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OBJECTIUS I INTENCIÓ DE LA TESI

2.1. OBJECTIUS PRIORITARIS

2.1.1. PERSONAL SANITARI

• Conèixer tots els sanitaris que existien a Berga o  tenien una relació directa

amb la vila, entre 1569 i 1760, seguint un mètode expositiu basat en l’obra

Aspectes sanitaris de l’arxiu de Sant Joan de Lleida. Segle XVII, de Manuel

Camps i Clemente i Manuel Camps i Surroca, editada a Lleida l’any 1983.

• Intentar confegir una biografia de cadascun dels sanitaris que hi surtin ci-

tats, a l’estil de les de l’obra Diccionari Biogràfic de Metges Catalans, edita-

da l’any 1981 pels Drs. Josep Maria Calbet i Camarasa i Jacint Corbella i

Corbella.

• Fer la genealogia de cada sanitari esmentat en els llibres parroquials de

Berga.

• Cercar les relacions de parentiu entre nissagues de sanitaris i valorar les

possibles connexions entre elles.

CAPÍTOL 2

OBJECTIUS I INTENCIÓ DE LA TESI

D
es de l’inici d’aquesta tesi doctoral em vaig plantejar tres objectius

prioritaris, sense deixar de banda altres que per la seva condició volia

tenir ben presents, malgrat que els faig constar com a objectius

secundaris. Tots ells han anat convertint un desideràtum en un projecte

de recerca, que ha anat prenent forma a mesura que m'endinsava en

la lectura de la documentació.
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2.1.2. MORT VIOLENTA

Fer l’estudi de la incidència i causes de la mort violenta a Berga, circumstàn-

cia que, en general, sol estar ben detallada en bona part dels llibres d’òbits

de Catalunya i en permet una anàlisi i seguiment acurats.

2.1.3. GESTIÓ DELS CADÀVERS

Determinar totes les circumstàncies de l’entorn de la mort que es podrien

contemplar des d’una perspectiva de policia sanitària i mortuòria:

• Interval entre la mort i l’enterrament

• Trasllats de cadàvers

• Utilització dels cementiris

• Ús dels vasos sepulcrals dins dels edificis religiosos

2.1.4. HISTÒRIA DE BERGA

Fer una aportació al coneixement de la història de Berga, fins ara no comple-

tada i amb importants buits, a partir de les dades sobre aspectes sanitaris

trobats a l’Arxiu Parroquial de Berga, dipositat a l’Arxiu Diocesà de Solsona.

2.1.5. CONTRIBUCIÓ A LA COMUNITAT

Posar a disposició de la comunitat científica totes aquelles dades que puguin

ser contextualitzades i sistematitzades en relació als estudis similars ja fets

a Catalunya, i als que es puguin realitzar a partir d’ara.
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OBJECTIUS I INTENCIÓ DE LA TESI

2.2. OBJECTIUS SECUNDARIS

Els objectius secundaris o col·laterals d’aquesta tesi pretenen donar una visió de

conjunt als anteriors, en el marc de la caracterització d’una societat, d’un temps i d’un

lloc. En la meva tesi aportaré altres dades secundàries.

2.2.1. NATALITAT

• Donar a conèixer l’evolució de la natalitat al llarg de 191 anys a cavall dels

segles XVI, XVII i XVIII, entre 1569 i 1760.

• Exposar la incidència de parts múltiples, la seva freqüència i resultats.

• Detectar tots els baptismes de necessitat, sovint usats com indicador

indirecte de la mortalitat perinatal.

• Fer una relació dels fills il·legítims o venturers.

• Constatar la notícia de troballes teratològiques i hermafroditisme.

2.2.2. NUPCIALITAT

• Evolució de la nupcialitat al llarg dels 191 anys ja esmentats.

• Determinació de l’estat civil dels contraents.

• Aproximació a la ratio de fills per matrimoni.

• Notícia sobre la consanguinitat.

2.2.3. MORTALITAT

• Evolució de la mortalitat entre 1569 i 1760.

• Incidència dels diversos tipus de mort, a més de la violenta:

Mort sobtada

Mort dubtosa

Mort natural

Mort per malaltia
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OBJECTIUS I INTENCIÓ DE LA TESI

Mort relacionada amb el part

Mort a l’hospital

Mort de soldats

Mort en pobresa

2.2.4. ANNEXOS

Utilitzaré aquest calaix de sastre per incloure-hi totes aquelles dades i informa-

cions complementàries que, malgrat que no siguin essencials per a la tesi, crec que hi

han de ser perquè són rellevants per a un millor coneixement de l’antiga societat ber-

guedana i de la història de Berga. Crec que facilitar aquestes dades i també altres que

apareixen circumstancialment entre els textos dels llibres parroquials és un deute moral

amb l’entorn cultural  i social de Berga i comarca.

Aquesta informació complementària també ha de ser útil als objectius de la tesi,

encara que indirectament, i ens ha de permetre entendre-la d’una forma més completa

i unitària.


