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LO MAL DEL CONTAGI. 1650-1653.

El confinament per  evitar  la propagació de la  pandèmia del  Covid-19 m’ha portat  a buscar alguna

informació del passat que m’ajudi a entendre el que estem vivint. El primer que m’ha vingut al cap és la paraula

pesta. Recordo haver llegit que a Calella, en temps d’un contagi, la campana grossa del campanar va sonar tota

sola, un fet prodigiós que es ressalta en els llibres d’història local.1

Disposo de la digitalització de les actes de la Universitat de Calella i hi trobo aquesta dada. Descobrim

que aquesta  epidèmia  de pesta  bubònica ja  ha  estat  estudiada  per diversos autors,  per  tant,  disposo  de prou

informació per a fer-ne un breu relat. Des de la Conca d’Òdena, on visc el confinament, la recerca em permet de

viatjar al segle XVII i, gràcies als companys de l’Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella, elaboro el

text que teniu a les mans. Especialment, agraeixo la col·laboració d’en Jesús Rodríguez i en Jordi Pérez que

m’han  encaminat  en  la  comprensió  de  les  dades  documentals,  d’en  Francesc  Noguera  que  m’ha  facilitat  la

consulta de bibliografia malgrat el confinament, d’en Xavier Gamell que m’ha facilitat algunes imatges, de la

Carmen Sánchez que m’ha aconsellat en aspectes de vocabulari mèdic, de l’Ignasi Terricabras que m’ha proposat

la lectura d’articles monogràfics, d’en Xavier Camprubí que m’ha facilitat algunes imatges i l’Andreu Trilla que

m’ha ajudat en la correcció del català i la traducció del llatí.

Aprenc vocabulari  del català  antic i  el  relaciono amb el del nostre  temps. El morbo és la malaltia

contagiosa, avui ho és el coronavirus. El batlle del morbo seria la Consellera de Sanitat i els morbers, els metges

que l’ajuden. Els apotecaris, barbers i cirurgians serien els sanitaris locals que fan mans i mànigues per trobar

remeis concrets. Els deseners i els guardes serien els mossos. Els purificadors, les brigades municipals de neteja.

Les morberies, els hospitals de campanya. Els abarracats, els malalts confinats. I el tancament de portals, com la

quarantena i la purgació, són com el confinament obligat que viu la societat catalana.

Cal aprendre de la nostra història. Allò que pensem que és nou, segurament no ho és tant. I allò que

creiem que va quedar en el passat, podria ser una realitat del present.

Aniol Noguera i Clofent

Santa Margarida de Montbui, Diumenge de Rams de 2020.

1 MASSONS, JM (2005). Història de la Ciutat de Calella. Ajuntament de Calella. P 178-180; GIOL, A (1953). Calella: su origen y evolución. p 44-
45;  MIR, D (1982) Compilació històrica de Calella. Edicions Cedros. p 70-72.
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LO MAL DEL CONTAGI. 1650-1653.

1. Por

A mitjans segle XVII, entre 1647 i 1657,2 diverses regions del Mediterrani occidental van

viure un contagi que va provocar una reducció de la població d’entre el 15 i el 20%. 3 La causa va

ser la pesta bubònica, una malaltia bacteriana infecciosa, que es transmet per la picada de puces que

hagin estat en contacte amb mamífers infectats o bé per l’exposició a líquids biològics provinents

d’un animal infectat  mort.  Aquesta epidèmia ha estat  considerada pels historiadors com la més

terrible de la història moderna catalana, tan sols comparable a la pesta negra de 1348.4

Si no es prenen mesures, el contagi és fàcil i, si manquen recursos per gestionar-les, la

malaltia es pot convertir en epidèmia, és a dir,  en una pesta. Catalunya, immersa en la situació

bèl·lica de la guerra dels Segadors i en plena carestia d’aliments, la possible arribada d’una pesta

era la pitjor de les notícies que podia conèixer.

Situem-nos a Calella, vila

comercial  de  la  batllia  de

Montpalau,  situada  en  un  punt

equidistant  entre  Girona  i

Barcelona,  i  exposada a  l’arribada

de  malalties  contagioses  per  dues

raons. Per una banda, pel constant

moviment de soldats, tant de tropes

amigues  com  enemigues,  que

s’allotjaven  i  menjaven  a  la

població.  Per  l’altra,  pel  transport

marítim,  que  feia  cabotatge  a

Calella. La pesta podia arribar per les puces de les cavalcadures i dels bagatges dels soldats, també

per les mercaderies que arribaven per mar, o per alguna persona infectada.

2 ALFANI, G i MURPHY, T (2017). «Plague and Lethal Epidemics in the Pre-Industrial World», The Journal of Economic History, 77:1, p 314-343.
3 Al llarg de l’article seguim l’extensa monografia FORN I SALVÀ, F (1992). Déu nostre senyor vulla alsar la mà de aquest assot del contagi. Una

aproximació a l’epidèmia de pesta bubònica de 1650 a 1654, al terme del castell de Montpalau, al terme del castell de Palafolls i a Mataró.
Mataró: Caixa d’Estalvis Laietana. (Accèssit Premi Iluro, 1992), p 58. I una actualització de l’estudi a FORN (2014). «La lluita contra la pesta a
l’edat moderna L’epidèmia de 1650». Epidèmies i remeis al Maresme. VIII Trobada d'Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme. p 5-
32. Durant aquest greu episodi de pesta, a Catalunya haurien mort entre 58.000 i 66.000 persones; consulteu BETRÁN, JL (1990). «Sociedad y
peste en la Barcelona de 1651»,  Manuscrits. Revista d’Història Moderna, 8, p. 255-284. Agraeixo el consell i ajuda que he rebut per part de
l’Ignasi Fernández Terricabras.

4 FORN (1992), p 27, nota 9, cita VILAR (1965). Es diu que la pesta negra del segle XIV s’originà al nord de la Xina i arribà a Europa l’any següent.
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Imatge  1: Gravat  que  representa  dos  malalts  de  pesta  negra  o  pesta
bubònica mentre el  metge remena unes plantes odoríferes per  purificar
l’aire. Font: www.galeriametges.cat
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Ens trobem a la primavera de l’any 1650. A diversos llocs de Catalunya s’havien donat

brots de pesta, com a Girona, on el 23 d’abril la junta del morbo va decretar el tancament de la

ciutat.5 Les «males noves del morbo»6 havien arribat a Calella. Eren certes? Tant sí com no, el més

assenyat era organitzar-se. El Consell de la Vila, format pels consellers, jurats i oïdors, essent un

total de 31 homes i presidits pel batlle de Montpalau, es va reunir a la capella de Sant Elm. A

l’ambient hi flotava la paraula morbo, paraula que feia tremolar tothom. Ve de morbus, que vol dir

malaltia, i  es refereix a les que són contagioses, causants d’epidèmies.  En aquella reunió es va

decidir «tancar los portals7 que sian convenients y los demés llochs de dita vila que sia nesesari, y

també se·a determinat que, dels òmens anomenats, se traguen dos morbers de mar».8 Calia evitar

l’entrada  de  forasters  a  la  vila,  especialment  per  via  marítima,  i  per  això  es  van  elegir  dos

responsables, els morbers de mar, que podien obligar a fer quarantena a aquells que arribessin en

vaixell.

L’acta  d’aquella  sessió del  Consell,  però,  no porta  data  i  va  ser  ratllada.  Potser  es  va

considerar que aquelles males noves eren falses i es va deixar la decisió sense efecte? O bé és que

tenien por de prendre decisions més dràstiques?

Sabem que a Girona es va voler acreditar que la ciutat estava lliure de pesta, afirmant, al

juny de 1650 que no hi havia «rastre de temor de algun contagi» perquè «los carbuncles, pústulas y

bubons que han aparegut fins ara no són malignes y per consegüent ni pestilents» i que eren pocs

els malalts. La por a paralitzar l’economia era més gran que la por a l’epidèmia.9

És d’interès, per tal d’entendre aquesta malaltia, el relat que es conserva en un petit dietari

5 JAUME R, GASCÓN P (2011). «A Girona hi ha contagi. La vida dins i fora de la ciutat empestada». Actes del IV Congrés d’Història de Girona.
Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Vol LIII, pp 251-278.

6 AHMC C-24.  Llibre de determinacions de la Vila de Calella (1641-1686) NR2954, p 120. Al llarg de l’article el citarem amb la forma  Det
seguida de la pàgina corresponent al full del document digitalitzat.

7 En data de 16 de juny de 1650 es va pagar al jurat Bernat Tió per «fusta hi mans i golfos hi claus y demés gastos de las portas del porta de prop
de la isglésia.» i també per les despeses de «tapiar lo cap del carrer de Barnat Bofill hi los dos caps de carrer d’en Ramon Cases» ambdues
despeses van lligades a la decisió de tancar els portals. AHMC C-117.  Clavariat de la Universitat de Calella NR2957, f124v. Al llarg de l’article
el citarem amb la forma Clav seguida de la full corresponent al document original.

8 Ibídem. El verb traure es refereix a l’elecció a sorts; es col·locava el nom de les persones dins unes boletes o rodolins, que es treien a l’atzar.
9 JAUME R, GASCÓN P (2011). p 255-256.
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Imatge 2: Fragment de l'acta ratllat del Consell de la Vila de Calella, inserit entre les sessions del 13 de març i el 29 de
maig de 1650. AHMC, C-24 NR2954
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gironí on llegim el testimoni anònim de com va ser «lo principi de dit mal» en aquell abril de 1650.

Un home ferit va ser traslladat de l’hospital de Verges a l’Hospital de Santa Caterina. Allí l’home va

emmalaltir. Primer van veure «en dit genoll o cama se li féu un foradet com un pinyó». L’endemà,

«lo cyrurgià hi hanà y li obrí dita cama, la qual trobà que casi era tova y tot lo de dins apestave, de

la qual isqué tant gran corrupció [...] dins tres o quatre dies fou mort, que digueren eren tot pichs

vermells  o  morats».  El  testimoni  continua  relatant  que  el  cadàver  no  fou enterrat  directament.

Sembla que una dona hi tingué contacte i, al cap d’uns dies, ella i la seva nora moriren. D’aquella

casa també morí l’amo i «assí se comensà de murmurar ne fos dit mal que després fou». Seguiren la

mort d’un infermer que «morí ab los bonys a les cuxes» i la seva dona «també tingué un o més

bonys y una criada de dit Hospital també després d’estas morts.»10 Les notícies corrien i d’aquests

fets de Girona segurament se’n parlava a Calella.

Mentrestant,  ja  a  l’estiu  de  1650,  a  Calella  van  continuar  les  tasques  de  millora  del

tancament de la vila.11 Els morbers van haver de donar purgació12 a dues persones, fora del terme i

amb vigilància. També van organitzar-se per acreditar que la vila estava lliure de contagi expedint

gratuïtament  bolletes  segellades13 «a  tots  los  stants  y  habitans».14 Més  endavant  aquestes

acreditacions es van fer pagar.15 El problema es devia anar fent gros i calia preparar-se. Per això, a

finals d’estiu, van nomenar dos nous morbers perquè «tingan compte per les coses de la salut»: van

ser escollits en Jaume Rossell i en Jerònim Flaquer. Aquests dos, al seu torn, van escollir quatre

ajudants més: Salvi March, Josep Tió, Antoni Vilarasa i Pere Clarens.16

Al mes d’octubre arribava a Calella el vaixell Santa Maria i Sant Elm, del qual n’era patró

en Bernat Flaquer. Com que havia de seguir el viatge cap a València, el batlle de Montpalau escriví

un certificat en què afirmava que al vaixell hi anaven «persones sanes y de tot mal immunes y

venints  de  part  sana  sens  suspició  alguna».17 La  por  era  present  en  l’ambient  i  tothom volia

assegurar-se de poder continuar fent les seves activitats econòmiques.

L’amenaça d’epidèmia era cada cop més a prop i calia organitzar-se. El 20 de novembre, el

10 Segons la transcripció d’un lligall de documentació relativa a esglésies i convents que es conserva a l’Arxiu Municipal de Girona (AMGi).
Publicat a JAUME R, GASCÓN P (2011, p 276-278).

11 El 29 de juliol Bernat Tió cobrava tretze rals i mig per «lo gasto de tapar ab argelages lo pas de entra casa d’en Barnat Co i casa de na
Llafrencha». El 7 d’agost cobrava setze rals per «dos golfos que·a fets per las portas del portal de prop de la isglésia». I el 12 de setembre, vist
que les argelagues no eren suficients, pagaven 15 lliures i 18 sous a Jaume Cona per «lo gasto de tancar lo pas de na Llafrencha ab tàpia i fer
las portas i demés gasto del portal de la torra». Clav, f125r-v.

12 Det, p 123, acords del 5 de juliol de 1650. La purgació era un conjunt de tractaments, mesures d’higiene i dietes que permetien eliminar el que
llavors s’anomenava humors dolents.

13 Sobre les butlletes del morbo, consulteu l’estudi CAMPRUBÍ, X (2016). «Butlletes, fulls solts i altres menuderies: la contribució de la impremta al
funcionament de la societat catalana moderna». Manuscrits. Revista d’Història Moderna, 34, p. 113-144

14 Det, p 126 i 127, acords del 10 d’agost de 1650.
15 Det, p 132.
16 Det, p 130 i 131, acords del 28 d’agost de 1650.
17 FORN (1992) p 29.
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jurat Pere March va anar a Hostalric a «tractar ab lo senyor gutge com nos avíem de aportar ap lo

del morbo».18 També van continuar els treballs per tancar bé la vila,19 assegurant-se que els portals

tancaven bé i  que no hi hagués punts oberts. A més,  calia vetllar  pel control del moviment de

persones, per això el Consell pagava un vigilant «per·a gordar a la Tordera al pas de Rroix per la

guarda del  morbo conforma ha manat  lo  senyor governador hi  determinat  lo  onor Consell».20

Controlant el  camí que venia de Girona,  intentaven evitar que el  contagi entrés en el  terme de

Montpalau.

Justament a Tordera es van produir tres morts per lo mal al mas d’en Roig. El certificat de

defunció afirma que la primera persona morta, el 13 de novembre, es va contagiar a Blanes. La

solució va ser dràstica: «Per ésser aquella casa empestilentiada resolgué la Junta del Morbo de

Tordera fos cremada, la qual cremaren als últims de novembre 1650 perquè lo mal y era».21 Té

sentit, doncs, que es tanqués el pas de la Tordera.

El mateix mes de novembre, el col·legi de metges de Barcelona emetia un cartell22 amb

recomanacions per a prevenir la pesta i avisant que a Girona ja s’hi havia produït. Però l’epidèmia

encara no havia arribat a Calella. Fins i tot,  en el mes de desembre de 1650, els Consellers de

Barcelona van felicitar els jurats de Pineda i Malgrat per la bona organització de les bolletes i per la

bona salut que hi havia.23

18 Clav, f126r.
19 El 8 de desembre es van pagar la despesa d’haver «tapiat i tapat lo cap del carrer d’en Iauma Morell». Clav, f126v.
20 Clav, f126v. Vegeu també Det, p 141, acords del 4 de desembre de 1650. El pas d’en Roig o molí d’en Roig probablement es trobava prop del

mas Roig.
21 Llibre d’òbits de l’església de Sant Esteve de Tordera de 1650, f3r. Citat a FORN (2014).
22 AMGi, Ajuntament de Girona, Actes del Consell, 1650, 17401, f.323. Informació facilitada per Xavier Camprubí.
23 FORN (1992) p 57.
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Imatge 3: Aspecte de Calella a començaments del segle XX. La Calella del segle XVII tenia menys edificis i l’església, 
més petita, era d’estil gòtic.
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Il·lustració  4: Recomanacions per a  la prevenció de la pesta.  A la  capçalera s'hi  llegeix:  Consulibus
barcinonensibus duodecimove viris pro pestis praeservatione electis, salutem in Domino. Domine libera
animas nostras a labiis iniquis et a lingua dolosa. De peste Gerunden veritates.

Traducció: Als cònsols barcelonesos o als dotze homes elegits per a la preservació de la pesta, salut en el Senyor. Senyor, allibera els
nostres esperits dels llavis inics i de la llengua que enganya. La veritat sobre la pesta de Girona.
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2. Quarantena

L’any 1650 va acabar amb la preocupació per la manca de blat i els jurats feien mans i

mànigues per comprar-ne. Es coneix que a mitjans del segle  XVII es va viure una baixada de la

temperatura mitjana, coneguda com la petita edat de gel, que va portar un temps de sequeres i males

collites. De manera que l’any nou, el  1651, no va començar amb bones notícies:  continuava la

penúria d’aliments i, a més, el pas dels soldats suposava una càrrega a una economia ja dèbil. El

terreny per la propagació de malalties estava adobat.

Aconseguir  blat,  arròs,  civada...  era  la  principal  activitat  del  Consell  de  la  Vila  i  es

buscaven diverses maneres perquè mai no en faltés a la botiga. El 14 de març de 1651 es decidí, fins

i  tot,  d’usar  la  força  per  aconseguir-lo:  «determinam que sempre  que paso ninguna barca que

aporto blat, que nosaltres y pugam fer anar un caro ab gent armada y que la Universitat estiga

avictió».24 Un caro  és  una  embarcació  a  rems,  llarga  i  estreta,  que  devia  servir  per  acostar-se

ràpidament a un vaixell que passés prop de Calella. Si la Universitat, que era el govern municipal,

deia que estava en evicció, significava que pretenia obligar a vendre o, potser, confiscar el blat que

hi hagués en el vaixell.

I, enmig d’aquestes trifulgues, la por a la pesta es feia més gran. A principis de febrer es va

enviar un propi a Mataró «per a saber lo del morbo de Barcelona».25 Al mes de març de 1651 es

van prendre més mesures: «que los morbés y jurats no donen entrada a ningú, tant per terra com

per mar, que vinga de Barcelona que no fasa quarantena a coneguda de la vila».26 La pesta es devia

trobar ja a Barcelona o més a prop. També calia controlar el moviment de tropes: «los soldats que

vénen allotjar  en nostra vila vénen de part sospitosa y per no venir ben despedits  perquè són

passats per Martorell y ten[en] avís de dit pasatje que ja mal y no aportan sinó bolleta sinó de

Arenys y Canet y Vallgorguina y no de altra part se determina que no se·ls dóna entrada en dita

vila per què no sabem a on  [h]an estat».27 No deixar entrar els soldats era una decisió valenta i,

segurament, difícil de fer complir.

Al  mes  d’abril,  la  penúria  ja  era  generalitzada.  Calella  intentà  posar-se  d’acord  amb

«Pineda y Sant Pol i altres viles que pugan» per fer anar un caro armat, amb or i plata, per comprar

24 Det, p 155, acords del 14 de març de 1651.
25 Clav, f130v.
26 Det, p 158, acords del 29 de març de 1651.
27 Det, p 159, acords de l’1 d’abril de 1651.
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blat allà on se’n trobés. No sabem si ho aconseguiren, però calia intentar totes les possibilitats.

El 7 d’abril, en el mas d’en Salvi March, ja hi havia persones confinades o en purgació. Els

assistien dos apotecaris, en Joan i en Miquel Salvador, i hi tenien vigilància per «un ome que tinga

casa parada y [...] que dita guarda aya de tenir la clau del barri de la porta».28 La guarda era per

assegurar-se que no mantenien cap contacte amb individus sans: «y que posan una guarda a la era

d’en Salvador per temor del contagi que no vagen a comunicar-se amb ells.»29 L’amenaça era molt

propera: l’1 de maig es va «fer anar de nits a·n’an Francisco d’en Malla a Ostalrich per lo del

morbo de Pineda».30

A començament de juny es va nomenar en Pere Garangol com a batlle del morbo i «se li

dóna tot lo poder que les semblants viles tenen», un poder que, de moment, va ser el d’obligar al

confinament dels possibles infectats: «y que dits morbés [...] pugan donar purgatió a las personas

los aparexarà.»31 Fixem-nos que, fins aquest moment, s’havien anat nomenant diversos morbers.

Ara es demana que hi hagi un batlle del morbo, és a dir, un càrrec de més categoria i responsabilitat

sobre la sanitat pública i els contagis. El batlle del morbo no substituïa el batlle natural, la persona

que representava la  jurisdicció del  terme de Montpalau,  però sí  que,  davant  de la  gravetat  del

contagi, era algú que tenia plena autoritat per prendre decisions.

En les poblacions de l’entorn es registraren les primeres morts per causa del morbo: el 27

de juny a Malgrat, el 15 de juliol a Canet i el 28 d’agost a Arenys.32 A Calella no en coneixem cap,

només sabem que les  reunions  del  Consell  van continuar  regularment  sense abaixar  la  guàrdia

davant l’amenaça del morbo.33

La  prevenció  del  contagi  no  portava  només  a  tancar  les  poblacions,  sinó  també  a

determinar unes vies de comunicació alternatives que permetessin el transport de mercaderies. Eren

els anomenats camins del morbo, que se senyalaven amb creus i rastells, i que eren custodiats pels

guardes del morbo a les entrades de les poblacions. En alguns punts d’aquest camí s’hi establia el

pal,34 un enginyós sistema per intercanviar mercaderies evitant el contacte humà. El camí del morbo

de Calella va ser marcat amb creus i rastells durant la primavera i l’estiu de 1651.35 Aquest costum

28 Det, p 161, acords del 7 d’abril de 1651.
29 Det, p 168, acords del 29 d’abril de 1651.
30 Clav, f131r.
31 Det, p 173-174, acords del 8 de juny de 1651.
32 FORN (1992) p 58.
33 «atès que los morbés an feta denuntiatió a·sertes persones que an fet de gasto 4 lliures 10 sous que la vila [h]o pago y que y fasan diligèntia los

agravios en fer o del --- per justísia y per lo Consell volem que los matexos morbés sien per sempre que lo dits morbés fasan ningun gasto que
la vila o tinga de pagar del cos de la vila». Det, p184, acords del 27 d’agost de 1651.

34 Una despesa pagada a finals d’abril de 1653 fa referència al pal: «altra anada de anar a Sant Pol per lo contaxi per dar-los pal» Clav, f142r.
35 El 25 d’abril de 1651 «per clavar las creus dels camins» i el 17 d’agost «per lo restillo y per lo camí del morbo», Clav, f131r i f132v. Sobre el 

camí del morbo i el sistema del pal vegeu FORN (1992) p 69.
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no era nou i el seu origen pot remuntar a la pesta del segle XIV. El carrer de les Creus és el testimoni

de l’antic camí del morbo? Aquest carrer, al segle XVII, estava parcialment edificat i formava part de

la primera expansió de l’antic nucli medieval. Té sentit que fos el lloc on calgués indicar amb creus

que la vila estava tancada, avisant tant els que arribaven pel camí ral des de Pineda com els que

arribaven per mar. 

Tornant al  relat  cronològic,  en les despeses de la Universitat  en destaquem una del 17

d’agost: es van comprar 2 sous «de metzines per la torra per les rates».36 I és que calia lluitar amb

tots  els  mitjans  contra  la  propagació de la  pesta.  A finals  d’agost,  dos  homes van saltar-se les

normes de confinament i  els  morbers van fer «denuntiatió  contra Joseph Tió i  Flaquer  i  Joan

Agostí Bofill per lo agravi del morbo».37

Al setembre els jurats van continuar prenent decisions preventives donant «ple poder als

senyors morbers que quals sevols robes que vingan de Barcelona los fasan purgar dites robes a

36 Clav, f132v.
37 Ibídem.
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Imatge 5: Reconstrucció del plànol de Calella vers l'any 1681. En temps de la pesta, totes els caps de carrer estaven
tancats pels portals o bé tapiades. Elaborat per Carme Guri a partir de les indicacions de Jesús Rodríguez.
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coneguda dels honors morbés».38 I al desembre, potser agreujant-se la situació, es va buscar un

batlle del morbo: «que se diga a Pere Doset si vol ser batlle del morbo o quant que [h]o fasa lo

batlle natural y que se fasa tancar las tàpias si són obertas y que vajan la guar[da] al portals.»39

L’any 1651 va acabar amb la mateixa inseguretat de com havia començat: fam a casa i

pesta a la porta.

38 Det, p 186, acords del 10 de setembre de 1651.
39 Det, p 191, acords del 3 de desembre de 1651.

12

Imatge 6: Capçalera d'un certificat de sanitat emès a Calella el 1828. AHMC.
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3. Contagi

A començaments de gener

l’any 1652 ja hi havia persones en

quarantena  fent  purgació;  la

situació  era  greu  però  semblava

controlada:  «y  que  los  honors

jurats  pagan  los  gastos  a  les

guardes y que després  [h]o fasan

pagar als que se guardan abans de

axir de la purga.»40

El mes de febrer de 1652

va marcar  un canvi  de tendència.

Malgrat les quarantenes i el control

dels portals, el contagi va arribar a

Calella.  L’historiador  calellenc,

Albert  Giol,  ho  descrivia  així:

«aunque  se  emplean  los  medios

conocidos  para  contener  la

enfermedad,  ésta  va  tomando

incremento,  y  la  gente,  presa  de

terror,  corre  a  refugiarse  en

cuevas  y  barracas  improvisadas,

dejando sola la población que queda al cuidado del batlle el morbo».41 Al mes de gener de 1652, a

Mataró, morí la primera persona per pesta. La notícia degué arribar a Calella. Al mes següent, el dia

4 de febrer,  les actes del Consell  documenten la mort d’un dels jurats, en Pau Martorell,  sense

especificar-ne la causa.42 Però, pocs dies després, el Consell va decidir recórrer a la devoció a sant

Roc  i  sant  Sebastià,  tradicionals  protectors  contra  la  pesta,  demanant  fer  vot  i  celebrar-ne  la

40 Det, p 194, acords del 6 de gener de 1652.
41 GIOL, A (1953) p 44-45.
42 «Atès que Pau Martorell, jurat terser, és mort y falta lo govern de dita vila que, estan impedits per lo morbo no se·a pogut anar demanar lisèntia

an·al Governador, se fasa extractió de dit jurat per dit Martorell.» Det, p 195, acords del 4 de febrer de 1652.
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Imatge  7: Oració a sant Roc, en un gravat del segle  XVIII, conservat a
Arenys de Mar (AHFF, CDG 0510).
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festivitat per tal d’aconseguir el seu favor.43 Lo mal del contagi ja havia arribat.

Es  van  augmentar  les  mesures:  confinar  la  població,  reduir  els  contactes,  aïllar  els

infectats... En aquest sentit, el Consell de la Vila, que sempre es reunia a la capella de Sant Elm, va

deixar de fer-ho per anar a llocs més airejats. Per això, el 26 de febrer de 1652 els jurats van ser

convocats  dalt  de  la  torreta44 «per  la  nesesitat  del  contagi»  i  amb  poca  assistència  «per  dit

impediment de dit contagi no se són pogut ajuntar més».45 L’acumulació de malalts era important,

per això acorden traslladar-los i gastar els diners que fes falta: «fasan anar la morberia, per millor

comoditat de dita vila, a la capella de Sant Quirze y que dits jurats pugan gastar per dits malalts y

per los qu·ils donaran recapte tot allò que estiga bé per la vila». No sabem on era la morberia;

podria ser  al’hospital, que es trobava en un espai extramurs, o també un mas particular. La capella

de Sant Quirze es trobava a la zona dels masos de Capaspre, molt més allunyada, i s’intentava així

prevenir el contagi.

L’hivern  de  1652  va  ser  molt  dur,  recordem  que  ens  trobem  en  una  època

climatològicament molt freda, amb carestia d’aliments, amb moviments militars i, ara, amb la pesta.

A Calella l’activitat se centrava en la cura dels malalts, en evitar els contagis i, sobretot, en proveir-

se d’aliments. Però el sistema va arribar al col·lapse. Un indicador que ens permet afirmar-ho és el

nombre de reunions del Consell: mentre que l’any 1651 en feien dues o tres cada mes, no se’n va

celebrar  cap  ni  en  el  mes  de  març,  ni  en  l’abril,  i  tan  sols  una  al  maig.  En  el  llibre  de

determinacions, després de la reunió del 26 de febrer no hi segueix cap acta, tan sols una pàgina en

blanc. La següent acta és del 20 de maig i també la segueix una pàgina en blanc. El silenci del paper

ens transmet l’excepcionalitat de la situació.

En la reunió del 20 de maig els jurats van ser convocats «devant la Riera de la Vila de

Calella per lo contagi» i sense l’assistència del batlle natural. Hi foren presents 21 consellers i 1 sol

jurat «per ser los demés impedits»46 i el tema principal va ser el de nomenar el senyor Antoni Roca

com a «batlle del morbo».

Durant aquells difícils mesos, la vila pagava els serveis del barber  musur Bartomeu per

assistir la morberia.47 L’ofici de barber incloïa també la cirurgia menor i, per manca de metges, les

43 «et se determina tot lo Consell que se voto lo festivitat del gloriós sant Roch y del gloriós sant Sebastià perpètuament y que se envio al senyor
oficial de Gerona que nos donàs llisèntia perquè se colgan dites dos festivitats. Y que el senyor rector escriga al senyor oficial per dita llisèntia »
Det, p 196, acords del 13 de febrer de 1652.

44 Amb el nom de torreta es coneixia l’antiga torre de defensa construïda al Capaspre on ara hi ha el far.
45 Det, p 197, acords del 26 de febrer de 1652.
46 Det, p 199, acords del 20 de maig de 1652. El nombre d’assistents habitualment vorejava els 30.
47 El 10 d’agost es van pagar 90 lliures «a musur Bartomeu per aver estat en nostra vila 3 mesos per barber» i, el 12 d’agost, 17 lliures i 6 sous

«per pagar los gastos feia lo barber musur Bartomeu y a Salvi purificador estant en dita vila de Calella». Clav, f136r. Sense especificar la data,
s’indica la casa on es va allotjar musur Bartomeu: «Avem trobat ab una nota que a trobat dit clavari a pagat a Mataruques set lliures deu sous,
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viles del Maresme havien de recórrer a aquest tipus de personal sanitari. L’adjectiu  musur és un

gal·licisme que volia dir senyor, com  messieur, que indicaria la procedència francesa o gascona

d’aquestes persones.

El 12 de juny es reprengueren les reunions del Consell, aquest cop a la platja «devant o

prop la torre».48 El motiu era un brot de pesta que va obligar a confinar uns grups de persones fora

de la vila. Llegim el text: «atès que a casa de Salvi March se·a mogut impediment del contagi, se

mana que tots los de sa casa se abarracon y fasan quarantena y que los poson guardes y a·tots los

que són abarracat com Antoni Pagès jurat y a casa Joseph Comes de Cabaspre.» Es va abarracar

un grup de contagiats, és a dir, es va buscar un lloc provisional, lluny de la vila. També van posar en

quarantena totes les persones relacionades amb els

malalts i van imposar vigilància i prohibició d’accés

a la vila: «Y que dels de casa Salvi March que, ab

los  mosos  que  traballan  ab dit  Salvi  March,  que

se·ls poso penes que no entron a la vila y que los

fills y demés de sa barraca pugan anar al camp y

que no se pugan acostar ab ningú de la vila y de les

guardes se dexa que sempre que los dits no vullen

estar  ab  lo  manament  del  senyor  batlle,  que  lo

senyor batlle  los  posa penes  y  guardes  del  modo

que ben vist li sia.»

Les actes continuen explicant que el brot de

pesta havia aparegut en altres cases on també es van

imposar mesures molt restrictives: «Y de la casa de

Antoni  Comes  y  Bernat  March  que  no  se  puga

mo[u]rer de casa ni comunicar-se ab ningú de la

vila sinó que vaja an·al camp o a la vinya, ab la

forma que té posat les penes a son pare Salvi March

y que no puga obrir la porta del carrer ni exir per

aquella.»

I a més, per protegir la vila, calgué organitzar grups de deu homes per vigilar els portals:

per gasto feya musur Bartomeu estant en casa Nannu Sàbat». Ibídem, f137r. Vegeu també FORN (1992) p 77.
48 Det, p 201, acords del 12 de juny de 1652.
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Imatge 8: Metge de la pesta, segons una il·lustració 
de 1656. Observem les mesures de protecció.

Font: HOLLÄNDER, E (1921) Die Karikatur und Satire
in der Medizin, p 171. en línia a archive.org
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«Y que fasan deseners per la guarda del portal de la iglésia y al portal de mar y que no pugan

mourer fins a nou ores de la tarda y al matí vajan hobrint a les quatre ores de la matinada y que la

clau de la porta de la isglésia que la donen a casa Jaume Vives y del portal de mar a casa Jaume

Coll y que sempre que y aja descuit sien executats de vint sous y sempre que no s’[h]i trobarà

guarda a dits portals que també sian executats de dita pena. Y quals sevols persones que dexaran

entrar, tant de nit com de dia, sian executats tant  -- com lo qui entrarà de vint sous sinó per lo

portal de allí ont serà obert de dita vila que y aja guarda.»

La situació de confinament es va allargar tot l’hivern i tota la primavera. El morbo s’havia

instal·lat a Calella. La manca de documentació no ens permet de tenir dades de mortalitat, però les

informacions de les poblacions veïnes ens poden ajudar a fer-nos-en una idea: en tot el període, a

Canet van morir 288 persones,49 124 a Malgrat i 114 a Arenys de Munt.

49 ALCALDE, S (2014). «El pas de la pesta bubònica per Canet de Mar (1649-1654) i l’origen de l’advocació a la Mare de Déu de la Misericòrdia».
Epidèmies i remeis al Maresme. VIII Trobada d'Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme. p 61-76.
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Imatge 9: Fragment del llibre d'òbits de la parròquia de Tordera, corresponent a l'any 1652. En aquest fragment s’hi 
anotà la mort de tres fills d’un mateix pare, en Miquel Grimalt: «als 13 ÿ 14 de dit moriren dos criaturas del contagi; 
als 16 de dit morí un minyó del contagi».
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4. Festa

Va arribar el mes de juny. El dia 16, festa de sant Quirze i santa Julita, hi hagué una nova

reunió dels jurats. Malgrat que era un dia senyalat, no tenien res a celebrar. Aquesta vegada, dalt del

campanar,  van  debatre  si  podien  retornar  a  Calella  els  que  havien  superat  la  malaltia  o  la

quarantena: «an determinat que los abitans que són fora de la vila, los quals volen tornar en dita

vila, antes de entrar vingan ab bolleta de sanitat y ben examinats per lo honor batlle del morbo o

dexant a·sa coneguda, los dexo entrar en nostra vila venint despedits ab bolleta estant los dits ab

entera  sanitat».50 Que es  poguessin  donar  aquests  certificats  de  salut  indicava  que  ja  hi  havia

persones que havien superat la quarantena o, potser, la malaltia.

Entrant ja a l’estiu, el 23 de juny, els jurats es van reunir novament dalt del campanar.

Potser empesos per un cert optimisme, van «demanar llisèntia al senyor oficial de Gerona per a

donar les gràties y fer pregàries ab lo Sant Sagrament patent per lo del morbo que Déu nos lliure51.

Y  aquell  dia  no·s  puga traballar  en dita  vila  sinó fer  festa  de  pregàries  com si  fos  una festa

anyal.»52 L’oficial era el delegat del bisbe a l’ardiaconat de la Selva.

El permís va arribar, fet que va mobilitzar novament els jurats que, avisats per «lo andador

y porrer de la vila» es van tornar a reunir el 13 de juliol. L’acta va ser titulada «quant parà al

contagi y se determinà fer festa». Els jurats, amb el permís i creient que a Calella s’havia aturat

l’epidèmia, van acordar que la festa concedida es fes el 18 de juliol següent. Però hi afegeixen un

detall. Llegim l’acta: «an determinat tots unànimes y conformes que per la llisèntia a enviada lo

senyor hoficial de Gerona a serca de fer les pregàries de la mersè que Déu nostre Senyor y Maria

Santíssima de parar en dita vila lo mal del contagi des del dia de 21 de abril 1652, dia del àngel

sant Rafel dia del ters diumenge, se sentí, entra onse i dotze, tocar la campana grosa no avent-i

ningú en  dita  isglésia  tenint  la  clau  persona digna de fe.  Y  axí,  per  a fer  ara de present  les

pregàries ab dita llisèntia del senyor oficial de Gerona, volem que per lo digous primer vinent se

publico la festivitat de ofici y profesó del Santíssim Sagrament per la vila com lo dia del Corpus,

manant a tots los estans y abitans y abitadors de nostre terme aqueix dia no·s treballa com si fos

una festa anyal la qual festa serà dijous als 18 de juliol 1652.»53

50 Det, p 202, acords del 16 de juny de 1652.
51 L’abreviatura d’aquesta paraula podria transcriure’s també com «guie».
52 Det, p 203, acords del 23 de juny de 1652.
53 Det, p 204-205, acords del 13 de juliol de 1652.
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Com hem explicat anteriorment, el contagi encara durava els mesos d’abril i maig. Per tant,

la data del 21 d’abril no és la de la fi del contagi, sinó la d’un fet prodigiós que va quedar marcat en

la  memòria  dels  calellencs  com un  punt  d’inflexió  en  l’evolució  del  contagi.  De  manera  que

l’eufòria dels jurats els empenyé a sol·licitar que, en la diada de sant Rafel, data del prodigi de la

campana, es declarés festa anyal: «E tots los sobredits determinen que per la diada del gloriós

àngel sant Rafel que és als vint y hu de abril de 1652 votan per a·sempre cada any del dia del

gloriós àngel sant Rafel festa manada tots los anys vinents per tots los estants y abitans y abitadors

de nostre terme per quant los estants y habitants estant en las barracas54 sentiren tocar la campana

grosa de nostra isglésia tenint persona digna de fe la clau y no avent-i ningú dins dita isglésia y del

dia del gloriós àngel sant Rafel que faci als vint y hu abril del present any y de dita ora que tocà

dita campana entre les onze y dotze del migdia diada del ters diumenge de la minerva en avant

parà lo contagi  dins nostra vila  y  així  volent  que los honors jurats de dita fasan traurer dita

determinatió autenticada per lo notari y que se envio en Gerona an al senyor hoficial perquè nos

fas mersè donar-nos dita llisèntia que dita diada feríam com lo sant diumenge y que ab los preveres

i rector se fasa per dit dia lo ofici del Santíssim Sagrament ab tots los demés oficis y profesó ab lo

Santíssim patent.»

No hem trobat cap despesa referent a la festa del 18 de juliol. Sabem que durant l’estiu es

van tancar els deutes amb musur Bartomeu «per aver estat en nostra vila 3 mesos per barber»;55 i

que el batlle del morbo, Antoni Roca, va rebre 62 lliures i 12 sous «per aver servit de batlle del

morbo des de vint i dos de maix fins als 28 de juliol».56

54 Aquestes barraques podrien trobar-se en terres de l’Arboceda, del mas Carreres. Unes despeses fetes per pagar la vigilància ens donen aquesta
pista, tot i que la informació no és prou clara: el 3 de febrer de 1652 es van pagar deu lliures «a las gordes de Tió a l’Arboseda» i l’endemà es
van pagar 16 lliures més per «dos gordes feren a Bernat Tió a l’Arbosseda». Clav, f136r.

55 Clav, f136r.
56 ibídem, f136v. Despesa pagada l’1 de desembre de 1652.

18



ANIOL NOGUERA I CLOFENT

5. Purificacions 

Encara que s’hagués celebrat la fi del contagi el 18 de juliol de 1652, la lluita contra la

malaltia no havia acabat, podia reaparèixer un brot en qualsevol moment. Per això els jurats no van

trigar a reunir-se i, el 28 de juliol, van elegir tres nous morbers, en Miquel Rabassa, mariner; en

Bernat  Bofill,  pescador;  i  en Narcís  Bori.57 Van ser  nomenats  per  un període  d’un mes i  amb

l’encàrrec que, passat aquest temps, ells mateixos escollissin els seus substituts.

Una  de  les  maneres  de  lluitar  contra  el  contagi  era  fer  purificacions,58 accions  que

consistien en netejar i eliminar tot allò que pogués contagiar, com una fumigació. La idea que hi

havia era que la pesta no era conseqüència només d’un càstig diví, sinó que era causada pels mals

aires. La definició de pesta que va publicar el metge occità Antoni Girauld l’any 1587 ens pot ajudar

a entendre què es pretenia amb les purificacions: «Peste és una febre podrida, y venenosa: la qual

procehex de la corrupció y infectió del ayre interior, esperits, y humor. Dels quals les vapors que

yxen fora del cos, corrompen y emetzinen l’ayre exterior: e causen y exciten al cos grans y molts

malignes  accidents.»59 És  a  dir,  purificar  era  la  manera  d’eliminar  els  aires  que  havien  estat

corrumputs i emmetzinats per la malaltia. També, com que la pesta era una malaltia ben coneguda,

se sabia que no només era un problema de l’aire, sinó que la seva transmissió estava relacionada

amb les robes, els animals, els cossos dels mateixos malalts i que podia quedar-se dins les cases. Per

tant, calia fer tornar pur tot allò que podria estar contaminat: animals, objectes i cases.

Amb aquesta finalitat  els morbers van contractar els serveis d’un especialista:  en Salvi

Falguera, el purificador. Era la persona que sabia com eliminar de les cases i dels objectes allò que

es considerava malèfic tot  valent-se de foc,  perfums, plantes, vinagre, resina de pi,  pega,  aigua

calenta... En Salvi, el purificador, vivia a Arenys de Munt60 i acostumava a treballar acompanyat

d’un o més ajudants.61

La primera purificació que es va fer a Calella data del mes d’agost, quan en Salvi utilitzà

64 lliures de perfums – comprats a Sant Feliu (de Guíxols?) – i 3 lliures de resina de pi. 62 La

documentació no especifica, però, en quins llocs va treballar.

57 Det, p 207, acords del 28 de juliol de 1652.
58 Sobre remeis i purificacions vegeu FORN (1992) p 73-77.
59 GIRAULT, A (1587). Utilíssim, prompte y fàcil remey e memorial per·a preservar-se y curar de la peste. Perpinyà, en casa de Sanso Arbús.
60 El 21 de desembre de 1652 en Francesc Guinart va cobrar «per anar a sarquar Salvi purificador Arenys de Munt». Clav, f137r.
61 «an Salvi i son companyor». «per·a donar y despedir a dos fadrins tenia llogats dit Salvi per lo que aportaven gran gasto a la vila de menjar y

beurer» Det, p 222 i 234 .
62 Clav, f136r, despeses del 9 i 12 d’agost.
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Lo mal del contagi no havia acabat. Les esperances de l’estiu de 1652 es van esvair amb

l’entrada  de  la  tardor.  Algunes  males  notícies  degueren  arribar  als  jurats  i  a  començaments

d’octubre63 el Consell va determinar que els morbers negociessin amb en Salvi el preu de «purificar

la vila». No hi ha més detalls del que havia de fer però entenem que va ser un encàrrec general per

fer purificacions a qualsevol lloc de Calella on hi havia infectats. De les informacions econòmiques

posteriors a aquesta reunió, se’n desprèn que la vila acordà fer-se càrrec de l’alimentació d’en Salvi

i del seu equip i de pagar-li un salari mensual. La purificació de la vila es va realitzar perquè, en la

reunió següent, es va decidir pagar «lo diner que hauran donat a Salvi lo purificador».64

El 17 de novembre es va escollir Jaume Cona, mestre d’aixa, com a nou jurat. Substituïa

Miquel March, que havia mort recentment.65 La temàtica de les reunions del Consell ens indica que

continuava la preocupació pel repartiment de blat i pa a la població i que el contagi, tot i ser una

realitat, no era una emergència. Però, més endavant, una despesa del 3 de desembre ens alerta que

alguna cosa no anava bé:  «per fer sotarar un mort i per altras coses que féu adobar las tàpias dels

portals y per las altres tàpias». I el cap d’un parell de setmanes, el 21 de desembre, es van pagar «a

Francesch Guinart per fer tàpias i per anar a sarquar Salvi purificador [a] Arenys de Munt».66 Si

arreglaven portals i tàpies és que volien tancar la vila. I si anaven buscar el purificador és que hi

tornava a haver casos de pesta.

A partir d’aquest moment és quan va començar la frenètica activitat d’en Salvi. El 10 de

gener de 1653 va purificar la morberia. En les despeses s’especifica que va utilitzar quatre feixos de

gatosa per a purificar els pots, és a dir, els diversos utensilis que es devien fer servir, com ara orinals

i gerres.67 Recordem que, en el mes de febrer de l’any anterior, la morberia va ser traslladada a la

capella de Sant Quirze, lloc on creiem que es va realitzar aquesta purificació.

El 14 de gener moria en Torradora i, com a conseqüència, es va decidir d’enviar la seva

dona a les barraques de fora la vila68 i fer purificar casa seva.69 Aquesta acció era habitual: la dona

d’en Torradora calia que passés la quarantena en un lloc apartat i l’habitatge – contaminat pels aires

pestilents – havia de ser netejat. Amb la mort d’en Torradora podem establir la data d’inici d’un nou

brot epidèmic que va posar tot Calella en estat d’alarma.

63 Det, p 213, acords del 3 d’octubre de 1652.
64 Det, p 215, acords d’octubre de 1652, no precisa la data.
65 Det, p 219, acords del 17 de novembre de 1652.
66 Clav, f137r.
67 «tinch pagat per mitxa lliura de charn junt ab chotra rals de pa i mitxa masura de vi que donàrem a n’en Salvi per a espatllar la morbaria [...]

tinch pagat per fer portar chotra fexos de gatosas a n’en Puita vuyt sous dich per a purifichar los pots de la morbaria». Ibídem, f138v.
68 «tinch pagat a n’en Puita per fer lo sot a n’en Torradora i achompaniar a sa muller a la barracha setsa sous dich». Ibídem, f138v. En Torradora

és un personatge també estava relacionat amb les purificacions: «el batlle del morbo, d’l Musur i d’en Torradora que ensenen focs i fan perfums
en tots indrets» segons GIOL (1943).

69 Clav, f145v.
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Davant  de  l’agreujament  de  l’epidèmia,  el

Consell de la Vila es va reunir el 25 de gener per tal

de contractar  novament  els  serveis  d’en Salvi:  «An

resolt  y determinat  los senyors del  Consell  que los

senyors  jurats,  juntament  ab  los  senyors  morbés,

conductan  an  Salvi  i  son  companyor  i  que  dits

senyors  pugan  gastar  dels  béns  del  comú  lo  que

benvist los serà,  [...] i que los senyors jurats pugan

sercar una casa per dit Salvi.» També van elegir un

nou batlle del morbo: «donam plen poder al senyor

Anthoni  Rocha  de  dita  vila  servescha  de  balle  de

morbu  donant-li  plen  poder  puga executar  sempra

que  li  serà  istat  per  los  senyors  morbés».  Antoni

Roca,  que repetia  com a batlle  del  morbo,  se  li  va

donar el segell de la vila i l’ordre de «fé tan solament

casas  tocant  al  morbu ÿ  no  altrament».  Fixem-nos

que el grau de domini de la situació és més elevat que

no pas en el brot anterior: el batlle del morbo disposa

de pressupost, té el segell per signar butlletes de salut

i han contractat un purificador.

La primera acció d’en Salvi dirigida pel batlle Roca va ser la de purificar la casa d’en

Roget, on s’hi va fer foc, es va perfumar i es va escombrar.70 La segona va ser demanar permís als

jurats per a contractar un metge. Permís que fou concedit el 9 de febrer quan els jurats van decidir

que el mateix Antoni Roca «vaje en Arenys de Mar per·a veurer y tractar si se trobaria un doctor

en medicina per·a conductar-lo per tems de mig any o un any». A Arenys va aconseguir un acord

amb  musur La Rosa, metge d’origen francès, que havia estat actuant a Girona durant el brot de

1650.71

Amb qüestió de dos dies, l’11 de febrer de 1653, els jurats es van tornar a reunir «per coses

convenients al morbo» en un Consell que esdevingué transcendental per tot el que havia de passar

després.  Llegim directament  l’acta:  «an resolt  y  determinat  que  los  empestats  que  són ara de

70 El mes de gener es va comprar llenya: «sis sous per llenia que li avíam presa per purifichar a chasa d’en Roget», perfums: «trenta dos lliuras
divuyt sous per tans n’avia pagats lo dit a Barselona per perfums» i es va escombrar la casa: «dos eschombres per eschombrar la casa d’en
Roget, un sou». Clav, f139r.

71 JAUME R, GASCÓN P (2011).
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Font: AHMC.
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present, y acàs lo que Déu no vulla ni agués més com ara de present, ajen d’exir de la present vila

y buidar vui dia present y, per comoditat llur, a resolt lo Consell vajen al mas d’en Aromir. Y que lo

un dels honors jurats prenguen los dinés de mossèn Francesch lo capellà que vuy està encontrat y

que aquells gastien per son recapte y cura donant-ne ells setifasió y comte y que los senyors honors

jurats puguen gastar sinquanta lliures per la conducta de un mes del criat de musur la Rosa y que

los onor jurats, en campanyiha del batlle del morbo, puguen fer venir musur de la Rosa sempre que

sia nessesari y que los dits puguen pendrer medisines allí a hont seran y ab més comoditat sia

posible y que los honors jurats puguen gastar per lo que serà manester de menjar y beurer per lo

purifador y barber.» S’havia decidit fer un confinament general de tots els infectats o possibles

contagiats fora de la vila i fer totes les despeses necessàries per fer front a l’adversitat de la pesta.

Una decisió que no era fàcil: implicava aturar l’economia de la població i endeutar la institució

municipal.

A partir d’aquell moment tots els  encontrats (empestats) van haver de buidar les seves

cases i anar-se’n fora. El mas d’en Aromir, avui mas Calsa,72 es va convertir en un hospital de

campanya. Molts altres van anar a les barraques que es van construir arreu. La vila havia posat tots

els recursos necessaris per a tenir metge, barbers, purificadors i medicines... s’hi jugava el futur.

Alguns detalls anotats en el llibre del clavari ens permeten de fer-nos una idea de com es

va buidar Calella. Les famílies infectades van haver d’abandonar les seves cases de manera ràpida i

prenent allò que volien salvar, el que hi deixessin podia perdre’s o malmetre’s durant la purificació.

Malalts  i  possibles  contagiats  deixaren  Calella  per  anar  a  viure  a  les  barraques  o  per  rebre

tractament a la morberia. Les cases quedaven a disposició del purificador. El jurat Francesc Teixidor

va deixar anotat al llibre del Clavari que havia recuperat alguns objectes personals de les cases

buidades. És el cas de Margarida Carreras, donzella, a qui se li va tornar «una campaneta i un

clauer hi una cullera de plat i un anell de or»73 que eren de la casa de la seva mare; o el cas de

Marianna  Alomara  «li  he  restituïdas  las  prendas  que  eran  de  dita  Alomara».74 Dins  les  cases

infectes només hi entraven els purificadors i eren ells els qui recuperaven els objectes de valor. Per

exemple, quan morí el jurat Bernat Salvador i es procedí a purificar casa seva, en Salvi hi va trobar

una quantitat important de diners, que eren de la vila i que va entregar als jurats.75

72 El mas Calsa, abans Aromir, es troba al final dels carrers Maria Cardona i R.Llull, prop de la riera, al final d'un grup de cases adossades.
73 Clav, f144v.
74 Clav, f145r.
75 Els jurats, al seu torn, hagueren de netejar aquests diners amb vinagre: «per altra masura de vinagra que comprí a dit Noalarda per·a pendra las

dos-sentas trenta hi sis lliuras hi un sou de la cassa de mosèn Salvador, òlim iurat, las quals eren de dita vila i las donà Salvi Falguera
purifichador»; «avem tret o rebut de Salvi Falgeras dos sentas trenta-sis lliuras sisens las quals ell  a tretas de la casa de mosèn Barnat
Salvador apotecari òlim iurat de dita vila». Clav, f143v i 143r.
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El fet que el Consell hagués cobrat a posteriori per cada casa purificada ens permet fer-nos

una idea de l’abast de l’epidèmia. Hem recollit el nom dels propietaris o bé dels qui van pagar en

nom seu, nom que indiquem entre parèntesi.76 Els cognoms feminitzats es refereixen a dones vídues

(Màndria és la vídua d’en Mandri). També hem anotat, en els casos coneguts, el nombre de focs que

es van fer en aquella casa.

Roget
Doctor Romaní
Bernat Salvador
Miquel Pla
Flaquera de Plaça
Bernat Bofill
Pere Serrador
Bernat March
Marcha del carrer de Mar
Patró Clarens
Jaume Poller i Flaquer
Bernat Oliver
Jeroni Mas
Josep Tria
Antoni Planes
Antoni Nadal
Margarida Carreras
Marianna Alomara
Francesc Flaquer del Mas, dobla
Casa del Feliu (Ivan Galseran)
Francesc Mon, 9 focs
Jaume Vilarrasa, 18 focs
Jeroni Mestre
Maria Cases, carretera, 9 focs
Torradora

Ivan Monet i Berger, 10 focs
Xicarda
Pere Sivilla, 14 focs
patró Ivan Poller, 14 focs
Casa de Ponsic (Llorens Nicolau), 15 focs
Francesc Teixidor, 12 focs
Casa d’en Cardó (Mossèn Francesc)
Ivanatna Planes, 12 focs
Bernat Oliver, pagès, 19 focs
Casa d’en Tunynot (Pau Bonell), 4 focs
Àlex Camps, 5 focs
Bernat Tió
Castanyer
Bernat Casalins, 15 focs
Ivan Casalins, 15 focs
Màndria (Pau Planas), 14 focs
Pere Serrador
Oliver de la riera, 16 focs
Casa del carrer del tres forns (Francesc Guinart), 4 focs

Mas Bernat March i Monet, 32 focs
patró Bernat Bofill,
Antoni Sabater i Fugassot,
Na Rius
Iusef Cateura
Casa Pau Roget (Miquel Pla)

Caldria sumar a aquesta llista un nombre no especificat de cases de particulars que també

van ser purificades. Comptant que en el llistat anterior ja n’apareixen 50, és segur que el nombre

total de cases infectades va ser més elevat, arribant potser a 60 o més. Seria interessant saber què

representava aquesta quantitat de cases purificades respecte les totals. Una dada fiable i propera en

el temps del contagi és la que es desprèn de la recaptació de l’impost del vi els any 1680-81: Calella

comptava un total de 180 cases. Per tant, podem afirmar que el brot de pesta de 1653 va afectar

almenys una tercera part de les cases de Calella.

A partir de l’11 de febrer, doncs, els empestats van haver d’anar-se’n de Calella. És molt

76 Hem confegit aquesta llista a partir dels acurats comptes del jurat Francesc Teixidor pels quals, quan acabava la feina, demana «que a mi se’m
dono alguna cosa per lo treball de cobrar hi pagar tants diners dels perfums» Clav, f143v a f152v.
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probable, a més, que abans d’aquesta data algunes famílies ja haguessin abandonat la vila per anar a

llocs allunyats del contagi.77 I també sabem que ja hi havia persones abarracades i que la morberia

estava en funcionament. Per tant, els habitants que quedaven dins el clos de la vila eren cada cop

menys.

L’economia havia quedat aturada. Certs impostos, com l’arrendament de l’aigua ardent, es

van deixar de cobrar. Una prova d’aquest fet en són els cobraments que es feren posteriorment i que

es calcularen sense tenir  en compte el  temps del  contagi:  «a fins  a tant  que la gent  se  anà a

barrecar»78 Al problema s’hi afegia l’augment de la despesa en sanitat. La vila va haver d’endeutar-

se posant diners a censal79 i aconseguint préstecs de particulars.80 També van fer tot el possible per

recuperar el cost de la purificació de les cases escollint «un procurador per a cubrar sobra los

abitants de dita vila aquelles bestretes que la Universitat té fetes en las cases dels abitants per los

fochs dels perfums».81 

77 FORN (1992, p 70). Es coneix el cas de famílies de Mataró i de Sant Celoni que van fugir preventivament per no contagiar-se. 
78 Clav, f144r.
79 «manllevar sent lliuras en nom de dita Universitat les quals an de servir per·a pagar los perfums servexan per·a purificar dita Universitat y

per·a pagar dos barbés tenim conduïts per·a curar los malalts y encontrats de contagi de dita Universitat donant-li plen poder puga firmar lo
acte del sensal. Més an determinat puga crear sensal en nom de dita Universitat de aquell dèbit que dita Universitat deu a tal Narsís de Blanes
per lo valor de trenta y tres corteres de blat [...]». Det, p 233, acords del 24 de juny de 1653.

80 «los onors jurats an pres en comanda set dobles en or en espèsia de Maria Correua viuda de dita vila y que aquelles li sien tornades a son
degut tems les quals diuhen los dits jurats [...] an pagat a bon comte a Salvi Falguera purificador» Det, p 234, acords del 6 de juliol de 1653.
«ap voluntat dels morbés Nicolau Portell, Narsís Bori hi Barnat Castellar i alguns del Consell avem manllevadas set doblas en espèsia a Jauma
Morell [...] i ditas doblas iuntament ap altres donàrem dit dia a Salvi Falgeras que purifichà las casa infectas». Clav, f143v.

81 Det, p 226, acords del 2 de març de 1653.
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Reprenem la descripció de les purificacions. En el llibre del clavari hi descobrim dades

sobre els materials necessaris per fer-les. Hi ha despeses per la compra de llenya per fer bullir aigua:

«a n’en Nan Varger per porta[r] llenya als purifichadors»,82 i «llenya que li prangeran los morbés

per a donar a n’en Salvi per a scaldar roba».83 També es comprava resina: «tinch pagat an Alex

Cams per ruïna de pi per los perfums dotsa sous».84 I grans quantitats de perfums: «per lo valor de

onsa arrobas de perfums que an aportats de Barselona».85 I pega86: «e donat a Matavachas per a

serquar pega per los perfums divuit sous», que potser també s’utilitzava com a medicina. I amb tot

aquests productes, què feia en Salvi a les cases? Com que les havien de deixar buides, en Salvi hi

feia focs, cremant tot allò sospitós d’estar infectat i, sobretot, fent fum que arribés a tots els racons.

Es dedueix que el fum s’aconseguia cremant els perfums i les resines. Recordem, com hem explicat

anteriorment, que després les cases eren escombrades i que si s’hi trobava algun objecte de valor, es

retornava.

Una altra despesa destacable van ser les medicines, despeses que es van poder pagar un

cop acabat el contagi: «he pagat coranta tres sous hi sis dinés a Iusef Volart apotecari abitant en

Pineda, los quals li devíam per medicinas que li prangéram com conduïrem los silurgians per lo

contagi».87

A partir del mes d’abril, la pesta també va afectar els jurats, membres de les famílies més

benestants. Morí Jaume Fugassot, jurat en cap, i fou substituït el 17 d’abril per l’apotecari Bernat

Salvador.  Bernat Salvador també va morir  i  el  14 de maig va ser substituït  pel boter Francesc

Teixidor. El 18 de maig, per mort del jurat xic, en Jaume Mestre, es va elegir el carreter Jaume

Cases. Jaume Cases també va morir i el 3 de juny es va escollir el corder Jaume Rossell. També es

documenta la mort de Miquel Rabasa, oïdor de comptes.88

En  aquest  context,  els  fets  es  van  precipitar.  El  17  d’abril  van  elegir  nous  morbers:

«Fransesch Texidor, boter, Pere Pau Torner y Pere Garau Aromir, per la nessesitat del contagi

tenim en dita vila». Entre ells, en Pere Pau Torner tindrà poder per posar multes «per coses del

morbo» perquè – és probable – que hi haguessin problemes de delinqüència o bé de persones que se

saltaven les normes del confinament a les barraques. En la mateixa reunió es va decidir que «los

jurats y morbés puguen fer y fasen morbaria de la casa del ospital sempre que manester sia per a

82 Clav, f140r. Despesa del 30 d’abril de 1653.
83 Despesa del 20 de desembre de 1643, per purificar roba que havia tingut contacte amb soldats. Clav, f140r.
84 Ibídem, f141v.
85 Ibídem, f143v. Una arrova tenia el valor aproximat d’uns 10,4 kg. Per tant, van comprar gairebé 115 kg de perfums.
86 RANGIL, D (2011). Piles i súties: recull de cultura oral del Montnegre. Vol III. Capellades: Romanyà Valls. p 82-83.
87 Ibídem, f149r. Despesa del 2 de novembre de 1653.
88 Ibídem, f152r.
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donar millor recapte als malalts y encontrats».89 Pocs dies després, es va fer un inventari de la roba

de l’hospital «per estar ab lo contagi molt ensès» i es va decidir que des de l’hospital es repartiria

pa i vi «a·n’els pobres de dita vila per no poder entrar per lo dit contagi en dita vila de Calella».90

Com que la situació no millorava, en l’acta de la reunió del 14 de maig els consellers van

expressar que calia anar més ràpid: «Més an determinat que los senyors jurats y morbés que són

vuy dia present que ab tota brevedat envion a sercar los perfums seran nesesaris per a acabar de

purificar la vila y que envion a Barselona per mar, o per terra, y que envion lo diner per a comprar

dits  perfums  a  risch  y  perill  y  bona  ventura  de  la  Universitat  sols  se’ls  ordena  sia  ab  tota

brevedat.»91

En els darrers consells ja no s’hi esmenta l’Antoni Roca, batlle del morbo. No en sabem la

causa. Els jurats, el 3 de juny, van elegir un nou batlle del morbo: «an determinat de allegir a Pere

Pau Torner ab sa voluntat de ésser batlle de morbo y se li dóna de salari per cada dia nou sous».92

Mentrestant,  el  nombre  d’abarracats  augmentava  i  calia  construir  noves  barraques.  A

mitjans de juny els jurats van enviar dos homes a «fer unes barraques per comoditat de algunes

89 Det, p 228, acords del 17 d’abril de 1653.
90 FORN (1992), p 129, nota 27.
91 Det, p 229, acords del 14 de maig de 1653.
92 Det, p 230-231, acords del 3 de juny de 1653.
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persones eren encontrades del contagi de dita vila». Però van trobar-se amb l’oposició i amenaça

d’uns veïns que no volien la construcció de les barraques i que «antes faria baxar jent de Arbúsies y

que ab escopetades los ne traurien». Els dos homes van haver de tornar a Calella.  Els jurats  i

morbers van decidir d’anar fins al lloc i «al arribar nosaltres allí, lo dit Joan Martí a preses les

armes antes de dir-li nosaltres ninguna cosa ab acsió de pujar a hun turó de vinya demunt de

nosaltres resistint». La discussió va continuar i els jurats van prometre-li que «nosaltros faríem los

empestats no trastejasen per ses sembrades, sinó que los manarian cadaqual se estigués en ses

barraques a n·el bosc, donant-los nosaltros puesto per anar a sercar aigua, ni passar per ninguna

propietat sua». L’episodi no tingué solució i els jurats hagueren d’interposar una denúncia.93

Com hem anat llegint, el govern de Calella va estar al peu del canó en tot moment. La

impotència, la por i el dol segur que van ser sentiments viscuts que sobreentenem però que no

trobem en la documentació administrativa. Malgrat la pesta, la guerra i la fam, els calellencs no van

perdre l’esperança. I, com un final de cicle, com va passar l’estiu anterior, els jurats van decidir de

fer una nova festa. Aquest cop ja no van recórrer als sants Roc, Sebastià o Rafel, sinó que van

recordar els patrons de Calella i la vall de Capaspre: sant Quirze i santa Julita. Per això, el Consell

va decidir el retorn de tot el poble i la celebració d’una processó, descalços, dedicada als patrons. La

reunió en què es va prendre la decisió va tenir lloc «davant la gola de la riera de dita vila» i es va

determinar de «complir les obligasions de les profesons atresades del any passat y de aquest any

present se cumplen de continent que Déu nostre Senyor sia servit que tot lo poble sia en ses cases.

Més an resolt y determinat de fer festa y fer una professó a nostros patrons sant Quirze y santa

Julita y dita professó se farà ab la forma que lo senyor rector y Consell rasolveran lo dia que ben

vist los serà y que tots los que vuy són de present y bax anomenats an fet vot y promatensa de anar

lo dia se farà dita profesó anar tots a peu descals».94

L’estiu de 1653 la vila de Calella reprenia la vida. S’acabaven les barraques:  que tot lo

poble sia en ses cases! Arreu del Maresme el contagi també s’aturava, les darreres defuncions es

van registrar a finals de l’any 1653.95 Lo mal del contagi, ja havia passat.

93 Podeu consultar-ne el text complet a FORN (1992), p 226-227.
94 Det, p 231-232, acords del 16 de juny de 1653.
95 FORN (1992).
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