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Simó Virgili. Un dentista cátala 
delsegleXIV* 
J.M. Ustrell i Torrent 

Introducció 
Seguint el camí de la investigado histórica de l'odonto-
logia catalana, anem trobant dades que ens permeten 
remuntar-nos cada cop mes Uuny, i per tant no és 
corréete definir-se sobre quin és el primer en tal o tal 
cosa, pero és necessari donar coneixement de les dades 
trobades, i si poden ser les primares o les mes antigües 
conegudes fins aquasts moments. 
En el cas que ens ocupa estem estudiant l'odontologia 
del segle XIV, época en la qual ais profassionals que 
tractaven les malalties de la boca eren els "queixa-
lers". 
A Simó Virgili li correspon, de moment, el dret de ser 
el primar que té el nom escrit en els documents tro-
bats, seguit immediatament de Bartomeu Pérez, el qual 
fins fa pocs anys ara considerat el primer amb aquest 
privilegi. Pero és que ni tan sois Simó Virgili és el 
primer, n'hi ha d'altres que segur que aniran sortint a 
mesura que avancem en aquest camp d'investigació. 
Així dones, a partir d'ara anirem donant a conéixer las 
notes bibliográfiques localitzades da Simó Virgili , den
tista cátala del segle XIV. 

La Catalunya del segle XIV 
Imaginem-nos la Catalunya de l'Edat Mitjana i pensem 
en el nostre ofici; el reconeixement social que podien 
teñir uns "arrenca-queixals" ara molt petit, anaven 
com ambulants par les places deis poblas muntant un 
espectacle, com si es tractés d'un circ. 
D'altra banda, en aquesta época conflueixen la cirurgia, 
la dentisteria i la barbería (la navalla i la zona operato
ria n'eren comunes), i a mes no callen estudis par a tal 
faina. 
Pero un punt de Uum trobem entra tot aixó. Destacats 
cirurgians han contribuit, arreu d'Europa, al fat que 
l'odontologia meresqués una mica de consideració. Així 
veiem a Arnau da Vilanova Brevarium practicae, Teo-
dorico de Cervia Chirurgia, Rogar de Salerno Practica 
chirurgia, Guy de Chauliac Grande chirurgie i John de 
Gaddesden Rosa Anglica, que en aqüestes obras han 
dadicat capítols a l'estudi da la patología dental. 
A través d'ells arribarem al segle XIV i centrarem el 
tema a Catalunya, quan govarnava la Corona d'Aragó 
el rei Pere I I I el Cerimoniós (1319-1387), a qui hom 
deu el fet da completar el gran impari mediterrani. 
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L'época que tingué relació el nostre personatge amb la 
Casa Reial fou la del tercer casament del rei amb 
Elionor de Sicilia, amb la qual va teñir la descendencia 
reial en el sau fill Joan. 
Simó Virgili va teñir relació amb els tres personatges; 
quan va morir Joan, tenia 25 anys i en faltaven encara 
12 perqué es morís el rei Pare. 

L'ofici de queixaler 
Aquesta titulació está inscrita an els Uibres de fogatges 
de la Barcelona medieval. En al corrasponent a l'any 
1357, figura la inscripció d'un d'ells; hi diu: "Item un ca-
xaler"'. 
Qums estudis tenían? En realitat no hi havia estudis 
reglamentats, ni tan sois unes Uicons teóriques; sola-
ment la práctica. 
Els coneixamants par a l'exercici de la professió els 
adquinen mitjancant l'ensenyament donat pels qui la 
practicaven. 
Pero l'aprenentatge al costat de l'altre no era suficiant, 
ja que per exercir necessitaven un permís especial del 
ral , que ara al títol de "Mestre Queixaler", per al qual 
havien de passar un examen de capacitado professio-
nal. Aquest títol els permetia actuar per les ciutats del 
domini reial. 
Les seves actuacions professionals consistien an nate-
jar les dents, curar el dolor^ i fer extraccions-*'^-^, per 
bé que aran compartidas amb las sagnies i la barbería, 
encara que peí nom que se'ls dona, sembla que eren les 
dants les que tenían la preferencia. 
Per a la neteja de les dents, efectuaven l'operacíó 
mitjancant l'ús d'uns Instruments manuals, anomenats 
"raspadors". Completaven el tractament amb la uti-
lització d'unes "pólvores" preparadas par alls, amb las 
quals fregaven les dents directament amb el dit o amb 
un drap ambolicant al dit. 

Simó Virgili 
Simó Virgili vivía allá on avui és Tilla compresa entre 
els carrers del Born, Flassaders i de les Mosques. 
Sí bé no diu al nom, as tracta possiblement del domicili 
de Simó Virgili . En un document de l'any 1373, consta 
que residía al Portal de la Torre de Sant Vicenc, actual-
mant Are da Sant Vicenc* .̂ 
La casa 11 fou donada, segons es desprén d'una carta del 
rei Pere I I I de Catalunya ais Jurats de Barcelona, a fí 
que "se sufraguin les despeses fetes per Simó Virgili 
per reparacions a la casa on v i u " ' . 
També li aren satisfats uns honoraris par les interven-
cions i visites. Així es veu que el rei fa donado a Simó 
Virgili , al 13 de juny da 1372, da la quantitat de dos mil 
sous valencians, per ais treballs fats a all i al seu fill 
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Joan*. Tenia altres gratificacions, ja que també gaudia 
de deu Uiures anuals sobre "l'almud"*, impost en les 
mesures de blat^. Així mateix, el 10 de setembre de 
1360, el rei ordena al seu tresorer, Bernard Olzinelles, 
que fes efectives quinze Iliures barcelonines, valor del 
ruc que compra el mestre Virgili'". 
Per les cites documentáis trobades sobre el treball i les 
relacions de dos professionals, Simó Virgili i Bartomeu 
Pérez, es coneix tot alió que era pertanyent a la profes
sió de queixaler. Ambdós estaven al servei de la Casa 
Reial. 
A Simó Virgili , documentalment i fins ara, no se li 
coneix cap mes altra activitat fora de la de queixaler. 
Virgili fou el preferit de Pere I I I i el que mes sovint 
acudia al servei deis personatges de la Cort allá on es 
trobessin. 

* Mesura de grans, de capacitat variable segons les comarques. 
Ann Med (Barc) 1988; 74:160-161. 

Mort l'any 1375, .és Bartomeu Pérez qui ocupa el 
carree vacant, i la confianga i la consideració que va 
teñir el seu predecessor, fou per a ell. 
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