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Res u m 
El 1650 a Girona va ésser un any terrible. 
Es va desencadenar a dins de la ci utat 
una epidemia de pesta que va causar 
una gran quantitat de morts i, alhora, va 
deixar la ciutat arru'inada . 
En aquest article hem volgut reflectir, 
basicament, dues visions de la malaltia. 
L.:una , vista des de dins i l'altra, des 
de fora , a través de les anotacions i la 
correspondencia de Fra Bonaventura de 
Girona des de la morberia, i mi tjan<;a nt 
també la correspondencia entre el 
veguer de Gi rona, Pe re Prim , i els jurats 
de la ciutat. També he m utilitzat una altra 
documentació arx ivística per arrodoni r 
aquesta visió de la vida a Girona durant 
la temuda malaltia . 

Paraules clau 
Girona , pesta, frare caputxí, veguer, 
jurats, pals, morberia . 
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Abstract 
THERE 15 CONTAGION IN GIRONA!!! 

THE LIFE INSIDE ANO OUTSIDE OF THE 

PESTILENTIAL CITY. 

1650 is a terrible year for Girona. lnside 
theirs walls triggered a bubonic plague 
epidemic that caused many deaths and left 
to Girona in bankrupt. 
In this 01·ticle we wanted to rejlect, 
essentially, two visions of the illness; one 
of inside and other of outside, through 
the notes and correspondence of Fra Bono
ventura de Girona from the "morberia" and 
the correspondence inter the "veguer" of 
Girona, Pere Prim and the city jury. We have 
also used other archivalmaterials to better 
rejlect this vision of Jife in Giran a during the 
feared disease. 
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A mitjan segle XVII, a Catalunya es va declarar una de les pitjors 

epidemies de pesta de la historia. La malaltia va afectar en major o menor 

grau d'intensitat gairebé totes les poblacions catalanes. Girona va ésser una 

de les ciutats que va patir més durament aquesta plaga. 

A través de dades extretes en la seva totalitat de la documentació 

de l'epoca existent a I'Arxiu Municipal de Girona, preferentment de la 

correspondencia rebuda i enviada, hem volgut apropar-nos al vessant més 

huma de la malaltia i copsar, a través de les paraules que van deixar escrites 
els gironins que van haver de conviure-hi , el patiment, el dolor i la por del 

dia a dia mentre el flagell terrible s'apoderava de la ciutat, deis cossos i de 

les animes deis seus habitants. 

ELS INICIS 

Cany 16471a pesta arribava a Valencia i, a partir d'aquí, amb el moviment 

i els saquejos de les tropes s'anava escampant cap al nord , concretament a 

Tortosa, Tarragona i altres viles deis voltants. De moment, a Girona el perill 

encara es veia lluny, pero un any i mig més tard , el 1649, els consols de 

Castelló d'Empúries escrivien als jurats de Giro na que " ... per avisos ha ve m 
tinguts deis conso/s de la vi/a de Llansa y altres parts, tenim entes que en la Ciutat 

de Marcella de la Provensa, Regne de Franra. y hauria dec/arat mal contagiós, de 
que Nostre Senyor nos preserve ... ". 

De resultes d'aquests avisos, el 23 d'abril de 1650 la Junta del Morbo 

constitu'lda a la ciutat de Girona ordena posar guardes al portal d'en Vila, al 

de la plac;a de les Cols i al de la Verge Maria. Així mateix , ordena construir 

una caseta de fusta pera l'estatge d'aquests guardes. A les nou de la nit es 

tancaran els portals . Altres mesures que es prendran seran no deixar passar 

ningú sense butlleta de salut, deixar a les casetes deis portals dos arcabussos , 

pólvora i metxa , i plantar forques als portals de Sant Llatzer i al d'en Vi la , així 

com tapiar tots els forats i les finestres . 

Malgrat totes les precaucions que es poguessin prendre , era molt dificil 

evitar que en alguns casos la gent ignorés el perill i fes tota mena de temeritats . 

El 4 de maig, es va reunir la Junta del Morbo i va informar del cas següent: el 

dia anterior, mentre estava de guarda Don Jayme de Cardona al portal d'en 

Vila , arribaren tres soldats de cavalleria de la companyia de la Reina, els quals 
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digueren que eren deis que estaven allotjats a la parroquia de Franciac (lloc 

on sembla ésser hi havia hagut pesta) . Com que no portaven butlleta de salut 
del !loe d'on eren vinguts, Don jayme no els va deixa r entrar. Sembla que 

aquesta negativa va enfurismar els soldats, els quals van manifestar "ab molt 
descorteses parau/es ... . que a pesar dells entrarían en la Ciutat.. .". 

En veure la resistencia que oferien els guardes del portal d'en Vil a i evidenciar 

que per alla no podrien entrar, van anar a la parroquia de Santa Eugenia i alla van 

demanar al Rector i als jurats que els fessin polissa de salut, pero quan aquests 

també s'hi negaren, "ells, ab engany y en nom deis jurats, enviaren a sercar en casa dit 

Rector lo sello de dits jurats y se feren ells matexos una pólissa ... ". Com que sabien que 

pel portal d'en Vila , encara que portessin polissa, no els deixarien entrar perque 

ja els coneixien, voltaren tates les muralles i anaren al portal de la Verge Maria. Els 

guardes d'aquell portal estaven desprevinguts , per tant, els soldats els llan<;:a ren 

la polissa que ells mateixos havien fet i " .. . dient aquí la tenen, y a brida batuda, sen 
entraren en lo portal ... ". Llavors els guardes, veient el comportament deis soldats, 

van donar notícia als jurats, els quals van ordenar que els capturessin. Pero 

aquests van poder fugir burlant-se de la següent manera: " .. . y per majar burla y 

mofa de las guardas del portal den Vi/a al ex ir dits soldats de Ciutat passaren per devant 

de ditas guardas y ab moltafolgansa los saludaren ... "1 

Amb sentit de !'humor o no, el que és dar és que fets com aquests 

devien passar sovint, i per tant, facilitaven que la malaltia es propagués amb 

facilitat, malgrat les mesures que es poguessin prendre per evitar-ha. 

Pero, quins van ésser els primers avisos que a Girona alguna cosa no 

anava bé? 

El 6 de juny, el doctor en medicina josep Duran donava avís del morbo 

declarar a Sant Pere Pescador. Pero a Girona ja hi havia hagut algun avís. El 

mes d'abril , a !'Hospi tal de Santa Caterina, hi va anar un home malalt que 

duia una nafra a la cama que se li havia infectat.2 Sembla ésser que no es va 

curar i que , amb posterioritat, altres persones que havien tingut contacte 

amb ell també van emmalaltir i van morir amb pigues vermelles i bonys. 

Quan es va saber aixo es va escampar !'alarma, i moltes poblacions decidi ren 

llevar el comen; a la ciutat de Girona. 

1 AMG. Acords 1650. 
2 Vegeu Annex l. 
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Sabedors d'aixo , els consellers de Barcelona, el 30 d'abril de 1650, 

remeten una carta als jurats de Girona en que , a banda d'avisar-los deis 

brots de pesta de Tarragona i Tortosa, així com els que afecten també les 

viles del sud de Franc;:a Ais, Bellcaire, Bellaguarda i altres !loes deis voltants, 

aprofiten per fer-los saber que: " ... també tenim intelligencia que en aquexa casa 

del hospital de ex a ciutat y ha vi a agut alguna desdicha, suplica m ab esta nos fassen 

sabidors ab seguretat que lo mateix farem en tata ocasió, y confiant de la bona 
vigilancia y custodia que fins as si ha ve m de vsa sperat y sobre tot la corresponden tia 

havem tinguda ... ".3 

Precisament, la notícia d'aquestes malalties va ocasionar la negativa a 

rebre i deixar passar per les poblacions de Caldes de Malavella, Riudarenes, 

Ma~anet i Hostalric els pobres, malalts i criatures provinents de Girona i que 

els hospitals d'aquesta ciutat no els volguessin atendre , en la seva anada cap a 

!'Hospital General de Barcelona. Els jurats de Girona, dolguts d'aixo, el 17 de 

maig escriuen als consellers de Barcelona per manifestar-los la seva sorpresa 
davant d'aquest rebuig i els demanen que donin l'ordre, especialment a 

Granollers, Llinars i Sant Celoni, de rebre i acollir tota aquesta gent en la 

seva anada cap a Barcelona. 

El 29 de maig els jurats de Giro na insisteixen als consellers de Barcelona 

que s'obligui a donar pas i rebre els malalts i les criatures . Els recriminen que 

de la carta anterior no haguessin tingut res posta i "lo haver acudit assi algunas 
criaturas y veurer que de cada die ni acudan y per evitar no se arribe a patir per 

faltar qui les crie ... sie servit ordenar se obre aquest pas de passar aquí los malalts 

que assi nos poden curar, y dites criatures, com se feya antes y fins ara poch ha se 
es fet." 4 

Davant aquest fet, els consellers de Barcelona, que segurament no es 

fiaven que a Girona no hi hagués pesta, decideixen enviar-hi el doctor Dimas 

Vileta. El 4 de juny escriuen als jurats de Girona en el sentit que: "Tenim dat 
satisfacía a vsa que lo ha ver enviat aquí al Dr. Di mas Vi/eta fou cosa que convenía a 

vsa y a nasa/tres se fes axi. Per cuydar del/a a/guns ministres superiors, ha ve m tingut 

singularíssim contento se tinga aquí entera salut y majar lo tindrem". El mateix dia 

els consellers de Barcelona escriuen als jurats d'Hostalric comunicant-los que 

3 AHB. Cartes Closes. Lligall 1 B.VI.93 

4 AMG. Acords. 1650. 
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en ten ir sospita que a Girona hi podria haver pesta , per assegurar-se'n havien 

enviar all a al doctor Vilera i "de la re/ació del qua/ tenim certitut és la sa/ut en 

aquella ciu tat boníssima, sens rastre de temor de a/gun contagi y axi paran Vm. 
rebrer les personas que venen de allí sens díficultat alguna y assenyaladament dexar 
passar les cría tu res que de allí vindran al hospital general desta ciutat" .5 

Pero malgrat aquestes bones notícies provinents de Barcelona, algunes 

poblacions prefereixen seguir sense deixar entrar ningú que vingués de 

Girona. Concretament, el 14 de juny, els jurats escriuen als consellers de Vi e 

demanant-los explicacions del motiu d'have r-los ll evar el comen;, tot i que el 

doctor Dimas Vilera hagués manifesta r que les desganes que pateix la ciutat 

no són pesti lencials. 

Davant d'aquesta negativa, ocasionada evidentment per la por i la 

desconfian<;a deis pobles que acostumaven a tenir comer<; amb Girona, i 

a fi d'assegurar-se d'una vegada per totes si les malalties que es patien a 

Girona eren o no provocades per la pesta , els jurats de Girona "per exir de 
esta suposició y desenganyamos, deliberan y ordenan que se envíen de prompte 
a sercar dos Doctors en Barcelona ... ". En aquest sentir, dones , remeten una 

carta, que és contestada de la manera segi.ient: "La de VS. de 15 del corrent 

tenim rebuda y restam apesarats de que les mala/tías vajen continuant en aquexa 
ciutat; havem legit dita carta a la junta de morbo y ab parer de aquella havem 

resolt lo die de vui enviar a vsa los doctors en medicina Oimas Vileta y Lluis Mora 

pera fer la experiencia de di tes mala/tías y per assistir a VS., tot lo temps sera servit 
entretenirlos perlas curas deis malalts ... ". 

Que va passar amb la visita deis doctors barcelonins? En el memorial 

que es conserva es mostra el desacord entre els doctors. Per una banda , 

Soler, Duran i Badia i el cirurgia Antoni Ribot, els quals van resoldre que les 

malalties eren de pesta o febres pestilents; i, per l'altra, els doctors Bellvehi , 

Vilera i Mora, i els cinc ci rurgians, Vi nyas, Mates , Puget, Vicens i Cassa, que 

es van mantenir ferms a manifestar que de cap manera aquesta malaltia era 

pesta, ja que " ... los carbuncles, pústulas y bubons que han aparegut fins ara no 
son malignes y per consegiient ni pestilents ... ". 

Els doctors Vilera i Mora segueixen els consells del metge i filosof de 

Pergam, Ga le, que va viure al segle 11 dC i el pensament del qual encara era 

5 AHB. lbid. 
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vigent en pie segle XVII. Gale havia dit que "fa pesto no es una mala/tia certa 

com diría m febra, desvari, malabua o vertula, sinó que sois te cert pendrer a molts 
y matar a molts ... " i que, segons sosté Cale i mantenen altres doctors com ara 
Althomar, Mercurial, Mercado i Horacio Eugenio, no hi pot haver pesta sens 

infecció d'aire " ... si nasa/tres havem de seguir esta docta doctrina cert es que vuy 

en Gerona no y ha peste, que lo ay re, a De u gracias és sa y bo ... ". 

Els doctors Vileta i Mora també basen les seves deliberacions sobre la 

pesta en la doctrina d'un doctor gironí, Lluis Fabra.6 Basant-se en els seus 

ensenyaments, els doctors barcelonins diuen que:" ... tot home tinga abtitut molt 
próxima de empestar-se no té difficu/tat, segons lo que ensenya lo docte Luis Fabra, 

dr. gerundens, en lo cap. 7 deis senyals de Peste, dient que esta mala/tia pren a jóvens, 
ve lis, ben temperats y mal temperats ... y asso perlo exce/lent contagi que té ... ". 

Sembla, per tant, que el principal motiu segons el qual els doctors 

Vileta i Mora van creure que a Girona no hi havia pesta, va ésser precisament 

l'escas nombre de malalts i de morts que hi va haver en dos mesos, perque 

si I'home tenia una predisposició especial a empestar-se, si tantes persones 

que havien estat en contacte amb els malalts i morts no havien emmalaltit, 

va ésser perque aquella malaltia no es tractava de pesta, sinó d'algun altre 

tipus de malaltia contagiosa a causa de la qual no s'havia de llevar el comen; 

a Girona. 

Va ésser genu"lna aquesta resolució? Molts historiadors sostenen que 

els doctors barcelonins van rebre una compensació per dir que la malaltia de 

Girona no era pesta. Potser no sabrem mai del cert si van obrar o no de bona 

fe. El que és dar és que a Girona hi havia pesta, i al cap de poc temps es va 

escampar a una velocitat vertiginosa i va ocasionar grans estralls a la ciutat i 

perdues humanes i economiques importantíssimes. 

LA PESTA DlNS DE GlRONA. LA MORBERlA 

Malgrat la resolució deis doctors barcelonins i les nombroses cartes 

que els consellers de Barcelona van enviar a diverses poblacions avisant 

6 Sobre el metge gironí Llu ís Fabra, vegeu l' article de Benetjuli a i Figueres "Nota sobre e//libre 

médic de Lluís Fabra " Annals de l'lnstitut d'Estudi s Gironins, setembre de 1979 . 
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que a Girona no hi havia pesta i que, per tant, s'havia de restituir el comen; 

a la ciutat, el nombre de malalts i de morts va continuar augmentant. La 

gent que podía va comenc;ar a abandonar la ciutat amb les seves famílies i 

pertinences. josep Co l! , sastre de Girona i arrendador deis drets del vi i del 

ra'lm renunciava a l'arrendament, ja que "per occasio de les malalties corrents .. . 

a occasio de les qua/s sen han anat y de cada/ die sen van los habitants de dita 
ciutat ab 1/urs families .. . y axi mateix deixen de entrar los forasters y circunvehins 

de aquella, en manera que casi se pot dir que endita Ciutat lo comers esta lleva t ... ". 

Per tant, mantenir l'arrendament ja no era cap negoci . Es veu clarament que 

per molt que les autoritats volguessin fer creure que la mala! tia de Girona no 

era pesta , la població ja no s'ho creía . 

Si bé el 8 de julio! es publiquen crides a Barcelona i altres poblacions de 

Catalunya, amb referencia a l'ordre donada pel virrei a fi que es restitueixi 

el comerc; a la ciutat de Girona, ja que segons la resolució deis doctors 

Vileta i Mora la malaltia de Girona no era pesta , per altra banda , i a causa de 

l'augment de l nombre de malalts , el 9 de julio! s'ordena que es disposi la casa 

de !'hospital de la Misericordia i que es buidi per tal d'acomodar-hi tots els 

malalts de la mala/tia corrent, i per evitar que puguin estar en contacte amb 

la gent de la ciutat. 

1 davant la reticencia de certes poblacions a restituir aquest comerc;, el 

19 de julio!, els consellers de Barcelona escrivien als de Vic que "dins lo spay 

de deu dies en dita ciutat de Gerona no hi ha hagut sinch combregats en tates les 

parrochias tant solament y que los malalts en tata la ciutat de las malalties corrents 
no son mes de deu y que havent tres mesas complerts que duran dites malalties en 

dita ciutat no son estats sinquanta los morts" i que "en Gerona ha de considerar 
vsa que ha tres mesas complerts que dura la opinió de dit mal ro es des de 16 de 
Abril fin s lo present die y que estant vuy en 18 del mes de julio/ dites malalties 

disminueixen y no crexan ". 7 

Pero si el 18 de jul io! els consellers de Ba rcelona encara confiaven en 

la resolució feta pels seus doctors , el di a 17, és a dir, un di a abans , ja havien 

comenc;at a anar els frares caputxins a la morberia i ja havia comenc;at la 

!larga relació de morts que fra Bonaventura de Girona va anar anotant en el 

7 AHB . (artes Clases. 

257 



ROSERJAUME MASSANA 1 PABLO GASCÓN ROMERO 

!libre deis obits, i que va ésser el principi de l'infern que visqué la ciutat a 

partir d'aquell moment. 

La !letra inconfusible d'aquest frare caputxí apareix en les relacions 

de morts i també en els nombrosos testaments que va prendre als pobres 

moribunds, ja que insistia per aconseguir que deixessin algun llegat per al 

sosteniment de la morberia. Ell mateix va caure malalt, pero va aconseguir 

vencer la malaltia i va seguir lluitant al costat deis malalts a fi que les seves 

condicions fossin millors i estiguessin ben alimentats. Per damunt de tot, 
llegir la seva correspondencia, fins i tot avui dia, és corprenedor i ben 

iHustratiu del patiment que va representar aquesta malaltia. 

El doctor Vergés, el doctor josep de Colomer, el mercader Baltasar Bassa, 

l'argenter mº Casas, jurats de Girona, van resoldre amb els altres membres 

del consell que els pares caputxins entressin a la morberia o a !'hospital de la 

Misericordia a fi d'administrar els sagraments als malalts o empestats i altres 

coses espirituals tocant el bé de llurs animes, i també per administrar el 

menjar i beure deis cirurgians, servents i serventes que hi havia a la morberia 

" ... pera que los qui volguessen entrar a exercitar est acta de caritat tant heroych 

com és, fin donassen avís, a lo qua/ se li offeriren mes de 200 religiosos caputxins; 

sacrijicants tots ells de bono gana 1/urs vidas al servey de Déu y a la so/vació de las 
(mimas y al profit y servey del próxim". 

A continuació segueix la relació de frares caputxins que van anar entrant 

a la morberia i els que anaven morint i sent substitu'lts per uns altres: 

• El 17 de julio! hi entren fra Clement de Vic, president del convent 

deis caputxins de Nostra Senyora de les Ermites i el germa fra Nicolau de 

Sabadell. 

• El dia 22 hi entra fra Bonaventura de Girona, que com que era en 

aquella ocasió a Sant Feliu de Guíxols no va entrar amb els altres. 

• El dia 25 hi entra el germa fra josep de Barcelona " ... per aver se 
encontrat de pesto lo dalt dit germa fra Nico/au y morí a 28 de julio/". 

• El dia 31 entra el pare fra Damia de Manlleu, el pare fra Francesc d'Orís 

i el germa frajosep de Taradell "per estar encontrats i empestats los dalt dits pare 

Clement de Vich, fra Bono ventura de Gerona y lo jerma fra joseph de Barcelona; y 
moriren a 3 de agost lo dit pare C/ement y fra josep". 

• El 5 d'agost hi entraren el pare fra Marc de Mataró i el germa fra Pere 

de Caldes, perque estaven encontrats el pare Damia de Manlleu i el pare fra 
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Francesc d'Orís , i el germa fra josep de Taradell; "y moriren a 9 de agost los dos 

dits pares, Damia y Francesch". 
• El 12 d'agost hi entra el ge rma fra Simon de Cassa de la Selva perque 

estava encontrat fra Pere de Caldes, que va morir el 14 d'agost. 

• El 16 d'agost hi va entrar el pare fra Marc de Constantí i el pare fra 

Abdó de Barcelona, perque estava empestat el pare fra Marc de Mataró. El 

pare fra Marc de Constantí va morir el 27 d'agost i fra Simon de Cassa va 

morir el 17 d'agost. 

• 1 el 23 de setembre va morir un corista caputxí que es deia fra 

Bonaventura de Vic. 

Per tant, segons aquesta relació de fra Bonaventura, deis 13 frares 

caputxins que van entrar a la morberia, fins al 23 de setembre , hi van morir 

9 frares. 

Aquests pares caputxins que van sobreviure (entre ells fra Bonaventura 

de Girona) van anar posteriorment amb Mussur la Rosa (que va ésser un 

perfumador frances establert a Girona per desinfectar les cases on hi havia 

hagut malalts i morts de pesta), a perfumar, desinfectar i purificar tates 

aquestes cases. Fra Bonaventura de Girona i fra Marc de Mataró , juntament 

amb el pare fra Abdó de Barcelona , van procedir a relacionar per escrit tata la 

roba que trobarien a les cases infectes abans de portar-les al forn a desinfectar. 

També van recollir diners , or, argent, perles i al tres coses delicades i de valor 

que trabaren i les van entregar als jurats a fi que les guardessin i, en el seu 

moment , poguessin ésser restablertes als seus amos. 

Així ens explica fra Bonaventura com es va organitzar la m01·beria: 

"Per averse multiplicat tant los empestats y no poder los caputxins de la Morbaria 
acudir a tantas cosas, entra 111° j oan Cuniller, botiguer, per ten ir la ocupa ció de las cosas 
temporals de la morbaria, y per aro tenia quatre sirvents que no feyan a/tre cosa, y los 
Pares Caputxins sois se ocupaven y cuydaven de las cosas espiritua/s y ab aro teniem 
prou cafer; als primers de agost tragueran tos los malalts que eran al hospital de Sta. 
Catarina de malaltias ordinarias y los posaren al Convent del Carme; y en lo dit hospital 
posaren molts deis empestats que eran al Hospital de la Misericordia; y després per 
ser tant gran lo numero, se feu una gran galaria, entre lo Hospital y la Torra Farrera, 
alwnt hi posaren los convalescents; y després prengueran la rejo/aria que és cerca del 
Portal del Carme, per fer corantena las donas; y després la casa den Sa uri, al correr 
del Carme, per fer la quarentena los homens. Y per ser tantas las donas que havian de 
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fer quarentena, prengueran lo convent deis caputxins de Bax, per la quarentena de las 

ditas donas. "8 

Pero, com va ésser la vida a la morberia? Segons es despren de les 

anotacions deis frares caputxins i la correspondencia de fra Bonaventura de 

Girona, la vida va ésser duríssima, un veritable infern. La lluita contra la mort, 

la relació precipitada deis testaments presos a corre-cuita a moribunds que, 

en l'últim moment, recordaven les seves possessions i volien deixar les seves 

pertinences als familiars o amics més propers, arreglar els seus deutes o recordar 

de quins eren e lis creditors ... En llegir aquests documents ens apropem a la vida i 

el sentiment de tanta gent anonima que la historia oficial sovint ha oblidat. 

En la seva relació manuscrita de morts, fra Bonaventura intercala 

aquesta anotació: 

"Per estar tots los religiosos caputxins mala/ts y jo apunt de donar lo últim valé y 
acabar mes dias; sinó que nre. sor. 110 me ha volgut fer merse de aportar-me'n, sinó 
dexar me ab vida per sos secrets judicis y axi no se han escrits los noms deis difuncts 
que se son morts a 29, a 30 a 31 de julio/ y al primer y segon de agost. Pero he tret en 
limpio y he sabut a bulto que se eran mors en estos sin eh di as 27 entre homens y donas; 
y ab los 33 ja dits Jan numero de 60 .. . ". 

Cinc dies va estar malalt fra Bonaventura i segurament va lluitar entre 

la vida i la mort. Finalment va aconseguir vencer la malaltia i continua amb 

la seva meticulosa tasca de prendre testaments, administrar sagraments i 

detallar el nom deis morts, cadascun d 'e lls amb el seu número corresponent, 

fins i tot aquells que ningú sabia qui eren ni com es deien, els nens que no 

tenien pares coneguts, les persones conegudes de la ciutat ... tots van ésser 

relacionats amb tendresa, com podem besllumar en la seva anotació núm. 

581, de 19 d'octubre, quan escriu: "Maria Vinyes, criatureta" . 
Uná completa relació de les morts anotades per fra Bonaventura de 

Girona la tenim a l'article de josep Clara publicat a la revista Estudi General 

núm. 2 de 1982 titulat: La pesta de 1650: la desigualtat davant la mort í aspectes 
religiosos". 

8 Documentació relativa a ep idémies i contagis. Llibre deis óbits de la morberia de Girona. 

AMG. 
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Fra Bonaventura també s'escarrassava per a la correcta administració 

de la morberia . La seva dedicació és visible en la seva correspondencia . A fi 

de poder copsar en tot detall el seu sentiment i a causa de la importancia 
d'aquests documents , que es desvirtuarien si ens limitéssim a fer-ne un 

resum, creiem que és d'interes per a tothom transcriure aquestes cartes, ja 

que són la millor visió de la manera ca m es vivía a dins de la morberia . 

El 19 d'agost, des de la morberia , fra Bonaventura escrivia als jurats de 

Girona: 

"Senyors:jo aunque estiga tantjlach me esfor¡:o mes del que puch en pendre testaments, 
y en fer al tras cosas per servey y consuelo deis malalts, y al tres dos sacerdots que so m, 
tot lo dia y aun en las nits apenas para m perlo servey deis malalts; y jo, vist los gastos 
te exa ciutat, me apar me toca en ayudarlos en lo que bonament puga, per ser fill de 
ella; y axi, ab los testaments prench assi deis malalts, procuro y diligencio que dexen 
alguna cosa al hospital per ayuda deis grans gastos te; ayr aprofití més de 36 lliures; y 
a si la una de ellas ja és marta, la qua/ se di u Margarida Farrera, viuda, que ha deixat 
a est hospital 15 lliures. Vs.procuren cobrarlas, los manifessors son lo Sr. Rector del 
Marcada/ y Farrer Patit cunyat de la difuncta. 
Musur la Rosa y los Pares y aun los religiosos malalts gustarian menjar un poch de 
f ruyta que no tenim y com esta m tant can¡:ats menjariem millar si teníem fruita, y axí 
suplicam a V. S. nos fa ssa aportar algun meló o altra fruyta , que ti estimarem: també 
los suplicam donen arde en que nos envien vi blanch o malvesya per dir missa, que lo 
c/aret embrut molt los purificadors, y dir missa ab lo purificador molt brut se peca 
mortalment; y axí confiat de V.S. no dich més sinó que nre. sor. los Guarde y los do son 
divino amor". 

El 25 d'agost, fra Bonaventura de Giro na tornava a escriure als jurats de 

la ciutat, aquest cap una !larga carta , a fi de fer- los saber la seva incansable 

tasca testamentaria i de reclamar un altre cap que no els tinguessin tan 

abandonats i que els enviessin fruita i altres coses que necessitaven a la 

morberia . 

"Senyors: per poder jo aprofitar alguna cosa per est hospital, fas mes del que puch, que 
a més de estar jlach, tinc tres bonys y estich en cura de e lis, y no obstant a¡:o tot lo di a 
estic/1 ocupat en confessar y en pendre testaments per las cambradas ahont hi prench 
maltas pudors pestiferas y brevadas pestilencials, tot sie per amor de Deu: en tant que 
molts me diuen me canso massa y que si jo caych malalt faré malta fa lta y seré de molt 
dany perla ciutat, per aprofitar jo tant per ella ablos ma/alts: pero com jo desyo tant (si 
Dé u és servit) acabar mas di as y donar lo ultim valé ocupant me en estos sants exercicis, 
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no reparo anar per tot y axi aqui posaré lo que poden cobrar de personas se són martas 
en est hospital" . !Aquí segueix una relació de les persones que han testat i de les 
deixes que fan a la morberial. 

En el L/iga/1 d'epidemies i contagis, hi ha un munt de testaments presos 

per fra Bonaventura i altres caputxins de la morberia, redactats a corre-cuita 

en la seva lluita contra rellotge abans que la mort s'endugués els malalts . 

Alguns deis testamentaris apare ixen al cap de dos o tres dies, com a molt, 

relacionats en el !libre deis obits. 

Continua aquesta carta de la manera següent: 

"Los Pares Caputxins malalts los estimen los regalos los envia V.S. que 1/evant de 
bascuyts de ou o malindros y dolents, no tenen, o nols envien a/tra cosa, los quals són 
quatre los malalts, o empestats, y Jo lw ja es estremunciat, y tots an servit a est hospital 
y servint se son enquantrats; y vuyt caputxins ja mors, tots los qua/s eran encontrats 

per servir Jos ma/a/ts de est hospital, y tants quant ni entreran, tots si encontreran o si 
moriran per estar est hospital tan impestiferat com esta. 
Musur la Rosa y jo Jos estima m la caritat nos Jan de tans regalos nos envien de fruita y 
melons, que ab ella y ab el/s menyarian millar: a/tras cosas los he enviat a demanar y 
ninguna nos envia, y és com si no diguéssem res; y si nou envien yo ho demanaré an al 
S t. Capital que nos ho envie; que lo Sr. Don Bemat de Cardona y lo Sr. Oficial Pe. joan 
me digueren quant vinguí que si avia menester cosa que los ho enviás a demanar. 
Lo que Jos demanam és una tau/a que tinga sinch pa/ms bastans de a/t y set bastants 
de 1/arch per fer un altar al pati per dir missa, perqué los malalts pugan oyr missa, vi 
blanch o malvasia per dir missa, alguna confitura per Jos malalts caputxins, y alguna 
fruita, quatre coxins per Jos dits quatre caputxins ma/a/ts, que no tenen sinó un de palla 
que és o són del nostre convent, que deis que aportaven estos dias ja no hi trobarem 
ningú quan ne demanarem, suero per Jos dits malalts, que de tres en tres ansas lo 
aportan; an Blanch no pot acudir a tot: y axi se Ji té de demanar una cosa maltas 
vegadas perque no sen deu recordar; també que nos envien atchas y que nos las donen a 
nasa/tres, juntament ab tot lo demés que nos enviaran perno ten ir enfados y desgustos, 
cosa molt agena deis caputxins. 
També los suplico el/egescan un tras de camp per fer sementiri, que lo corra Jet ja és 
pie, y aro te de ser demá, perqué no admet dilació; y ayan /licencia del Sr. Oficial per 
beneir-lo; també los havem demanat dos tova/las, 12 tovallons y tres axugamans, per 
poder-nos tractor com ha personas: y confiat de V.S. no dic/1 més, sinó que nre. Sor. Jos 
guarde y Jos do son divino amor". 

Amb la seva darrera frase "per poder-nos tractar com ha personas", és 

evident la seva queixa respecte a l'abandó en que tot sovint les autoritats 
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deixarien els malalts, més preocupats amb els problemes d'abastiment de la 

ciutat que no pas ambles condicions de vida deis empestats i de les persones 

que els cuidaven. 

El 20 d'agost s'havia reunit el Conse ll Genera l i havien acordar, a fi de fer 

front a aquestes despeses, que s'utilitzessin els diners de la Taula, ja que "és 

forr;ós valer-se de tots los medis encara que en al tres temporades no lícits, en aquesta 
empero permesos per subvenir a tanta necessitat... ". Per tant, ordenaven fer 

balan~ de les quantitats dipositades en aquesta Taula , per persones de total 

satisfacció. Aixo era utilitzar els diners dipositats per la població gironina en 

les seves transaccions. 

La ciutat també tenia urgent necessitat que vinguessin apotecaris i 

ci ru rgians: en concret, en aquest temps li ho demanen a Francesc Roig, cirurgia 

de Mataró; als apotecaris josep Atxer i el seu fill Francesc, de Banyoles; a 

Mussur jacques, ciutada frances , i a joan de Aguila, portugues. El reclam per 

aconseguir que vinguessin va ésser la facultar de poder parar botiga un cop 

finalitzada !'epidemia , sense pagar res ni necessitat de passar cap examen. 

Així mateix, com que la majoria deis encarregats d'administrar justícia 

havien marxat de la ciutat, els jurats demanen al virrei duc de Mercoeur que 

els atorgui la facultar d'administrar-la mitjan~ant juí de prohoms, i que la 

majoria de les persones insaculades, que encara resten a la ciutat, puguin 

legítimament celebrar consell i representar la universitat de la ciutat. En vista 

que aquesta facultar havia estat demanada el 9 d'agost i el 2 de setembre 

no havien rebut cap resposta, tornen a escriure en aquest sentit al virrei, i 

també a josep de Biure i de Margarit, portantveus del general governador, i a 

josep Fontanella, del consell de Sa Majestat i regent. Sembla que, fina lment, 

el virrei va acordar que mentre durés la malaltia, els jurats podien ten ir juí de 

prohoms i ajuntar Consell amb aquell s que es trobessin presents, encara que 

no fos el número ordinari. 

La seglient carta de fra Bonaventura, de 4 de setembre, que comen~a 

fent una relació de totes les deixes que han fet els malalts que han testar a 

favor de la morberia , acaba sent un reflex cru i esgarrifós de la convivencia 

amb la terrible malaltia: 

"Senyors: Esta és per donar avís que cobren los 1/egats !Jan dexat los mors segiients: 
jsegueix relació de morts i les lliures i so us que cadascú d'ells ha deixat a la 
morberiaj. 
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... a mes de tot a¡:o tinch algunes 200 1/iures de 1/egats de diferents personas per est 
hospital en los testaments tinch presos ja; pero encara són vius, que sois do avis de los 
que son ja mors ... ". 

La carta continua fent referencia a l'abastiment que havia demanat fra 

Bonaventura en cartes anteriors: 

"Estimam lo que nos han enviat; no demanaven banchs queja ne teniem dos de un /lit 
haviem desfet i posat en terra ni dues taules, sin á una per fer un altar al pati, que era 

molt necessari; totavia estarem mes ben acomodats. També tenim rebut lo demes nos 
han enviat, tot lo qua/ estimam molt". 

Al dors d'aquesta mateixa carta, amb data 6 de setembre, continua 

escrivint fra Bonaventura: 

"Esta nit passada m° Cunil/er no volgué donar vi per nasa/tres ni neu, sinó sois per los 
quatre caputxins tenim malalts assi, ni vol que los sirvents tenim per los dits malalts 
y per nasa/tres, ni lo company de Musur la Rosa, que és malalt, began vi; y que si 
nasa/tres voliam neu, que no la comprem, que el/ té aquex arde de V. S. y axi ni mussur 
la Rosa ni m0 joan sirurgia, que menja en nostra taula, ni jo, pogueram ve u re un glop, 
perno ten ir vi: estant jo tant can¡:at y afedigat com estova deis grans treballs tinch, en 
tant que lo ha bit tenia agafat a las carns (com fas casi cada vespra) de la gran suor, 
per causa que so tot sol, y tots los demés caputxins que són assi son malalts, per haver 
presos ayr 5 o 6 testaments, y aprofitant per est hospital 70 o 80 1/iures, y lo dit m0 

Cuniller amene¡:a de pegar a un sirvent nostre; y també ti amane¡:a de posar-lo 15 dies 
al cep; perque li replicava que volia vi per nasa/tres y lo company de Musur la Rosa; de 
tot lo qua/, lo dit Musur la Rosa prengué malta cólera de oyr a¡:o; lo qua/ Cuniller té 
posat en con.fi1sió tot est hospital, y tots los sirvents o casi tots, y na Maria la cuynera 
també, sen aniran o sen valen anar afer quarentena per causa de dit Cuniller: y axi los 
suplico per amor de Dé u, que per tot vuy vinga algú o a/guns de V. S. assí per averiguar
ha, perque jo tinch temor que Mussur la Rosa se purificara al forn, y esta nit, o de m a 
de m a tí, sen anira a Barcelona o a Rosas y los ha dexera tot, queja té /licencia de son 
copita o del s1: de Marca per anar sen si lo desgustan o 110 li cumplen la paraula: y lo 
Pare fi'a Abdon, fi'a joseph y jo demanam a V.S. quarentena, y noy volem estar més; 
perque jo y los demés caputxins nos estima m més la pau y quietut interior que no tot 
Gerona ni aun tata Catalunya: y axí 110u tingan a burlas de venir avuy per evitar un 

escando/, lo demés deixam perla vista ... Huy a 6 de setembre de 1650". 

Qui era aquest mº Cuniller de qui fra Bonaventura es queixava? Hem vist 

abans que joan Cuniller era un botiguer que va ésser encarregat de dirigir les 
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tasques materials de la morberia , a fi que els caputxins poguessin dedicar-se 

majorment a les espirituals. 

Sembla que aquestjoan Cuniller no tenia gaire simpatia a Mussur la Rosa . 

He m trobat una carta sense datar escrita per el! i dirigida als jurats de Giro na 

en la qua! critica el sistema de desinfecció que utilitza el cirurgia frances. 

Transcrivim aquí alguns fragments perque creiem que és fon;:a interessant: 

"Air vingue lo S1: Va /eneas per orde de V.S" dient nos ajuntasem del modo se paria 
desenfectar exa siutat, com també si hera necessari ausentarse del/a tots los lwbitants, 
y he obait a sos ardes y ses batuda ex a materia ab tots los se/urgians y ninglÍ ha donat 
crédit a lo que fa musur la Rosa. Lo que sé dir a v.sa que quant arribaran los señors drs. 
Argila y Rotg y lo s1: Teixidor se/urgió, joan metga los a na fer visita en los caputxins y 
dona relatio de las ma/al tias, y anant proseguint la conversa tia vingueran a parlar del 
forn y deis perfums usava dit musur la Rosa, y vingueren a dir que si vasa dava crédit 
ab dit fom y perfums, que quant Dé u nos hauria usat de misericórdia, que la roba seria 
causa de altra contagi, y ab sas rao/JS vingué a dir lo s1: Texidor que los majors lwlors 
delmón no eran bastants per desenjisionar un mata/as ha ont tindra 5o 6 dits de gruxa 
que avent hi dormit un anpastat a ont y haura orinat y deretint las llagas com lo suor y 
baf restant xopada la llana y estant aquella tota amodoxonada, que era inposibla poder 
sa desanfisionm; y axis com és de axó és del damés, y també vingué a dir que per apagar 
aquest mal s'havia manaster 3 coses que era Jorcas, or y foch, y per desmifactar dita 
roba, en partiwlar lo deis mata lasos, era menester descusir los y la llana fer la asea/dar 
y rentar y fer lo mateix de las telas y fer lo rafer, que axó es lo més segur, y fent lo matex 
de las flasada s y 1/anso/s y que la roba del vastir de dits anpastats que es era mas sens 
restar ningun padas ... ". 

Per joan Cuniller, !'única desinfecció possible no era usar perfums, sinó 

fer "foch de romaní y fent hi bullir cals y enblanquinar lo aposento ", seguint el 

parer de "Musur jacas y lo portugues". 

Pero seguim amb els problemes de fra Bonaventura per sobreviure a la 

morberia . El 9 de setembre torna a eso·iure una carta als jurats , ara queixant

se delmenjar que donaven als malalts . La carta és com segueix: 

"Senyors: j o penso deuen saber que lo S1: Dr. Soler y lo Sr. Dr. Duran lwvian ordenat 
que se donassen a los ma/alts de est hospital sinch vegadas al dia aliment o refecció: 
y ara est doctor 110 vol se donen sinó dos menjars, ro es dinar y sopm; y no més: y axí 
los malalts cridan y avalotan, piaran y se /lamentan de aró. y se moren de fa m; perqué 
la pitanra de dinar y sopar és poca perno menjar sinó dos vegadas al dia, altres estan 
desmenjats que no poden menjar ca m, a/tres són vel/s que no poden menjar lo pa, pero 
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las sopas que se donaven al m a tí tots las menjaven y de bona gana, y ara est doctor las 
ha llevadas: jo penso que V. S. ponderaran la ciencia y experiencia de dits doctors Soler 
y Duran y la poca de est per ser tan }ove com és: y e lis tocant los malalts, ordenaren las 
ditas sinch, y est, sens veure ni tocar los dits ma/alts, lo ha 1/evat tot, acceptat los dos 
dinar y sopar; y axí penso maneran o ordeneran tornar las ditas sopas a/matí, perque 
tindran amor y caritat a/s pobres; y si no las Jan donar (lo que jo no puch pensar) jo 110 

penso puyar més dalt a las cambradas a ve u re los malalts y a pendre testaments, perque 
me /lastimen y trencan lo cm; y no so per sufi"ir tantas /lástimas: y si nom responen, 
o no donen arde en contrari, jo de m á ne faré fer: perque me a par seria contra caritat 
y confiat de V. S. que se apiederan deis pobrets de jesuchrist, nos tres germans; no dich 
més sinó que Nre. Sor. los ilumin de grácia y los do son divino amor; del Hospital de la 

Morbaria a 9 de setembre 1950". 

Aquí s'acaba la referencia a fra Bonaventura de Girona: valor, abnegació 

i rebeHia. Alhora, humanitat, bonhomia i tendresa. Tot aixo, és visible en les 
notes i la correspondencia d'aquest caputxí gironí digne de no ésser oblidat. 

LA PESTA FORA DE GIRONA: ABASTIM ENT 1 CONFLICTES ALS PALS 

El Dr. Francesc Camps i Gori, del Consell de Sa Majestat, instaHat 

a Hostalric, enviava una carta als jurats de Girona el 28 de juliol en que 

manifestava la decisió per part de Sa Altesa i el Reial Consell de suspendre el 

comen:; amb la ciutat i demanava que designessin persona "que estigue en part 

sana" a fique s'encarregués de comprar tot allo que la ciutat necessiti. 

El to dur que caracteritzara aquest personatge en la seva relació amb les 

autoritats de Giro naja es fa pales al final de la seva carta quan di u: "També me faran 

merce de avisar deis l/ochs a hont tenen notitia certa que hi ha contagi, senya/adament 

deis de la veguería y veynats de eixa ciutat, y si és possible procuren que les cases infectes 

se dexen soles y cremen la roba, que en aquest tems tata pietat és iniquitat". 
En aquesta tasca d'abastir la ciutat va ésser encomiable la figura del 

veguer de Girona, Pere Prim. A través de la seva correspondencia és visible 

tot l'esforc; que aquest home va haver de dur a terme, situat com estava a 

dues bandes, tot sovint mal vist pels uns i criticat pels altres. 

A causa de la reticencia per part de la ciutat a admetre que la malaltia 

de Girona era pesta, i per acabar-ha de confirmar del tot, els consellers de 

Barcelona, per carta de 30 de julio!, anuncien la seva decisió d'enviar el 

doctor Joan Argila i el cirurgia Jau me Teixidor "pera fer la censura de la specie 
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de ses malalties patexen aquells, y sisón contagiosas o no, de la natura/esa de les 

quals los havem ordenat que encontinent ne hauran Jeta la censura, nos avisen per 

propri a tata diligentia". 
El mateix dia trobem una carta del veguer Pere Prim des de Cassa de 

la Selva, en que s'informa que a punt d'alba ha anat a Sant Feliu de Guíxols 

demanant que s'ajuntessin els jurats a fi de tractar el tema deis abastiments 

de Giro na "y són estades deu hores antes no me han donada audientia per ser estats 
Jora alguns de la junta". Reunits els jurats, els fa saber la necessitat que Giro na 

té de rebre queviures, i per damunt de tot, vi. Els demana que assenyalin un 

!loe on es pugui rebre el vi a comoditat de tots. 

Pero el poble es revoltava: a Cassa no volien que es posessin les barraques 

i els pobles de Fornells, Llambilles i Quart es negaven que els traginers del vi 

passessin pel seu terme, i per aquest motiu, a Cassa no havien donat el vi als 

traginers. "jo he posat pena al baila desta vi/a que dema de bon matí me tingués 
tots los traginers del vi a punt per a aportarlo a Quart a la primera guarda, y que 

se entretingan allí, de ont se pora VS. servir manar enviar los tragines pera prendra 
lo y que aporten la canal pera buydar/o". 

Els trafecs i treballs duts a terme per Pere Prim són visibles al final 

d'aquesta carta: "No puch inquerir lo disgust y animo he tingut y tinch de veura 
tants disberats y tantas mudansas. És de importansia que lo s1: Camps y Gori, jutja 

del Real Conse/1 ques trabe en Hosta/rich, arribe en esta vi/a a rebrer informatió y 

castigar a/s amutinats. jo no so poderós pera fer ho per que no i veig gent de valor, 
que tots es tan areconats y si no sen fa un escarment o tinch per perillós ... ". 

Com es prove"la de vi la ciutat de Girona? Pere Prim ens ho explica de 

la segi.ient manera: al !loe destinar per a la recollida del vi "se han de fer dos 

barrachas de tapia cobertas de teu/es, ro és la una de setse pa/ms a dit quadro per 
estar una persona de dit 1/och per guarda del que convinga, y /altre de setze palms 

de ampla y trenta de 1/arch per estar tancades las botas grossas que de assi se han 

de aportar per buydar en ellas amb una canal de /launa de trenta palms poch menos 
lo vi de las mitjas botas que dits traginers de Cassa aportarien de Sant Feliu, de 

las quals botas grossas ne prendrien los taverners o los treginers de assi". Era una 

manera enginyosa de proveir de vi la ciutat sense haver d'entrar en contacte 

els de dins amb els de fora. 

Proveir-se de blat també va ésser un veritable problema. Pere Prim 

deixa un comissari a fi que cerqui blat per Llagostera, Cassa de la Selva i 
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Caldes. Ell mateix s'encarregara de buscar-lo per Campllong, Sant Andreu, 

Riudellots i Fornells. Aquestes eren, dones, les poblacions que abastien la 

ciutat empestada del blat necessari. 

El veguer gairebé no descansa. Ho diu en la seva carta de 3 d'agost: 

"Esta tarda penso passar a Bordils per a mudarme la roba, quen tinch necessitat y 

divendras tornaré afer la di/igentia del blat". 

Davant la dificultat de trobar blat, Pere Prim esmenta un mitja que ell 

considera prou bo, utilitzar el blat deis arrendadors de la ciutat que tenen 

en diferents viles del voltant a fi de beneficiar-se'n dins de la ciutat. De totes 

maneres, esta disposat a donar ordres que se segresti el blat que es trobi per 

aportar-lo sens falta a la ciutat, i també demana que s'aplani un tros de terra 

"com una era ahont lo puguem buidar". En una carta del 5 d'agost comunica 

als jurats que "dema al matí, ab lo favor del senyor, me partiré per Riudellots, 

Campllonch y altros llochs de la Selva a prendra lo blat y sacrestar lo que trabaré 

sobrer, y assenyalaré di a per a fer-Io aportar pera que V. S. mane enviarlo rebrer". 
Portar el blat deis arrendadors a la ciutat també ocasionava problemes, 

a causa que mol tes viles "se/ valen aturar per lo matex l/och dient que los falta 

blat". 

Més de 500 quarteres de blat eren segrestades als particulars , tot i que 

Pere Prim no vol donar ordre als traginers de portar blat de Vilobí, Salitja, 

Estanyol i Aiguaviva "perque sab mal a los pagessos de aportarlo al pa/ de la 

Creueta per ser molt //un y perla torta an de fer, y quant se hagia de aportar a altra 

part se auran de mudar las estoras, y antes de mudarlas me apar se deufer traginar 

tot lo de aquellas parts". 

També preveu les queixes deis de Santa Coloma per haver-los segrestat 

el blat que tenien arrendat a Campllong i Riudellots "y penso acudiran al dr. 

Camps y Gori ... y puch assegurar a VS. que noi ha l/och que noi falte una gran 

quantitat de blat, que al considerarlo me causa espant". 

Un altre problema era el molí del Capítol. Com que hi acudia gent de 

moltes viles, fins i tot de la costa, per moldre el blat, els de Santa Eugenia 

s'apropien del camí que porta al molí, posant el pal9 més a prop de la ciutat. 

Pere Prim , volent acontentar tothom, manifesta als jurats que "lo que jo 

9 Pal: mena d'estaques que es posaven al voltant de la ciutat empestada i que representava el 

límit maxim que els habitants de dins la ciutat no podien sobrepassar. 
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considero convenient en esta ocasió y que lo litre Capítol y VS. deuen tenir a be 

reste per los forastes lo dit mulí, és ve u re la necessitat que y ha de moldra, que de 

malta part de la marina y van, de tal manera que a ir a la tarda passaven de sexanta 
cava/catures, que tots aguardaven ocasió pera poder moldre ... ". 

Un altre producte necessari, sobretot a l'estiu, era la neu dipositada 

en els diferents pous de gla<; que hi havia a les zones de la muntanya , i 

que servía per conservar els aliments frescos i també per refredar el vi. La 

neu la transportaven els traginers de Santa Coloma de Farners. Pere Prim 

també té dificultar a fer arribar la neu fins al pal de la Creueta, cosa que posa 

de manifest en la següent carta escrita des de Campllong, contestant a una 

queixa deis jurats, el 27 de setembre: "jo rebí la de VS. de 24 del corrent ab quem 
diuen la dificultat tenen los de Santa Coloma en no valer que los tragines passen per 

Pa/au. Yo me conferí al pal de la Creueta y Fomells y ordení que si acas los tragines 
de la neu dificu/taven de passar per Palau, los donassen camí per Fomel/s, que no 

vindrian afer apenas de torta, y dexia manera restara asentat que no tindran los de 
Santa Coloma ocasió de quexar se". 

També hi havia problemes per transportar la llenya: "jo he parlat ab los 

de Fornells per veura si tindrien dificultat de que los traginers del hospital passasen 

per lo comí real per anar a sercar la 1/enya a Riudellots, y me digueren que nou 
permatés per ningun cas, que essent traginers de Gerona se encontrarían ab la gent 

que van al pa/ y que avalotaria la terra com de Jet temo no Jos causa de que los 
traginers de la neu y demés que van al pa/no dexiassen de anarhy. jo volia fer una 
junta de carretas perque ab una vegada haguessen pogut proveir al hospital y se és 

estat servit de que lo mal sie en Riudellots, y dexia manera estan privats de entrar 

al terma, queja he ordenat a/s 1/ochs circumveyns los donen terma, lo que paria Vs. 
ordenar que als hoscos que són a la part de Sant Daniel y de allí proveirse de /len ya. 

A my me pesa no poderlo servir que considero be la necessitat te lospital". Per tant, 

veiem que altres pobles, a part de Girona , també tenien llevat el comer<; pel 

contagi de pesta . És comprensible, per tant, la por de la població de deixar 

entrar o passar pe! seu terme traginers que, anant d'un lloc a l'altre, podrien 

escampar la malaltia amb facilitar. 

De fet, i de resultes d'aixo, també és comprensible el to de les cartes 

del Dr. Camps i Gori, que a vegades poden semblar fins i tot inhumanes, pero 

l'excepcionalitat de la situació fa comprensible que s'intentessin extremar 

per tots els mitjans les mesures i que es recriminés amb duresa la possible 

desídia per part deis jurats de Giro na i també d'alguns deis seus habitants. 
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ja el 30 de julio!, i abans que vinguessin els Drs. Argila i jau me Teixidor, 

que van certificar que la malaltia de Girona era pesta, el Dr. Camps i Gori 

amenac;ava que ningú de la ciutat gosés anar més enlla deis límits del pals, ja 

que en cas contrari "els Jaré penjar alfa hont los trabare y donaré arde als 1/ochs 

circumvehins los alsen lo somatent". Tot aixo fins que no s'hagués esbrinat si hi 

havia contagi o no dins la ciutat. 

El 3 d'agost escriu als jurats que" ... en temps de morbo no és menester vaien 

cartes sinó per estrema necessitat y així no tenen que scriurer moltes cartes, que de 

una carta cenzilla en /la no pens dexar passar cosa . Demanen de parau/a en lo pal 

tot lo que vullen que al/a seis provehira ... ni tampoc se posen al cap de eixir y purgar 

que tampoc no u tollarere ... ". 
El 13 d'agost ordena "als jurats y particulars deis 1/ochs veyns de Palau 

Sacosta asistescan als de dit /loe de Pala u pera Jer retirar las parsonas de Gerona se 

són abarracadas Jora deis 1/ímits deis pals procurant ab banas se retiren, a/trament 

ab somatent y m a Jorta los Jasen retirar dins los 1/ímits de dits pa/s". 
Tot sovint als pals hi havia conflictes. Els habitants de dins de Girona, 

en veure que no els deixaven eixir, s'enfrontaven amb els guardes i havien 

ocasionat fins i tot algun mort en aquestes bregues. 

El 15 de setembre, des d'Angles, el Dr. Camps i Gori escrivia als jurats: 

"Dies ha rebi una de \U. aserca del cas succehit en Santa Eugenia y sabí que lo mateix 
día o lo endema succehí altre casen Sarria y últimament he sabut lo que ha succeit 

en Campdora, io conJés a \1./.que a no ésser quels he volguts avisar primer, estava 

resolt de llevar tots los pa/s y comers de aquexa ciutat, y comunicar la veguería 

perque los tinguessen guardats, y asseguranse que lo primer altre excés Jaran ho 
executaré y veurem si ab Jam los Jaré estar al de raó .... fins assí quant se m donaven 

quexes deis excessos se Jeien en los pals creia ho Jeien a/guns inquiets y amotinats, 

pero ara veix que aquexos excessos se són Jets ab asisten tia de officials y síndichs de 
la ciutat y per conseguent, la ciutat és la que delinqueix y ella deu esser castigada. 
Nols escuse lo dir són 1/ochs de la ballia puis en temps de pesta nos delwen hobeir 

ni admetre los officials empestats, ni lo dir tenen privilegi que a mitia /legua noy 

pot haver camisería ni taverna, perque aixo no té /loe en temps de pesta si no és 

dins los 1/ímits deis pals, y de aquells no poden eixir per Jer captures, que per aixo 

és lo veguer Jora y mas comissaris, per capturar y castigar los delinquents, y així la 
resolutio senyors és que VS. se resolguen que persona alguna sens ma 1/icentia o de 

altre jutie vingue en mon /loe, no isquen deis 1/ímits deis pals per qualsevol causa que 
sie, y Jentho tenen 1/icentia de matarlos y alsarlos somatent .. . y los presos tenen de 
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Campdora, íuntament ab lo procés tenen contra de e/ls, entreguen los als síndíchs 
de la veguería o al vegue1; que io vull ferias castigar si u merexen y quanno, los vull 

donar 1/ibertat .. . ". 
Des de les Planes, el 19 de setembre, continua el Dr. Camps i Gori: " ... 

en lo que me escrihuen del home mataren/es guardes de Campdora o 11.5. o io esta m 
mal informats, y que en aixo y moltes altres coses \1.5. prenen error, en tot cas los 

presos no eren en la mort, y així traguen los pus non tenen prous contra de el/s y 
consideren la gran vexatió los han Jet de entrar dins una ciutat infecte .. . ". 

Com hem dit abans, el veguer es trobava al mig intentant acontentar els 

uns i els altres, pero el doctor Camps i Gori ja l'havia amonestat, tal com Pe re 

Prim explicava als jurats en una carta escrita el 3 d'agost, dient-los: "Lo dit d1: 

Camps y Gori és arribat esta tarda en esta vi/a de Cassa y las primeras raons haver 

tingudas és estat ferme quexia que jo me aporta va molt jluix en rahó de fer que los 
dexia ciutat nos moguessen de dintra de ella, y que yo no havia de permetrar que 
isqués ningú, yo li he dit que no sabia que tingués la més mínima ocasió del món 

de semblant quexia, y a/tras cosas que me han causat molt gran enfado tot dirigit 

al servey dexia ciutat". 1 en carta del 5 d'agost es lamenta que ni els uns ni els 

altres queden contents amb la seva tasca, de la segi.ient manera: "Tinc entes 
estan quexiosos alguns de la ciutat contra de mi. Estimaría saber la causa, que 

enterats del Jet penso restaran satisfets y en cas tingan raho, ti asseguro sen] estat 

per descuyt o perno saber y més de que nestich ab vi u centyment que mon cansantio, 
la pena y basto que jo puch fer fins a perdre la vida per exia ciutat, no és res per los 

dessigs tinch de servirla .. . ". 1 també els adverteix que "/o doctor Camps y Gori me 
te donat arde en escrits apretats, perque ningú dexia ciutat isca deis límits. Suplico 

a V. S. proveesca de sen y, que a/trament no seré poderós per a poder fe r se aporten 
aquí las provisions, y nos pot dilatar lo posar-hi remey. .. ". 

El 5 de setembre els jurats escriuen al veguer queixant-se que al pal de 

Sarria, prop de Pontmajor, els habitants de tres o quatre cases per on passa el 

camí que va al pal han tallat el camí i obliguen els gironins que hi acudeixen a 

passar per un penya-segat del riu, i segons diuen : "La gent a nave ab molt gran 

perill de trancarse lo col/, en tant que ninguna persona hi gasa va passar a cava//" . 
També es queixen deis maltractes i insults que rep en aquest pal la gent que 

ve de Girona . 

El 17 de setembre, els jurats es queixen al Dr. Camps i Gori que deis tres 

pals que hi ha, l'únic que no dóna problemes és el de la Creueta, perque les 

guardes són de Cassa de la Selva i no de la vegueria. Per tant, és on acut la 
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maja r part de la ciutat per rebre el blat, el vi i altres provisions. Al contrari , el 

pal de Sarria i el de Santa Eugenia, on les guardes les fan els de la veguería, 

només serveixen per fe r greuges, insul ts i tractar malament els habitants 
de la ciutat que hi acudeixen; per tant, hi va molt poca gent. En concret, al 

pal de Sarria, alguns van amena~ar el mostassaf encarant-lo amb pedrenyals 

i mofant-se d'ell dient-li : "Que fas de la vara, posata la per lo detras, que not 

creyem en cosa". Els del pal de Santa Eugenia aprofiten per parar taverna i 

carnisseria sense !licencia de la ciutat "donant los lo dit, sen prengueren la ma". 

En aixo, ja hem vist com el Dr. Camps i Gori havia manifestat que en temps 

de pesta no valien els privi legis de la ciutat. 

A Campdora, els seus habi tants van instaHar un pal pel seu compte, i 

no deixaven passar els de la part de dins de Pontmajor per anar a les seves 

vinyes i camps que tenien a la muntanya , sense haver de passar per cap part 

habitada. Els jurats creien que aixo ho van fer els de la veguería per aprofitar

se deis ra'lms. També demanaven que la jurisdicció la tingués el batlle i no el 

veguer i el sotsveguer. 

Com hem vist abans, la violencia esclatava sovint als pals: els guardes 
de Campdora van deixa r passar un ferrer de Pontmajor, anomenat Mediana, 

que anava amb una carreta i sense armes i es dirigía a un camp que tenia a 

l'altra banda, pero quan va valer tornar a la ciutat aHegant que s'havia oblidat 
d'agafar una cosa, un de is guardes es va treure una xispa o pedrenyal de la 

xarpa i li va propinar una escopetada, el va ferir i al cap d'un día va mori r. 

Bé , d'exemples de conflictes així n'hi ha bastants tant en la 

correspondencia com en els Acords. Els que hem exposat aquí són prou 

iHustratius de la situació excepcional de por i desconfian~a que va despertar 
aquesta epidemia gironina al voltant de la ciutat. 

LES CONSEQÜENCIES DE LA PESTA 

"A 8 de dezembre 1650, dia de la Concepció de Maria Santíssima, se tencá lo hospital 
de la Morbaria, per no averhi ya empestat algú, en tot el/; després de haver Jet una 
professó solemna en la Catedral de la present ciutat de Gerona; en lo qua/ acta acistiren 
los Srs. 11/ustres jurats ab los del Cancel/ de la dita ciutat, juntament ab los Srs. Doctors 
y sirurgians; y tots estos Srs, ab malta a/tra gent, cercaren y miraren tatas las naus del 
dit hospital de la Morbaria, y de tot aro lo Sr. Sacratari ne 1/evá o tocá acta: com consta 
en/a casa de la dita ciutat de Gerona". 
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Així tanca fra Bonaventura el seu !libre deis obits . Darrere quedava més 

de mig any de malalties, angoixes , patiments i morts. 1, malauradament, no 

tot havia acabat encara, ja que Girona havia quedat amúnada, i el comer~ 
encara trigaria a ésser retornar a causa de la por que desperrava un possible 

rebrot de la malaltia. 

ja el 1 O d'ocrubre s'havia acordar donar 2.000 lliures peral sostenimenr 

deis pares capurxins, cirurgians, apotecaris i rora la genr que servia als 

diferents hospitals habilirars com a morberia. 

El 22 d'ocrubre es demana a josep de Biure i Margarit que es pogués 

segrestar una petita part de les rendes episcopals perque la ciutat no es 

podia sostenir a causa de les importants despeses que van comportar les 

coses del morbo. A més, hi havia la genr en barraques fora de la ciutat, els 

que estaven purgant la quarantena : e ls canonges diuen que no poden seguir 

proporcionant la caritat de 300 pans de 16 onzes i 300 sous, un per a cada 

un deis que estaven en barraques i, "attenent y conciderant més avant lo que 

dits abarracats han de patir si dita caritat seis lleva del tot" , els jurats decideixen 

subvenir a despeses de la ciutat amb 300 pans de 12 onzes cada dia i 6 diners 

a cadascú . 

El 3 de novembre, i a causa que el patrimoni de la ciutat esta exhaust 

de les despeses del morbo, s'acorda fer tres talls: el tall major sobre les 

hisendes deis que han abandonar la ciutat pero que se'ls ha estat cuidant i 

desinfectant les cases, el tall menor sobre els que no han abandonar la ciutat 

i un altre sobre el que costara desinfectar les cases , segons la persona . També 

s'acorda fer una ambaixada al Capítol per demanar que acudeixin amb alguna 

"congrua quantitat". 

Giro na ha quedar arruYnada perles despeses de la pesta i ha d'aconseguir 

diners com sigui. A l'ambaixada es recorda al Capítol que havia promes pagar 

les despeses per meitat del que la ciutat gastaria. 

El 6 de novembre, en una reunió de la junta del morbo, s'acorda que 

les persones que tinguin mitjans deixin a !'hospital el que hi hauran aportar 

fins que hagin pagat les despeses , pero que els pobres s'ho emportin sense 

haver de pagar res. 

S'acorda, dones, fer un inventari de les persones que entraran a la 

morberia i de les coses que aportaran, i que aquestes coses es posin en 

caixes. També es decideix relacionar les que ja són a la morberia, així com 

joies i monedes d'or i d'argent que Mussur la Rosa i els pares caputxins vagin 
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trobant per les cases que van desinfectan!, i que facin un memorial molt 

ben designat amb els noms deis amos i les cases on es trabaran per poder

ha restituir un cop satisfetes les despeses de desinfecció. Per tant, la ciutat 

necessita recuperar el seu patrimoni perdut a costa d'obligar els malalts o els 

seus hereus a empenyorar els objectes de la seva propietat, per assegurar

se el cobrament de les despeses ocasionades. Com que es van excloure 

d'aquest empenyorament els pobres, s'entreveu una certa justícia social, tot 

i que segurament seria degut al fet que aquests pobres no tenien res que 

poguessin deixar a la morberia, ni diners amb que pagar. 

Com que va disminuir el nombre de malalts, es van comen<;:ar a 

desaconduir els cirurgians i apotecaris que hi havia a les morberies i se'ls 

enviava a fer la quarantena reglamentaria, ac01·dant que "an als treballadors y 

ajudants qui trebal/an y ajudan ab mussur la Rosa a desinfectar, se los done cada die 

a la tarda quant plegaran de treballar un poch de ayguardent a cada hu dells" . 

El 8 de novembre, els jurats reunits en Consell acorden que "conciderant 

que des que dura la corrent contagiosa conste/la ció en la present Ciutat y sos límits 
se han martas passadas de mil y quatre centes persones (a Jo que es pot iudicar) 

compresas las que són martas en la morbaria y maltas destas no tenen en esta vida 
quis recorde del/as, ni cuyde ni haja cuydat de fer los fer alguns pios sufragis, per 

lo que pot ser que estan patint detingudes en las penas del Purgatori ... deliberan 
per~o y ordenan que lo més prest si e possible se fassen dir y celebrar perles beneytes 

imimas del Purgatori, en la lsglesia Catedral de la Se u, un aniversari solemne ... ". 

El16 de novembre la situació havia millorat: encara hi ha algunes guspires de 

la malaltia, pero només hi ha 15 o 16 malalts a la m01·beria i tots ja convalescents, 

i entre 150 persones, entre homes i dones, que fan la quarantena. 

Els jurats també agraeixen als consellers de Barcelona i ajosep Fontanella 

la seva tasca per haver intercedit davant del virrei a fi d'aconseguir 1.000 

lliures segrestades de la renda episcopal per a subvenció de les necessitats 

de !'hospital. També se li demana a Rafael Cerda, donzell de Girona domiciliat 

a Barcelona, que aconsegueixi diners com sigui a Barcelona per pagar els 

deutes fins que es trobi diner a censal. 

El 25 de novembre, s'acorda deixar de pastar pa per compte de la ciutat, 

a causa deis preus alterats del blat, i que es vengui el blat al mateix preu que 

costaría a la ciutat, sempre que "se procure que en la flecha noy falte pa per la 

pobre gent, qui no podrar comprar blat''. 1 es decideix fer provisió de blat com 

sigui, ja que només n'hi ha 1.200 quarteres, tot i que la manca de blat és 
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comuna a tot Catalunya i no se'n troba a cap preu . 1 davant la impossibilitat 

de trabar qui vulgui arrendar els drets i lleudes deis molins , es decideix que 

es posin dues persones, una al portal de Vic i l'altra al de la Verge Maria, que 

sapiguen llegir i escriure , per cobrar aquests drets , i que cada setmana donin 

compte al clavari major del que hauran cobrat. 

El 27 de desembre, tot i fer ja dies que la morberia ha estat tancada, 

encara no es deixa entrar ningú a la ciutat de més enlla deis pals fins que 

totes les cases hagin estat desinfectades i tots els carrers, places i ca rrerons 

de la ciutat, ben escombrats i "nets y Jora de tot genero de inmundicies per les 

quals esforsos quey haja en aquells molt seminari de contagi de encontrarse los qui 

de nou entran o entraran .. .. aconsellaven se a nas molt a poch a poch en dexar entrar 
la gent''. Acorden també que la roba faci la quarantena i donen raó al Capítol 

que les despeses ocasionades pelmorbo pugen a més de 40.000 lliures , una 

despesa molt important, veritablement. 

Amb la diplomacia adquirida després de tant de temps de necess itats, 

els jurats de Giro na record en al Capítol que han de pagar els diners promesas 

i que "representam ho a v.sa no perque en manera alguna dubtem que lo demés nos 

cobre, que antes be esta m molt certs se pagara tot fins un dinet: .. sinó perque com 
so m a la ji de nostron any en que acaba m nostre carrech de jurats, nos a par es iust 
per nostre descarrech donar raho a V.S0 de una cosa y a/tre ... ". 

Finalment, el 20 de febrer de 1651 , el doctor Geroni Fa brega escrivia 

des d'Hostalri c: "Estimo a v.sa moltíssim/a merce fou servitfer al Dr. Miquel Boneu 

y Lluis Alberich , cirurgia, en la anada que per consolatio de v.sa y de sos habitants 

feren a exa ciutat a effecte de a/cansar se la restitutió de son comers; jo Sr. que més 
de cerca ohia la conferencia de est Jet entre los qui tenen la ma en lo govem, la 
judiqui precisament necessario, y creguí de la prudencia y galantería de v.sa lo efecte 

que sie experimentat que/ desyave jo encara que Jos estat a costa mía. 

Los sors. concellers segons y quint me escriuen estafeta la restitució del comers, 
prest tindran V.S0 y lo litre. Capítol carta en la forma que se acostuma, y axí a mi 
nom resta a/tre cosa sinó donar a v.sa la norabona, assegurantli men so alegrat com 

si hagués a/cansat los majors medios ques pagues desijar per ma casa a efectes de 

la volun tat y afició que tinch a exa ciutat, y deis desitgs que tinch de servir a V.S0 a 
qui ne. sot: com Ji sup. Guarde" . 

Al marge de la carta, posa l'anotació següent: "Escrita esta he rebut vuy 
entrada de nit las inclusas per vsa ab las Cl'idas de la restitutio del comers de matí 

las faré publicar assi y encontinent las enviaré a V.S0
" . 
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Finalment, s'havia acabat l'infern per a Girona, i encara que als anys 

següents es donaran alguns rebrots de la malaltia , ja no tindran la forc;:a 

devastadora que va tenir el contagi de 1650. 

ANNEX 

Al lligall Documentació relativa a Esglésies i Convents (AMG) hi ha un 

document en que a la portada hi ha escrit: "Codem aporta ve lo pare fra Abdon 

caputxi de les bales de roba se treyan de les casas que el/ acistia per ferias netejar y 

pe1fum01: Codem segon". A continuació, amb una !letra diferent, suposem que 

la de fra Abdó, apareix tota una relació de persones amb la corresponent 

roba trobada a casa seva; en total , setze pagines amb taques d'humitat i en 

forc;:a mal estat. 

Linteres d 'aquest quadern, pero, rau sobretot en la seva part final: unes 

sis pagines escrites per una altra persona, que constitueixen un petit dietari 

inacabat sobre la vivencia de la pesta de Girona. 

A causa del seu interes, hem decidit transcriure aquest fragment del 

quadern tot sencer. 

"In Dei nomine Amen: 
En lo any 1650 fou servit Deu nre. sor. enviar en la present Ciutat de Gerona 

son divino castich de peste, si be molt benigne, pus los que estoven en la present 

Ciutat veren y u poden afirmar que noy hagué persona que ella per sa culpa no 
prengués dit mal, ro és, volent ser curiosos, anar a veurer los malalts encontrats de 
dit mal, o per interés, y a/tres com los religiosos de tots los convents per charitat 

en anar los a conjess01: Perque les monges caputxines essent mes de 24 o 30, no 

se isqué ninguna de Ciutat ni de son convent, la de Sta. Clara, essent prop de les 

mural/es y tant prop de la morbaria y fom ques fe u per desinficionar la roba tot en 

lo Ospital de Sta. Catarina y devant del/, ninguna del/es fou encontrada, los donats 
de las Caputxines foren encontrats perque hu de lis al principi de la morbaria, a na en 

ella per ser curiós de valer veurer com se cura ven los mala/ts, la qua/ era al Hospital 
de Misericordia y aquí si abundaren los malalts; fou mudada y crescuda per VS. lo 

Hospital de Sta. Catarina y los ma/alts quey havia y tot lo carruatge foren mudats 

y apasats al Convent de N° Sra. del Carme, havent tot prest Jet mudar los molt 
lltres.Sors. jurats de la present Ciutat los pares de dit Convent en una Casa de la 
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present Ciutat, que fou la que e/ls volgueren, y haver los donada exa llibertat dit 

Sr. jurat de las casas, queja los Srs. de/las sen eren anats de dita present ciutat, 

fou la de Don Diego (arriera ha hont hi estigueren fins lo mes de Febrer o Mars, 
los quals frares ja en lo Convent havian siguts encontrats, y després en dita Casa se 
encontraren alguns; tenían lo altar majar; ro ésa saber, la matexa N° Sra. del altar 
majar al enfront de la segona Sala de dita Casa de (arriera y resaven també perlo 

S t. Christo de la Sanch, Sant Sebastia , Nra. Sra. deis Desemparats y del Socors, que 
tots eren 4 o 5 altars en los quals digueren sempre missas ab portas ubertas, anant 
hi qui valía, y axi mateix stigué sempre uberta la Seu, Sant Feliu, si be esta tenia 

los gance/ls del estat del Cor tancats, y tatas las demes lsglesias, dienthi sempre 

missas públicament, si be lo combregar en Sant Domingo lo donaven al altar majar 

per mig de la reixa, per se tancada, y Ntra. Sra. del Roser la y havian mudada los 

Pares del Co/·legi de Sant Martí; los quino eren encontrats se mudaren a la Casa den 

Agu/lana, pero com no pugueren estar de comunicar se ab llurs ma/alts y ab altres 
de Ciutat, tots los que foren encontrats, excepto lo Pe. Diego Navarro, que est fou el 
primer de llur Col·/egi qui comensa de anar a confessar per Ciutat, y el/ fou sempre 
per voluntat de Deu preserva t. 

Lo principi de dita peste fou en esta manera: 
Fou lo principi de dit mal, segons lo més cert, en lo Hospital de Sta. Catarina . 

Succehí ha vi a vingut en aquel/un home de Ter?, lo qua/ havent 4 mesas que se havia 

pagat un colp de destral en un geno//, se li clogué la nafra y estigué dexa manera 
3 m esos en un Hospital de Verges tot ... de esta, y després aportat en dit hospital 
de Sta. Catarina, ahont stigué quinse dies o 3 semanes ab lo geno// y cama inflada, 
de tal modo que era arribat ten ir la esquena un punt nafrada de jaure y la cama 

aparexia al cyrurgia que no seria res, y enviant hiper axo un fadrí assoles lo qua/ 
veu un die que en dit geno// o cama se li feu un foradet com un pinyo, y ho digué a 

son amo, y lo endema o mateix die que erem a Abril 1650, lo cyrurgia hi hana y Ji 

abrí dita cama, la qua/ traba que casi era tova y tot lo de dins apestave, de la qua/ 
isqué tant gran cornrpció que lo cyrurgia digué que/ pensa enficionar y a tots los de 

la na u, y després lo infermer; qui fou lo quil tenia y tractave a dit home, de prompte 
que/ hagué mudat se quexa ab sa mu/ler a, lo endema que est home lo havia mort ab 
dit corrupció es maneig? lo qua/ dins tres o quatre di es fou mort, que digueren eren 

tot pichs verme/ls o morats, lo qua/ fou govemat persa muller y vist de al tres y deis 
doctors del Hospital, pero no fou soterrat encontinent, antes be com el/ se dexave al 

Convent del Carme y ab altre de dit Convent enterrat lo aportaren a la Cape/la de 
la Sanch de jesucrist, hont stigué tata una nit ab dit al tri mudat lo qua/ [il·legib/ej 
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una dona que estove entre lo correr Nou y den Vern de la present Ciutat, la qua/ al 
cap de alguns 8 o quinse di es tingue una basca devant la matexa cape/la, que fou 
va dir, de ajust quey venia avellanas, y de allí després fou aportada y sen torna en 
dita sa Casa y morí prest y una nora sua, casada ab un fill seu que era soldat del 

batalló, la qua/ tenia una cambra arrendada en una casa de las voltas deis Esparters 
den Thomas corder, la trabaren marta un dematí en dita cambra. Uns deyan era 

marta de fa m perque son marit no li da va res, al tres que parlasen que dit son marit 

la hagués marta afogada o enmatzinada, pero despres, al cap de pochs dies lo amo 

de dita casa morí y fou soterrat al Capítol de Sant Francesch en tamba ve/la; assí 

se comensa de murmurar ne Jos dit mal que després fou, perque al Hospital de la 
Cape/la del/ qui confessa lo infermer, morí ab los bonys a les cuxes; el/, ignorantment 

segons se digué, diuen que creya eran dos .... , la muller de dit infermer tambe tingue 

un o més bonys y una criada de dit Hospital també després destas morts. 
La opinió deis drs. en medicina y cyrurgians en lo succehit, deyan 3 doctors y 

lo cyrurgia del Hospital que era pesto y un doctor y 5 cyrurgians que no, pero és 
la veritat que Déu ho tenia permés y axí ni uns ni altres no acertaren, los uns dient 
que si ne feyan ni advertiren se fessen los preparatoris ... que saben y la experiencia 
després ensenya a/s qui no en sabían, y los altres en que no, perque de molts o casi 
tots se veya que los qui estoven y servían a dits mala/ts ne prenian dit mal fins 
després ... " [Així acaba el dietari]. 
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