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En primer lloc vull agrair el recolzament de la meva família, de la meva esposa

Victòria i dels nostres fills Alba i Guillem. La seva comprensió i ànims han estat decisius

per treure forces per poder treballar després d’extenuants jornades d’exercici de la

medicina assistencial. Igualment, hi ha hagut altres membres de la meva família que han

comprès la meva absència quan aquesta no era indispensable.

Tinc un record especial pel Dr. Josep M. Calbet i Camarasa, el qual l’any 1999 em

va ordenar que m’inscrivís en els cursos de Doctorat en Medicina de la Universitat de

Barcelona, el termini de matrícula dels quals acabava just l’endemà. Vaig obeir i vaig

córrer. Gràcies.

Agraeixo al personal administratiu del Departament de Salut Pública de la Facultat

de Medicina, les Sres. Agustina i Dolors i el senyor Josep Ramon, totes les facilitats

que m’han donat.

Tinc un gran deute d’agraïment envers les persones que admiro i aprecio i que

m’han empès a acabar els cursos de doctorat i fer la tesi, entre elles, el Dr. Jacint

Corbella i Corbella, la Dra. Edelmira Domènech i Llaberia, el Dr. Josep M. Massons i

Esplugas, el Dr. Manuel Escudé i Aixelà, el mateix Dr. Josep M. Calbet i Camarasa, el

Dr. Víctor Marí i Balcells i, en general, tots els consocis de la Societat Catalana

d’Història de la Medicina de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut.

També vull expressar el meu agraïment a diversos membres de la Reial Acadèmia

de Medicina de Catalunya -entre els quals alguns dels que ja he citat- i al Dr. Francesc

Domènech i Torner, al Dr. Manuel Camps Surroca i al seu pare, el Dr. Manuel Camps i

Clemente, entre altres.

AGRAÏMENTS

P
robablement per a mi aquest és l’apartat més dificultós d’aquesta tesi

doctoral, perquè són tantes les persones a les quals, en major o me-

nor grau, he d’agrair la seva intervenció, que temo no ser just per omis-

sió o per no donar prou èmfasi al suport i ajut que he rebut  d’ells. Ho

faré sense ordre protocol·lari; en tot cas, l’agraïment és un sentiment i

no cal sotmetre’l a protocol.
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També agraeixo la comprensió i ànims dels membres de la Junta Comarcal del

Bages del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, de la Filial del Bages de l'Acadèmia

de Ciències Mèdiques i de la Salut, i de la Junta de l’Arxiu Històric de les Ciències de la

Salut 'Simeó Selga i Ubach'.

Dono les gràcies molt especialment a mossèn Enric Bartrina i Corominas, director

de l’Arxiu Diocesà de Solsona, per totes les facilitat que m’ha donat, i pel seu guiatge en

temes de documentació. També al Sr. Joan Serra, president del Consell Comarcal del

Solsonès, al gerent d’aquest organisme, Sr. Jaume Fruitós, i a l’arxiver de l’Arxiu Histò-

ric Comarcal de Solsona, Sr. Quevedo.

Vull expressar igualment el meu agraïment al Sr. Xavier Pedrals, arxiver de l’Arxiu

Històric Comarcal de Berga, que també m’ha donat accés a alguns documents i material

bibliogràfic.

El més profund agraïment el dec a Joan Pujol i Ros, per la seva gran col·laboració;

a Josep Carreras i Balaguer, per les seves orientacions, documentació i suport; a

Miquel Àngel Estévez, per la seva correcció lingüística; a M. Àngels Simon, pels

encàrrecs que ha resolt i a Lluís Barrera i Augé, pel seu esforç en la reprografia.

L’agraïment més sincer el dec al meu director de tesi, el professor Jacint Corbella

i Corbella, un gran mestre de la Història de la Medicina Catalana que ha tingut la paciència

de guiar-me al llarg de tot el procés de recerca i elaboració d’aquesta tesi. També al meu

tutor, el professor Manuel M. Escudé i Aixelà, que m’ha assessorat sempre que m’ha

convingut.

Molts altres han contribuït a la tesi de forma anònima en aspectes parcials i són

igualment objecte del meu record.

A tots plegats els agraeixo de tot cor que m’hagin acompanyat i ajudat en aquest

estudi. Si he oblidat algú cal atribuir-ho al meu funcionalisme neuronal, però no a la

manca de reconeixement del meu deute de gratitud.

AGRAÏMENTS
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assistencial a Berga en la meva especialitat d’Angiologia i Cirurgia Vascular.

Tinc, doncs, vincles afectius, professionals i culturals amb la ciutat de Berga,

que han propiciat que a l’hora d’haver de fer una tesi doctoral pensés en ella com a

primera i única opció.

Sàviament aconsellat, vaig decidir fer una tesi sobre els aspectes sanitaris de la

vila de Berga al llarg de l’Edat Moderna, i més concretament des de l’origen dels regis-

tres eclesiàstics sacramentals, l’any 1569, fins a les acaballes de l’any 1760, any aquest

en què Pere Virgili creà el Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona. Un espai de temps de

quasi  191 anys –gairebé dos segles–, suficient per a poder investigar sobre una època

i un indret sobre els quals s’ha escrit ben poca cosa.

La historiografia de Berga és pobra i no s’hi han esmerçat prou esforços ni des del

punt de vista acadèmic ni des del punt de vista social. Resulta sorprenent que ara,

sense l’escassetat d’historiadors que ha caracteritzat el passat proper i llunyà, no s’hagi

aconseguit fer una història de Berga com cal. Fóra fàcil coordinar un equip d’historiadors

per fer-ne una història miscel·lània que abracés des de la Prehistòria fins a l’actualitat.

El meu estudi s’ha basat en el buidatge dels llibres de l’Arxiu Diocesà de Solsona

corresponents a la parròquia de Santa Eulàlia de Berga, i n’ha resultat tota una exposició

coherent d’informació sobre la societat de la Berga moderna.

Els llibres parroquials solen ser una font abundosa d’aspectes sanitaris de les

poblacions. El concili de Trento, en la seva sessió número 24 -de l’11 de novembre de

1553- va fer obligatoris els llibres sacramentals. Aquesta obligatorietat va ser reblada

després mitjançant les instruccions de la Reial Cèdula de 12 de juliol de 1564 sobre

PRESENTACIÓ

F
a molt temps vaig viure quatre anys a Berga, i vaig aprendre a estimar

aquella amable vila del Prepirineu  i el seu ric patrimoni cultural. Fa

també molts anys, cap a trenta, que col·laboro a incrementar aquest

patrimoni mitjançant els materials que aporten les excavacions

arqueològiques en què participo, fetes sota els auspicis del Servei

d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. També faig activitat
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"Execucion y cumplimiento, conservacion y defensa de lo ordenado en el Santo Conci-

lio de Trento".  A partir d’aquell moment foren obligatòries la tinença i la posada al dia

dels llibres sacramentals, cosa que Berga també va fer.

Els llibres sacramentals de Berga tenen un grau de conservació molt variable;

alguns desenquadernats, amb els plecs solts i amb full ratats i tacats, i d’altres, ben

relligats i íntegres. Com la major part de manuscrits d’aquesta època, no presenten

gaire dificultat de lectura, llevat d’algunes pàgines on la tinta d’una cara ha travessat a

l’altra, tot superposant-se al seu text.

He procurat treure totes les dades que s’acostumen a obtenir en les tesis

d’Aspectes sanitaris en els diferents capítols de natalitat, de nupcialitat i de mortalitat,

però no he dedicat al conjunt unes proporcions d’atenció semblants: es tracta d’una tesi

asimètrica, en que pretenc que hi prevalguin els temes de l’entorn de la mort -alguns

d’ells inèdits- i que constitueixen una aportació a la investigació.

La tesi, en conjunt, precisa una contextualització en el marc historiogràfic general

de Berga i del Berguedà, atès que, com he dit, no disposem de cap estudi històric global

sobre Berga i els seus encontorns.

Els diferents capítols del meu estudi es desgranen seguint l’arquitectura caracte-

rística d’aquests treballs, però no la respecta totalment ja que intento cercar-hi un espai

per a la creativitat i la innovació.

Començo l’estudi amb una introducció que ens situa en el medi físic i natural de

Berga, la seva prehistòria i història, l’evolució del seu casc urbà i també de la seva

població i estructura social.

Després de descriure els objectius de la tesi i l’estat actual de la qüestió exposo el

material a partir del qual faig la recerca i el mètode que he seguit.

Després faig un llarg capítol de Resultats, on incloc totes les sèries lineals o

discontínues, sobretot quantitatives, i enumero el personal sanitari i també tots els

naixements, matrimonis i òbits per períodes de vint-i-cinc anys, de deu, anuals i fins i

tot, en alguns apartats, mensuals. Hi quantifico la natalitat general: els parts múltiples,

els baptismes de necessitat, els fills venturers; la nupcialitat general; la mortalitat gene-

ral: la mort violenta, la sobtada, la dubtosa, la natural, la causada per malaltia, la mort

relacionada amb els parts, la mort a l’hospital, la mort de soldats, i la mort en pobresa.

També hi figuren les dades que anomeno de gestió de la mort, amb l’interval funerari, les

dades sobre trasllats de cossos, i els enterraments en cementiris i en vasos.

Tot seguit, en el capítol de Discussió, detallo aspectes sobre la presència de

sanitaris, les seves biografies, genealogies i relacions de parentiu. Després faig l’anàlisi

PRESENTACIÓ
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de tots aquells aspectes que ja he esmentat a Resultats, referents als naixements, als

matrimonis, a les defuncions, i a la gestió de la mort.

A continuació exposo el resum de la tesi, les seves conclusions, bibliografia i índex.

Per acabar el treball, hi ha un capítol miscel·lani d’Annexos, apartats en relació amb la

recerca i la història de Berga -que cal difondre per col·laborar al coneixement d’aquesta

època-. Hom hi trobarà els noms dels qui exercien el poder, les ocupacions professionals

i no professionals dels ciutadans, la possible relació entre manescals i ferrers, els renoms

de la gent, els qui eren dipositaris de testaments i els mateixos testadors, l’estat civil de

les persones mortes en pobresa, la comparació entre els vasos sepulcrals de Santa

Eulàlia de Berga i els de Sant Pere de Santpedor, la descripció documental de les febres

malignes de 1735, la relació de Berga amb la cronològicament posterior Revolució Fran-

cesa, el document sol·licitant la creació del Col·legi de cirurgians, adroguers i cerers de

la vila de Berga, la immigració occitana, els plànols antics que hem consultat, i les fotos

antigues i modernes relacionades amb els espais i l’entorn de la tesi.

Els textos que esmento gairebé sempre són escrits en català, i els cito respectant-

ne sempre la grafia original, entenedora, que afegeix un cert valor filològic al conjunt.

A banda de tot això, cal advertir que al llarg del buidatge dels documents he trobat

molta documentació col·lateral als objectius de la tesi i que, a més, aporta dades per a la

història general de Berga, l'assignatura pendent que ja he esmentat.

Aquesta tesi també serveix com a punt de referència per a una visió arqueològica

de la ciutat de Berga. He procurat anar a visitar tots i cadascun dels escenaris esmentats

en els registres dels llibres parroquials. Cal dir que la població no ha estat gens

respectuosa amb el seu patrimoni. Encara resten parts de monuments que caldria con-

servar, restaurar, dignificar i difondre. Visitant la ciutat podem traçar i seguir una ruta del

barroc, tant pel que fa a construccions civils, com militars i eclesiàstiques. La meva tesi

també vol ser un revulsiu perquè Berga posi en valor el patrimoni de l’Edat Moderna que

li ha estat llegat pels seus avantpassats. He retratat una part d’aquest patrimoni i en

poso les fotografies actuals a disposició dels estudiosos.

La canalització de tot aquest cabal de recerca a través del Departament de Salut

Pública de la Facultat de Medicina del la Universitat de Barcelona, i el treball sota la

direcció del professor Jacint Corbella i la tutela del també professor Manuel Escudé,

m’han facilitat molt les coses i m’han donat seguretat quan la situació ho requeria. Els ho

agraeixo.

PRESENTACIÓ


