fou molt intensa. Durant 



l'any 1849 va publicar vuit treballs, tots ells a la revista 
"Eco de la Medicina" de Madrid. Ademés va publicar una 
traducció de l'anatomia quirúrgica de Petrequin. Dels vuit 
treballs podem classificar-ne tres com a anatbmics: els tres 
primers. Altres tres són de terapbutica, sobre el iode, la 
digital i els mercurials. Els altres dos són més clínics, un 
de mbdic i un altre de quirúrgic. S'inicih doncs amb prou 
empenta (2). El 1851 es va doctorar amb la tesi sobre el 
suycidi que comentarem. 

Molt aviat s'havia integrat a la vida de la facultat de 
medicina de Madrid, i a l'anatomia. Dos mesos després 
d'acabar la carrera fou nomenat ajudant de preparador i 
conservador anatbmic (3) 

Maestre, per aquests anys, treball& activament com a 
metge, sobre tot com a cirurgia, a Madrid. Tenia un cert 
prestigi com a metge i hdhuc una certa significació. Es 
conegut el fet que havia amagat a casa seva persones 
perseguides. Així quan pel juliol de 1854 hi hagué una 
situació difícil, Eugenio Aviraneta, el personatge estudiat 
per Baroja, fou perseguit. La senyora Aviraneta va haver de 
refugiar-se a la casa d'un amic, que era el metge que els 
visitava, el Dr. Maestre. El fet ha estat recollit per Baroja 
en la biografia dtAviraneta (4) i per Horacio Oliva (5). 

També fou important la seva intervenció quan el cblera 
del 1854. Fou metge de l'hospital de colBrics de Sant Geroni, 
i intenta fer l'autbpsia de molts dels que morien per efecte 
de l'epidbmia (6). També fou professor substitut de 
fisiologia i de clínica mbdica a la facultat (1850). Mantenia 
el contacte amb la facultat i treballava molt com a metge 
practic. La seva fúria publicista va baixar, per6 
s'interessava per molts temes ben diferents. Es ben conegut 
que va publicar una troballa anatomopatolbgica, la 
coincidsncia en un mateix malalt d'anosmia per manca total 
dels nervis olfatoris, i una atrofia congbnita dels testicles 
i del pene. El treball fou publicat al Siglo Medico, revista 
de bon prestigi, si més no local, aleshores. No tingué ressb 
(7) 

El 1857 va marxar a Granada, com a professor clínic. 
Allí treballa intensament. En tres anys es diu que va fer més 
de tres-centes intervencions quirúrgiques. Acceptava 
explicar gairebé totes les assignatures, com a suplent. Torna 



a estar en una altra etapa de bona productivitat: en el 
trienni 1857-1859 publica nou treballs. Cal destacar-ne els 
dedicats al tractament de la tuberculosi, amb hipofosfits, 
que foren recollits a la literatura anglesa (8). També 
s'ocupa del cloroform i traduí algun llibre. 

En aquest període d'activitat com a professor clínic a 
Granada cal recodar el seu escrit "Necesidad de establecerse, 
por nuestros legisladores y bajo 10s principios de la higiene 
las reglas que fijen la edad y clases de trabajos a que la 
industria somete a 10s niños" (9). Consta com a "Tesis 
sostenida en la Academia de Ciencias del Liceo de Granada" i 
aquest enunciat podria fer pensar que és la seva tesi de 
doctorat, que sabem tenia ja des del 1851. 

El 1860, quan tenia poc més de trenta anys, va guanyar 
la catedra d'anatomia de la universitat de Granada. La decada 
dels seixanta és molt productiva en treballs. Amb tot passa 
alguns temps ampliant estudis per diversos palsos d'Europa, 
quan ja era catedratic. A Paris contacta amb Eloy Carlos 
Ordóñez, sudamerica, i capdavanter dels estudis histol6gics 
entre els investigadors o professors de llengua castellana. 
(10) 

Fou professor a Granada poc més de deu anys. El 1871 
féu les oposicions per una chtedra d'anatomia de Madrid. Tot 
i fent-ho bé no la va treure. Per6 aleshores es creh una 
catedra dlHistologia i en fou nomenat directament catedrstic, 
per concurs, l'any 1873. Era la primera a Espanya i aix6 ens 
recorda com els hist6legs han sortit de l'anatomia. El mateix 
Cajal fou catedratic d'anatomia a ValGncia i d'Histo1ogi.a a 
Barcelona per concurs. 

Ja catedratic de Madrid Maestre féu escola, tant en la 
línia de la histologia normal com la patolbgica. López Piñero 
esmenta com a deixebles en aquest sentit a Leopoldo López 
Garcia, després catedratic a Valladolid, i a Manuel Tapia, 
més histopatóleg, en el camp de la cirurgia. 

Fou fundador de la Sociedad Histológica Española 
(1874), reunint un conjunt:, potser una mica heterogeni, de 
persones interessades per un tema aleshores punta, 
l'aplicació del microscopi als estudis morfolbgics. 



L'any 1888 va tenir un accident de laboratori i va 
patir lesions caustiques, per sosa, ala ulls, consequencia de 
les quals va perdre la visi6.El seu Últim any fou molt drama- 
tic i, com diu López Piñero "tras año y medio de duros pade- 
cimientos físicos y morales muri6 pobre y casi olvidado" 
(11). Va morir a Alacant el 1890. 

La seva obra escrita mes important són els tractats de 
les matsries que ensenyh. Així el "Tratado de Anatomia 
General", publicat el 1872 a Madrid, amb més de mil phgines. 
Potser el text més important és el "Tratado de Histologia 
normal y patológica, precedido de un resumen de técnica 
histológica", que té gairebé nou-centes piigines. Es publicii a 
Madrid el 1879, amb una segona edició el 1885. 

11. LES IDEES SOBRE EL SUICIDI EN EL SEU TEMPS 

El tema del sulcidi ha tingut intergs, des de sempre, 
en particular des d'un punt de vista filosafic i religiós. 
Les preguntes eren si una persona tenia dret a treure's la 
vida, si no hi tenia dret quin cgstig en podia mereixer, i 
quines causes portaven a aquesta determinació. El tema 
gairebé no era mai enfocat medicament: aquest vessant no el 
trobem fins gairebé el segle XIX, si més no en el nostre medi 
(12) 

En el segle XIX el tema pren un nou interes. Sembla que 
la xifra de suicidis s'incrementa clarament, el que alarma a 
bastants autors. Aixa porta un increment de la literatura, 
sovint influida per les idees d'autors forans, sobre tot 
francesos, en part amb dades o exemples propis. El mateix 
Maestre assenyala, com una de les raons per a fer aquest 
estudi, l'increment dels suxcidis. 

Un dels punts biisics en que opinen els metges és el de 
la relació entre suicidi i patologia mental. El fet 
d'acceptar aquesta relació pot tenir connotacions ben dife- 
rents. D'una banda, des d'un punt de vista religiós, i 
social, acceptar que es tracta d'una malaltia pot ajudar a 
exculpar el malalt, a no considerar-10 autor de pecat, de fet 
a salvar-li l'hnima. Des d'un punt de vista social permet 
evitar una situació difícil per a la família, i enterrar-lo 
en el sí de l'església. Des d'un punt de vista mgdic pot 
significar un progrés en les concepcions psiquihtriques. 



Aquí les influencies més grans venen de la psiquiatria 
francesa, sobre tot de la gran obra i el text d'Esquiro1, que 
va tenir una gran influencia. Entre els autors anteriors a 
Maestre en ocupar-se del tema aquí cal recordar la lligó 
d'inauguració de curs de 1'AcadSmia de Medicina de Barcelona 
de l'any 1841, feta pel doctor Rafael Nadal i Lacaba (13). 
Nadal té una visió bastant oberta, acceptant clarament la 
influBncia de la patologia mental. La prapia Academia havia 
declarat expressament, l'any 1836, la relació entre els dos 
fets: patologia mental i suycidi. Ja és més difícil de defi- 
nir quin tipus de patologia. 

Una de les persones més interessades per aquesta qües- 
tió i amb una influencia més gran, fou Dominique Esquirol, 
el gran impulsor de la psiquiatria francesa després de Pinel 
(14). La publicació del seu tractat coincidí amb l'increment 
de l'interes pel tema de la patologia afectiva, quan encara 
no es parlava de depressió (15). 

El 1852 Descuret publica un text titulat "La médecine 
des passions ou les passions considérées dans leurs rapports 
avec la maladie, les lois et la religion" que fou traduit al 
castells (16). Trobem un increment del camp d'atenció per la 
depressió, --no el su'icidi en aquest cas-- afectant a edats 
molt primerenques de la vida. Hi ha un cas qualificat de 
"nostalgia" --avui fóra una forma de depressió-- en un nen 
de dos anys, 1'Eugeni. Veiem doncs un creixement de l'interes 
per diversos aspectes. 

L'any 1856 un altre autor francBs, A. Brierre de 
Boismont, analitza a fons el tema en la seva obra "Du suicide 
et de la folie du suicide" (17). Per la mateixa Bpoca P.C. J. 
Debreyne va publicar un text centrant-se molt en aspectes 
Btics o religiosos del su'icidi. Es traduí a l'espanyol, i 
tingué una certa influencia entre nosaltres (18). 

Insistirem en alguna altre aportació en el camp de la 
psicopatologia infantil. Pels mateixos anys Durand-Fardel 
publicA el seu "Etude sur le suicide chez les enfants" (19). 
S'hi troben moltes dades epidemiolbgiques fet interessant a 
l'Bpoca, en que feia poc que s'aplicava aquesta visió a temes 
de salut pública. Més tard també trobem alguna referencia en 
el tractat de pediatria del professor de 1'Havana Antonio 
Jover (20). 



A Espanya trobem dades d'interQs en alguns treballs. 
Pere Mata, autor d'un text que va tenir una gran influbncia 
(21) recull xifres oficials del ministeri de Gracia i 
Justícia. En el període de 1859 a 1862 hi hagué a Espanya un 
total de 892 su'icidis registrats. Es una taxa anual de 223 
sulcidis, molt inferior a la francesa per exemple. 

L'interbs pel tema del sulcidi va incrementar-se al 
llarg del segle, i des de diferents punts de vista. A la 
prbpia AcadQmia de Medicina de Barcelona Nicolau Homs féu la 
lli@ inaugural de l'any 1870 analitzant aquest tema (22). 
També s'estudia en els textos de Medicina Legal. Té interbs 
l'obra d'Arnbrosio Tapia "Los suicidios en Cataluña y en 
general en toda Espaiia" de l'any 1900, amb dades concretes 
interessants (23). De fet hi ha moltes referbncies. Aquí 
volem resumir-ne les principals orientacions o punts 
d'interbs. 

Lentament els aspectes tebrics (filosbfics i religiosos 
principalment) deixen de ser els prioritaris, tot i que. 
sempre conserven la seva importancia. L'enfoc psicopatolagic 
passa a un primer pla, a vegades amb una visi6 excessivament 
absolutista. Alguns van arribar a acceptar que tots els 
sulcides eren malalts mentals, pel sol fet de voler matar-se. 
Hi ha ademés l'enfoc epidemiolbgic, en part podriem dir-ne 
estadístic. També els aspectes preventius. Molts autors volen 
saber les causes del sulcidi per a prevenir-10. Aquest és un 
punt de vista molt important. I també algunes refergncies a 
formes aleshores excepcionals en la casuística, per6 no tant 
per l'interQs científic pel tema: el suXcidi en els infants. 

Cal dir, perd, que les idees van evolucionar molt al 
llarg del segle, influxdes sobre tot al principi per 
l'impacte de l'obra d'Esquiro1. Aquí cal recordar que 
l'escrit de Maestre és de l'any 1851, és a dir bastant al 
comenqament d'aquest període d'interbs creixent pel sulcidi. 
Finalment cal remarcar que la influencia principal sobre la 
psiquiatria peninsular, sobre tot la catalana, va venir de 
l'escola francesa, on es troben molts autors de gran nivell i 
amb una obra prou important. 



111. ANALISI 1 VALORACIO DE LA TESI DE MAESTRE SOBRE EL 
SUICIDI 

Es tracta d'un text de setze pagines per a ésser llegit 
en forma de discurs. Actualment no seria viable un treball 
d-questa manera per accedir al títol de doctor, per6 
aleshores es feia així. El model és per tant adequat a les 
normes de l'epoca. No es tracta tampoc de cap treball 
original ni de recerca. Es limita a presentar un tema que es 
considerava aleshores de gran actualitat, fet que l'autor 
remarca en el seu discurs (24). Ho fa basant-se principalment 
en la informació que recull dels psiquiatres que havien 
escrit sobre el tema a mitjans del segle passat. Comentarem 
l'estructura de l'obra .i el marc de coneixements en que 
s'inscriu, per a fer-ne després una analisi de les seves 
parts i una valoració crítica. 

ESTRUCTURA DE LA TESI. Consta de dues parts, ben 
delimitades i desiguals. La primera, que és i de molt la més 
llarga tracta de les causes que porten al suXcidi.Les comenta 
amb una certa amplitud, d'una forma no massa ordenada, 
tornant de tant en tant enrera i insistint en el que ja havia 
exposat. 

La segona part, més superficial de contingut, es 
refereix a la qüestió difícil de la prevenció del 
suXcidi. Compren només tres pagines. 

MARC GENERAL DEL DISCURS DE MAESTRE DE SAN JUAN. 
L'autor emmarca el seu treball dins de 1'8mbit de la higiene 
pública (25) i fa una menció molt especial al tema de la 
prevenció. Tot i que no era un tema nou, valora, amb una 
certa visió de cap on anirh el futur, l'orientació 
preventiva. 

Parlant de la medicina escriu textualment: "...no se 
limita s610 a curar las dolencias del genero humano, el 
prevenirlas, el oponerse a la manifestación es de su domi- 
nio.. .". Per tant el seu concepte de salut no es limita al 
diagn6stic i la terapeutica, va més lluny, en una &poca en 
que la mateixa població que patia els flagells no creia en la 
seva prevenció. Recordem que tot i que ja estava inventada 
alguna vacuna, la de la verola, la seva aplicació era molt 
difícil, perqug la gent no hi creia i la refusava. Entre el 



descobriment de la vacuna i la disminució de la verola aquí 
van passar cent anys. 

VISI0 GLOBAL DEL TEMA DEL SUICIDI. L'autor del discurs 
té molt clar que no tots els su'icidis són iguals ni són 
deguts a les mateixes causes. Concretament Maestre 
distingeix dues formes diferents de suxcidi: una forma aguda, 
involuntgria, i un tipus crbnic, premeditat i reflexiu (26). 
Assenyala que hi ha una difergncia important entre les dues 
formes. La primera no és recidivant, si la persona se salva 
no sol tornar-hi més. 

Ens ha semblat interessant la relació estreta que 
l'autor estableix entre el sulcidi i la patologia mental. 
Assenyala alteracions associades de la raó, dels instints, 
dels afectes, de les funcions orggniques. Entre tot la 
relació més marcada la fa amb la patologia dels afectes: les 
passions i la lipemania (avui en diriem depressió), i també 
amb els deliris (27). 

Un altre aspecte que també té intergs és el valor que 
Maestre dóna a la imaginació en els suxcides potencials 
(28).Diu que estan concentrats en una idea especial, dominats 
per aquesta idea. Aixb ens porta a relacionar-ho amb el que 
avui s'anomena ideació sulcida i que té una importgncia 
trascendental de cara a la prevenció i l'avaluació del risc 
de sulcidi. 

ANALISI DE LA PRIMERA PART: LES CAUSES DE SUICIDI. 
Seguirem, en la mesura que sigui possible, l'ordre de 
l'autor. Cal dir que no hi ha ni un sol subtítol en tot el 
discurs i que quan comenta les causes les sol barrejar 
sovint, unes amb les altres. Dintre d'aquest garbuix arribem 
a diferenciar els punts següents: 

1. Causes del su'icidi involuntari agut. Aquí trobem una 
exaltació de les passions, terminologia molt prbpia de 
l'gpoca. En un ésser que fins aleshores era raonable i 
reflexiu pot apargixer un deliri agut per exaltació de les 
passions. Tot l'aparell psíquic s'altera i l'individu perd la 
raó. Es un estat violent, d'inici sobtat i que pot dur a un 
su'icidi que considera involuntari. Les causes que ho 
provoquen poden ser vgries: l'amor, la cslera, una ambició 
desmesurada, la perdua de la fortuna o de l'honor. L'autor 
aporta un exemple que treu del tractat d'Esquiro1 (29). 



2. Una altra causa, també atribuible a les passions, 
per6 de curs crbnic, és la que denomina LIPEMANIA. Seria 
l'equivalent de l'actual depressió. Diu que el sufcidi per 
lipemania, a diferencia de l'anterior, és voluntari (30). Una 
forma particular d'aquesta categoria és el "Taedium vitae" i 
l'odi a la vida (31). Es pot donar a la pubertat, per6 també 
quan es passa d'una vida activa a una situació de rep6s i 
d'oci, sense haver previst abans una ocupació que ompli 

I l'esperit. Podriem veure-hi reflectides aquí les actuals 
I 
I depressions dels jubilats. 

~ 3. En tercer lloc Maestre situa un conjunt de factors 
! 
I que "debiliten" el sistema nerviós. Entre ells esmenta l'abús 

dels plaers, l'onanisme, l'anorgxia, l'insomni, els canvis de 
costums. Tots ells porten al "spleen" dels anglesos (32) que 
és un estat que duu al sufcidi premeditat. Per il.lustrar 
aquest apartat esmenta un altre cas d'Esquiro1. 

4. Una altra causa 6s el dolor físic greu que acompanya 
algunes malalties agudes. 

5. Un aspecte següent és el que tracta del sufcidi 
immers dins d'un quadre delirant. Així fa refergncia a 
suicidis secundaris a al.lucinacions auditives, en les que 
el malalt rep l'ordre d'acabar amb la seva vida. També inclou 
els suicidis relacionats amb pensaments delirants. 

6. Una altra causa que cita és la nostalgia de la terra 
quan un es troba allunyat del seu país. Fa una refergncia 
expressa als habitants de Galícia (33). S'acompanya de 
símptomes de lipemania. En aquest apartat etiolbgic, de 
gairebé dues phgines, l'autor descriu una barreja de 
transtorns psicopatolbgics diferents i de severitat molt 
diversa. No queda gens clar. Més aviat dóna la impressió que 
aporta alguns casos sensacionalistes. 

7. Ens sembla molt més reeixit l'apartat que fa 
refergncia a la influ6ncia del clima sobre el sufcidi (34). 
Tracta de la influgncia de les estacions, la humitat, la 
temperatura. Cent quaranta anys més tard aquest tema encara 
és actual i segueix en discussió. Des dels treballs de 
Rosenthal et al., de 1984, que han demostrat la influgncia de 
la llum sobre la depressió i els mecanismes fisiolbgics i 
bioquímics que ho permeten explicar, han estat bastants els 
estudis fets en els Últims anys. Recordem que la 



classificació de les malalties mentals DSM-111-R (1987) 
considera dintre de l'episodi depressiu major el patró 
estacional. 

8. Una altra causa recollida per Maestre és la disposi- 
ció individual (35). Aqui avui parlariem de temperament i de 
vulnerabilitat personal. Maestre de San Juan també ens parla 
del suicidi per herencia. 

9. L'edat és un altre factor que relaciona amb el 
suicidi. Sembla ser que a mitjans del segle passat els 
suicidis eren especialment freqüents entre els 30 i 45 anys 
(36). Avui les dades són ben diferents. 

10. També cal tenir en compte el factor sexe. La 
proporció home-dona era de 3 a 1 segons les dades de l'epoca, 
recollides a Paris i a Brandemburg (37). 

La llista de causes va seguint. Aqui ens limitarem 
gairebé només a citar-les: 

11. El contagi, o l'exemple d'un altre suicidat. Quan 
es donen aquests fets el su'icidi pot presentar-se en forma 
d'epidgmia. 

12. La lectura d'escrits que donen una relevancia al 
tema. L'autor cita concretament el Werther de Goethe (38). 

13. La instrucció. Assenyala que hi ha més suicidis 
entre les persones instruides. No obstant a Franqa, d'on 
Maestre extreu gran part de la informació que ha recollit, el 
clima contraresta la influgncia de la instrucció (39). 

14. La forma de la instrucció. S'accepta que pot ser 
una causa de suicidi el tipus d'educació que fa l'individu 
dgbil front als seus impulsos. Diu Maestre: "el hombre 
necesita una autoridad que dirija sus pasiones" (40). 

15. En canvi l'esperit militar seria un factor predis- 
ponent, perque "inspira indifergncia por la vida" (41). 

16. Els canvis i la depravació de costums. 

17. Els canvis polítics i socials. Recordem que Nadal 
ja ho esmenta aquí mateix ran de la guerra carlina (42). 



18. I el rebuig de les idees religioses i la destrucció 
del culte. Esmenta els casos de Perú i Mexic quan els 
conquistadors van destruir les seves creences (43). 

Com podem veure la llista és llarga. El mateix autor 
del discurs acaba dient: "Basta de causas" (44) i passa a la 
segona part que no arriba a tres pggines. 

ANALISI DE LA SEGONA PART DEL DISCURS. Aquesta part 
tracta dels "medios para evitar el suicidio y combatir la 
perniciosa tendencia que obliga a realizarlo" (45). Comenga 
excusant-se per l'escassa extensió d'aquesta part. De tot el 
que escriu, en menys de tres pzlgines, voldriem remarcar-ne 
els punts següents: 

a) La importzlncia que dóna a la imaginació suxcida 
(46). Actualment alguns consideren la ideació sulcida 
(Pfeffer) (47) com un continuum d'un esglaó que passant per 
les amenaces de suxcidi i els intents de suxcidi pot acabar 
amb el suYcidi consumat, a vegades bastants anys més tard. Es 
pensa que cal actuar damunt d'aquesta ideació per a prevenir 
el sulcidi més endavant. Maestre ja incloia la imaginació 
sulcida en el capítol de la prevenció. 

b) El valor que l'autor dóna als consells concrets i 
puntuals i a algunes actuacions. Així assenyala els viatges, 
el canvi de país, l'exercici corporal, viure en pisos baixos, 
no veure sol, tenir una bona vista des de casa, viure en 
zones verdes. 

c) La importgncia que atribueix a la legislació de cada 
país per la prevenció del suYcidi, tot i que no es compromet 
massa en aquest plantejament. Parla de lleis que en diferents 
moments hist6rics han cas,tigat el sulcidi, per6 es reserva la 
seva opinió personal. I cita la "sabia 1egislaciÓn" (48) 
sense concretar quina és aquesta. 

d) El consell que dóna d'evitar tota publicitat del 
sulcidi: "es peligroso poner en escena todas las fragilidades 
a que el hombre est5 expuesto" i "las publicaciones de 10s 
suicidios en 10s diarios deben impedirse a todo trance". I 
encara afegeix "la civilización de nuestros días es un 
manantial inagotable de continuas excitaciones cerebrales" 
(49). Que diria si vingués a estar uns dies avui amb 
nosaltres?. 



El discurs s'acaba amb un consell que avui podem trobar 
curiós. Diu que s'han de posar cases de guardes a la vora del 
Manzanares per a rescatar en vida els qui es tiren al riu per 
suycidar-se. Sembla que a Paris i Londres, en el Sena i el 
T&mesi, ja hi havia aquestes cases de guardes i que Madrid -- 
que és el lloc on es presenta la tesi i treballa l'autor-- no 
en tenia. 

COMENTARI FINAL. Pot sorprendre que un home que fou 
conegut en el seu temps per la seva vhlua i orientació 
científica, toqués en la seva tesi un tema que no tenia res a 
veure amb la resta de la seva obra. Més encara quan ja havia 
publicat alguns treballs i tenia una certa orientació, 
escrita i docent, en el camp de l'anatomia, materia de la que 
seria més tard catedrhtic. 

No sempre sabem, abans i ara, els motius que porten a 
les accions dels homes. Ara podriem pensar en una necessitat 
burocrhtica de la urgencia de tenir un títol. No hem pogut 
trobar aquesta condició en l'activitat immediata de Maestre. 
Per altra banda aquesta consideració no ens justifica tampoc 
el tema, en el qual Maestre no sabem que incidís en cap altre 
treball posterior. 

Valorant l'escrit, i els discursos de les tesis del seu 
temps, podem pensar que se'n surt prou bé, tot i que el 
treball és de qualitat inferior a altres aspectes de la seva 
obra. De fet és un discurs bastant tearic, com a miixim 
bibliogrhfic, amb una clara influencia de la literatura 
francesa, i que no aporta de fet res de nou. I no sempre ho 
exposa amb prou ordre i amb la claretat d'informació que pot 
recollir dels autors francesos. 

Malgrat tot aixa aquesta tesi té interss per l'actua- 
litat del tema a la seva epoca i perque l'enfoc preventiu que 
hi vol donar és un repte que preveu la ciencia del futur. 
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