
NOMENAMENT DE METGE DEL BISBE 
I CAPÍTOL DE GIRONA A FAVOR DE 

RAMON DE CORNELLÀ (1296)̂ ^ 

PER 

LLUÍS BATLLE I PRATS 

D'antuvi ens era plaent de col·laborar en aquesta miscel·lània 
d'homenatge al bon amic que fou el Dr. Salvador Vilaseca, i al ma
teix temps se'ns feia difícil la realització del propòsit, per tal com 
la nostra activitat no és ni la Medicina ni la Prehistòria, matèries 
que ell professà de manera excel·lent. 

La nostra petita aportació queda limitada a donar a conèixer el 
nomenament d'un metge cirurgià del segle xxii. En efecte: el dia 3 
de les calendes d'abril de 1296, o sigui el dia 30 de març, el bisbe 
Bernat de Vilamarí (1292-1311) juntament amb el Capítol de la Seu, 
després d'haver-ho tractat i deliberat amb la major diligència van 
nomenar metge a Ramon de Cornellà. 

El salari convingut va ser de cent sous l'any, a percebre el dia 
de Pasqua, i les obligacions les de tenir cura de la salut i ferides 
del bisbe i capitulars i de llurs famílies, però no entraven en la 
conducta els medicaments que cada u pogués necessitar. 

Conformes les dues parts, el document es va cloure en la data 
susdita amb les formalitats de rigor pel notari del senyor bisbe 

* Com pot veure's, aquesta breu col·laboració anava destinada a contribuir a la 

miscel·lània que la Societat Arqueològica Tarraconense havia pensat d'oferir al Dr. Vi

laseca a través del seu "Boletín". No vam atinar, però, que la temàtica d'aquell que

dava limitada per l'extensió geogràfica de la província de Tarragona o que hi era ín

timament relacionada, que, en definitiva, és el mateix criteri que s'ha observat en els 

"Anales" del nostre Institut. Així, doncs, la inserció ara i ací on va ser menys conegut 

el Dr. Vilaseca, aconseguirà la mateixa finalitat i donarà millor ocasió als gironins 

de conèixer la prestigiosa personalitat dels dos metges. 
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Guillem de Socarrats i en van ser testimonis amb la seva firma Be
renguer, abat de la col·legiata de Sant Feliu, i Pere de Pontós, ar
diaca de Besalú. 

Que jo sàpiga, aquest Ramon de Cornellà és el metge més antic 
documentat a Girona i crec que ací rau el mèrit que pugui tenir 
aquesta notícia. Segurament aquell home bo, servicial i senzill que 
fou el Dr. Vilaseca l'hauria llegida amb la mateixa joia amb què 
nosaltres l'oferim per honorar la seva memòria. 

Heus aquí la transcripció del curiós document: 

30 de març de 1296 (3 calendas d'abril). 

Noverint universi quod nos Bernardus Dei gràcia Gerundensis 
episcopus et universum Gerundensis ecclesia capitulum, habito dili-
genti tractatu et deliberacione, recipimus vos Raimundum de Cor-
neliano cirurgicum Gerunde in nostrum officialem et medicum spe-
cialem et in presenti damus, asignamus et conferimus vobis .c. soli-
dos Barchinone monete de terno solvendos per ipsum capitulum vo
bis quolibet anno in festo Pasce quamdiu vobis fuerit vita comes 
ita quod vos teneamini bene et fideliter curaré nos episcopum et 
quemlibet de família nostra ac etiam quemlibet de capitulo et om-
nes familias cuiuslibet de capitulo supradicto ab omni vulnere et in-
firmitate, cuius cura spectet ad officium cirurgie sine aliquo salario 
vobis dando, emplasta vero et cetera que fuerint in curis que pro 
tempore ocurrerint facienda, non fiant vel emantur de vestro, sed 
que necessària sibi fuerint, ea de sua peccunia persolvat et ego Rai-
mundus de Corneliano predictus acceptans et approbans omnia su-
pradicta, promitto vobis reverendo fratri domno Bernardo Dei grà
cia Gerundensis episcopo, et universo vestro capitulo et notario in-
frascripto stipulanti et recipienti ut persone publice, quod absque 
aliquo salario circa vos et vestrum quemlibet et familias vestras in 
faciendis curis fideliter me habebo ut superius est comprehensum. 

Quod est actum Gerunde die et anno prefixis. Presentibus testi-
bus venerabilibus Berengario abbate Sancti Felicis Gerunde et Pe-
tro de Pontonibus archidiacono Bisulduni, ego G. de Socharrats pu-
blicus domini Gerundensis episcopi notarius hiis predictis que acta 
fuerunt inter dictum dominum episcopum et R. de Corneliano pre-
sens interfui et signum meum etc. (sic) 

Girona. Arxiu Diocesà. Notiilanim n.o I. - 1296, i. 26. 
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