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  La infermera atenta, Jean-Siméon Chardin (c. 1738) 

 

INTRODUCCIÓ 

 

La història ha silenciat les dones. Per què la història ha exclòs tant les dones com els seus 

coneixements? 

Les dones i tot allò que s’hi associa: la  procreació, la criança, l’alimentació, la cura dels malalts, 

el vestit... apareixen en els estudis en una posició subordinada, la qual s’assumeix sense que 

susciti preguntes perquè no s’hi veu interès científic. S’ha considerat que aquestes 

«ocupacions» no requerien cap tipus d’aprenentatge, tecnologia ni experiència per al seu 

desenvolupament i s’han infravalorat.  

 

Al principi dels temps de l’espècie humana: les venus paleolítiques 

    

                                            
                     

Les dones eren venerades? 

De les estatuetes femenines del paleolític se n’han fet moltes interpretacions, per exemple 

que representaven deesses de la fertilitat, però ni tan sols són hipòtesis científiques. 

El que sí que ens revelen és que la imatge de la dona és la primera representació d’un ésser 

humà. Possiblement, les figuretes apunten una certa veneració a la capacitat de les dones de 

donar vida, però, sobretot, ens recorden que les dones hi érem i fèiem. 

  



Com devia viure la dona a la prehistòria 

A més de participar en totes les activitats quotidianes —obtenció i preparació d’aliments, criar, 

guarir, relacionar-se i crear llaços afectius, teixir, fabricar eines, pintar, fer figuretes...— la dona 

tenia la capacitat de donar vida. 

Les dones podien perpetuar la vida en un món ple de perills, però havien d’assumir el risc que 

comportava cada embaràs i part.   

 

El risc de morir durant l’embaràs i el part 

La idea generalitzada que les dones pareixen soles, sense cap dificultat, i que després del part 

tornen a les seves tasques habituals com si res és un mite que s’hauria d’eradicar. S’estima que 

l’any 2008 van morir 342.900 dones a tot el món durant l’embaràs o el part, la majoria en 

països pobres.  

Les dones del passat, tot i considerar naturals els embarassos constants, sabien el risc que 

representava cada part i per això eren assistides per altres dones experimentades.   

 

Dona morta durant el part (1700 – 1550 a.n.e.) 

Enterrament de l’edat del bronze al Cerro de las Viñas (Murcia). La dona tenia entre 25 i 26 

anys. El fetus de 37-39 setmanes encara és a la cavitat uterina en posició transversal. La mare 

va morir d’hemorràgia i esgotament durant el part. 

  

                                                        
 

L’ofici més antic del món? 

 

    Cova de la Saltadora, no us sembla una intrèpida caçadora? 

 



Faig un incís per aclarir que la prostitució no és l’ofici més antic del món —deixant de banda 

que no és equiparable a un treball—. Aquesta frase tan repetida és totalment falsa, les dones 

hem fet de llevadores, guaridores, cuineres, artesanes, recol·lectores, caçadores i moltes coses 

més abans que exercir la prostitució.  

 

Poblat neolític, 4500 – 2500 a.n.e. 

 

               
 

La cura amorosa dels cossos 

 

                                              
 

A Catalunya, durant l’edat mitjana trobem una presència femenina constant en tots els àmbits, 

en canvi... 

 

Les dones van ser excloses dels estudis oficials 

Amb l’inici de les universitats modernes, durant el període que va del segle XII al XVI es va 

organitzar i consolidar un sistema mèdic oficial que va excloure les dones dels estudis de 

medicina i només va deixar a les seves mans l’exercici de l’obstetrícia. El monopoli dels homes 



va abocar les dones a fer una medicina clandestina i paral·lela a l’oficial que cobria les 

necessitats de les classes més humils i de les comunitats rurals que no comptaven amb 

metges. Tot i així, els facultatius sovint les desprestigiaven i les denunciaven per intrusisme.  

 

                       
 

Guaridores, llevadores i fetilleres 

L’activitat principal de les guaridores era l’obstetrícia, però també administraven remeis i 

tractaven malalties; no hi havia uns límits definits entre guaridora i llevadora. Com tampoc 

entre guaridores i fetilleres perquè tant les unes com les altres s’ajudaven de mitjans màgics. 

Moltes guaridores van ser sospitoses de fetilleres perquè practicaven la medicina i se les creia 

capaces de donar i prendre l’amor i la vida.  

Segons els documents medievals s’atribuïa a les fetilleres el poder de fer maleficis, filtres 

d’amor, herbes abortives, lligadures que portaven a la impotència, sortilegis per tenir fills, 

metzines, amulets, trobar objectes perduts o robats...  

En tot cas, les dones acusades de fetilleres rebien càstigs lleus i no se les creia amb poder per 

fer mal. 

 

     
 



Cites misògines dels pares de l’Església  

 

―Tertul·lià (160 – 240): «Dona, hauries d’anar sempre de dol i vestida amb parracs, 

oferint, a les mirades de tots, els teus ulls plens de llàgrimes de penediment, per fer 

oblidar que vas fer perdre el gènere humà. Dona, ets la porta de l’infern.»  

 

                                            
 

―Hesiqui de Jerusalem (segle V): «...tota dona nascuda és un instrument defectuós, un 

fràgil receptacle, una olla trencada». 

―Sant Odó de Cluny (segle X): «La bellesa física de les dones només és aparent i no va més 

enllà de la pell. Si els homes poguessin veure què amaguen a sota, amb la visió de les 

dones se’ls regiraria l’estómac. Si no ens possible tocar amb la punta del dit un gargall o un 

cagarro... com podem arribar a desitjar abraçar aquest sac de fems?» 

―Thesaurus contestant la pregunta, què és dona? (segle XIII): «És simplement l’amiga i 

òrgan del dimoni, la font de tot mal, una bèstia salvatge i desvergonyida, una serp 

verinosa, un magatzem de brutícia, una trampa sexual que és insaciable.»  

―Krämer i Sprenger, Malleus maleficarum (1487): «...Quina altra cosa és la dona, si no una 

enemiga de l’amistat, una càrrega ineludible, un mal necessari, una temptació natural, una 

calamitat desitjable, un perill domèstic, un perjudici agradable i una criatura dolenta per 

naturalesa pintada amb bonics colors?»  

 

Al final de l’edat mitjana, sospitoses de bruixeria 

La proximitat de les llevadores al misteri de la vida, els seus coneixements sobre el cos de la 

dona i els remeis, la mort —tan sovint present en els parts—, la seva expertesa i l’ambient 

misogin que es respirava a tot arreu les van fer especialment sospitoses de bruixeria. 

 

    Magdalena penitent, Georges de La Tour (1635) 

 



«Les mans que donen la vida també la poden llevar, les dones que porten infants al món 

també els poden treure, les mans que guareixen també poden matar, les qui saben preparar 

aliments també poden elaborar i administrar verins...»  

(Teresa Vinyoles) 

 

Víctimes de la cacera 

Segons els experts, el retrat de les acusades —pobres, analfabetes, ancianes i soles— és el de 

la mateixa marginació, però aquest perfil no els fa justícia. Malgrat ser de condició humil, la 

majoria tenia algun treball: serventes, pageses, guaridores, cuineres, artesanes, mainaderes... 

Eren dones analfabetes? Sí, com la major part de la gent de l’època. De condició humil? Sí, 

però inserides al teixit social de la seva comunitat. Vivien soles? Sí, però tenien familiars a 

prop. No eren dones marginals, eren dones independents. 

  

      La vella, Giorgione (1509)    

 

La cacera de bruixes, un fenomen de l’edat moderna (1450 – 1750) 

El primer cicle repressiu va tenir lloc a la segona meitat del segle XV. A partir del 1520 la cacera 

es va moderar, però a la dècada del 1580 es va iniciar un segona onada repressiva que fins a 

l’any 1650 va ser molt cruenta. Es calcula que unes cent deu mil persones van ser processades 

a Europa i unes seixanta mil executades, la majoria dones. 

  

                   
                      Examination of a Witch, Thompkins H. Matteson (1853) 

 



Cacera de bruixes a Osona  

Entre els anys 1619 i 1620 Antoni Vila III, aleshores senyor i baró dels termes de Savassona, 

Sau, Tavertet i Sorerols, assistit per Baltasar Pla va presidir una part significativa dels processos 

per bruixeria documentats a Osona. 

El primer que es coneix va començar el dia 7 de gener de 1619 contra Montserrat i Segimona 

Quer, Marianna Corbera, Francina Solana, Joan Pagès, Jaume Parareda i Margareta Baldana. A 

finals d’abril van penjar l’últim acusat, però abans, un cop sentenciats i sota tortura, tots van 

haver de confessar haver participat en aplecs inexistents a llocs com Collsesviles, les Palanques 

de Casserres i el pla Ballador, des d’on havien provocat grans pedregades després d’adorar i 

fornicar amb el diable.  

El pitjor és que van haver de delatar altres suposades bruixes o bruixots i entre els nous 

denunciats hi havia dues persones de Susqueda i una de Rupit.  

 

Els aplecs o juntes amb el diable 

 

                
                       Diana i les seves nimfes sorpreses pels faunes, Rubens (1638 – 1640) 

 

L’existència d’orgies amb amuntegament de cossos nus, sexe, desordre, embriaguesa... no era 

un fet aliè a l’imaginari popular ni als erudits de l’edat moderna. A partir del Renaixement 

trobem pintures amb el tema de les bacanals, faunes, nimfes, els sàtirs que anaven al seguici 

de Bacus...  

 

De Susqueda a Tübingen. Diari d’una metgessa 

 

                                
 

La idea central del llibre és la vida d’una guaridora a l’entorn del 1600 que serà acusada de 

bruixa. Per endinsar el lector en el fenomen repressiu de la cacera de bruixes vaig decidir que 



si bé els personatges i l’argument serien fruit de la meva imaginació, evolucionarien en un 

escenari real i ben documentat. Tenia molt clar que situaria la protagonista en un poble de 

Catalunya on es conegués algun procés per bruixeria i vaig escollir Susqueda com a escenari.  

 

Cacera de bruixes a Susqueda 

El maig del 1619, Antoni Vila i de Savassona, procurador general del terme i baronia de Rupit, 

amb el jutge Francesc de Bergadà, el procurador fiscal Baltasar Pla i el notari Jaume Onofre 

Calvet van sentenciar a mort Eufrasina Puig de Rajols, vídua de Gabriel Puig de Rajols, Joana 

Trias, vídua de Pere Genís Masgrau, àlies Trias, totes dues de Sant Vicenç de Susqueda, i Joan 

Boherats, dit el monjo vell, paraire de Rupit. D’aquest procés sols es coneix part de la tortura 

de Joana Trias a les presons de Vic. La Joana, l’Eufrasina i en Joan van ser penjats poc abans del 

10 de juny de 1619.  

En un procés vigatà del 1624 s’hi pot llegir que Joan Sala, àlies Serrallonga, va donar un dobló a 

Gaspar Noguera, de Viladrau, per matar la Margarida Sui de Susqueda, tinguda per bruixa, 

perquè «li havia mort dotze tocinos al corral de Serrallonga, dient que els hi havia bruixats». 

(Antoni Pladevall)  

 

Joana trias, una gran desconeguda 

 

―El 27 d’abril de 1619, durant l’interrogatori sota tortura, Margareta Baldana va situar 

Joana Trias i Joan Boherats en un suposat aplec a Collsesviles que hauria tingut lloc el juny 

de 1618: «...na Torra vella de Tavertet, na Trias vella, lo monjo vell de Rupit que fa de coc, 

na Segimona Quer...»  

―Joana Trias va ser torturada a les presons de Vic, al palau dels Montcada, el 5 de juny de 

1619.  

―Mentre la torturaven va reconèixer haver participat en reunions de bruixes i bruixots i va 

delatar en Pere Torrent, àlies Cufí, que per això més endavant va ser sentenciat, torturat i 

penjat: «Senyor, en dit aplec érem presents jo, lo monjo vell de Rupit, que feia de coc, 

Segimona Quer, Montserrat Quer, Na Baldana, Na Corbera, Pere Torrent de les Encies, dit 

Pere Cufí, qui és un home que amena llops i és músic...» 

―Podia haver estat tia d’en Pere Torrent perquè, més endavant, ell va confessar que, 

anant o venint de Nostra Senyora del Coll, fa dos o tres anys, es va quedar a sopar i dormir 

a casa de Joana, «la qual m’és tia, segons crec».  

 D’ella només podem dir que era de Sant Vicenç de Susqueda, vídua i anciana. I que va 

delatar en Pere Torrent, de qui potser era tia.  

 

La protagonista, Paula Krüger  

 

―Cap document no permet saber si la Joana, l’Eufrasina, o la Margarida Sui van ser 

guaridores.  

―Per crear i desenvolupar el personatge principal, la Paula Krüger, em vaig basar en el 

que es coneix de les guaridores de l’època, tot i que la documentació és escassa 

perquè la transmissió era oral. Però tenim el cas excepcional de Lady Grace Mildmay, 

una dama que va deixar uns escrits molt detallats que avalen la participació de les 

dones com a guaridores «no professionals» a finals del segle XVI i principis del XVII.  



―Els manuscrits mèdics de Lady Grace inclouen descripcions dels símptomes dels seus 

pacients —que anomena pels seus noms—, un registre breu de les seves històries 

clíniques, fins i tot hi reflexiona sobre com se’ls presenta la malaltia i n’explica 

l’evolució i la resolució final. També hi ofereix remeis vegetals i receptes mèdiques 

iatroquímiques, junt amb les instruccions per a la seva confecció i administració.  

 

Final de la cacera de bruixes 

Al segle XVIII la cacera es va acabar, però va continuar la reculada de la participació social de la 

dona, els metges van prendre el monopoli de la salut i van convertir les llevadores en les seves 

subordinades.  

Les dones va haver de lluitar molt per conquerir el dret a estudiar a les universitats. A Espanya, 

l’accés de les primeres joves als estudis universitaris no es va produir fins a la dècada del 1870. 

Precisament va ser la Facultat de Medicina de Barcelona la que va acollir aquestes heroïnes. 

Les dues primeres que es van llicenciar i van obtenir el doctorat van ser Dolors Aleu Riera 

(1857 – 1913) i Martina Castells Ballespí (1852 – 1884).  

Mentrestant, el 74% de les dones de Barcelona eren analfabetes. 

 

Guaridores a Susqueda a l’era contemporània 

Quan el llibre es va publicar no tenia cap dada sobre l’existència de guaridores a Susqueda. 

Però un any després vaig tenir l’oportunitat de contactar amb quinze persones originàries de 

Susqueda, Sant Martí Sacalm, Querós i Osor i, gràcies al seu testimoni, vaig descobrir que a 

finals del segle XIX i fins gairebé a la segona meitat del XX van viure en aquest territori dones 

que practicaven una medicina paral·lela a l’oficial. Eren analfabetes, però molt eixerides i amb 

una autèntica vocació per assistir i tenir cura dels seus veïns.  

Rita Masachs Corominas (c. 1845 – 1923)  

 

Paula Vinyoles Puig (c. 1876 – c. 1948) 

 

Mercè Colomer Expòsit (c. 1893 – 1979) 

 

MERCÈ COLOMER EXPÒSIT, Sant Martí Sacalm 

La Mercè Colomer Expòsit (c. 1893 – 1979) va néixer a cal Vermell. Va quedar òrfena de mare 

quan era una nena i el pare es va tornar a casar. Amb la madrastra a casa, de seguida va anar a 

servir a les cases del voltant.   

Es va casar amb en Miquel Franch als dinou anys i van anar a viure al Noguer. Van tenir onze 

fills, però només en van sobreviure cinc, en Quim, en Ramon (1919), en Cinto (1924), la Rosa 

(1926) i la Carme (c. 1931). Els altres sis van ser tres bessonades que van morir durant el part o 

poc després. Cap a l’any 1934 tota la família es va traslladar a viure al Roure.  

A més de treballar moltíssim a la llar i en les activitats pròpies de la vida a pagès, feia de 

guaridora i llevadora. Estava tan ocupada que dormia molt poc, sovint ni s’estirava al llit, feia 

becaines. Mentre els altres dormien, aprofitava la nit per pastar, rentar, cosir...  

 

Ningú no em va poder dir de qui havia après els coneixements mèdics. 

 



Una guaridora activa i infatigable 

La Mercè no tenia mai mandra per assistir una partera, o socórrer una persona malalta. Anava 

allà on la cridessin, fos l’hora que fos. Recorria camins i travessava boscos, de dia i de nit, sense 

por, amb una llanterna d’oli, i caminava tants quilòmetres com calgués.  

Sempre que  podia recollia herbes i n’elaborava remeis per tractar els seus pacients, els feia 

emplastres (de segó torrat sucat amb vinagre), lavatives... 

Una seva néta recorda que a vegades li havia fet una lavativa. Després de la primera, com que 

ja sabia de què anava, l’àvia Mercè l’havia de perseguir per tota la casa.  

 

                                       
 

Fragment de la novel·la De Susqueda a Tübingen. Diari d’una metgessa: «La nit era càlida i serena, sota 

un cel estelat la Paula recorria el bosc de Puig de Rajols. Buscava pulmonària, timonet, altea o altres 

plantes que li poguessin ser útils per al catarro. Mentre caminava, guiada per la llum del seu fanal, 

recordava la nit que en Heinrich l’havia sorprès recollint herbes al bosc...»  

 

Teràpies «innovadores» 

Per tractar un atac de pedra al vell de Puiggalí, que a més de patir un dolor molt intens a la 

ronyonada, no podia orinar, primer va escalfar aigua amb herbes remeieres en una perola, 

després va fer seure el vell en un suport que aguantava dues fustes en horitzontal i paral·leles, 

però separades un pam. A sota hi va col·locar la perola, que anava desprenent vapor, i al cap 

d’una estona el vell va poder orinar i se li va alleujar el dolor. Acabada la guerra, el vell va 

repetir l’atac, però no van avisar la Mercè perquè estaven enemistats —si ho haguessin fet ella 

no hauria dubtat a anar-hi—. Ell va anunciar que d’aquesta no en sortiria i, efectivament, va 

morir.  

Per a les afeccions respiratòries aplicava coses calentes al pit ben estrafolàries, des d’una 

espardenya, un roc, ous... objectes que abans havia escalfat.  

 

Tractava malalties greus 

 

―L’any 1948 va acudir a auxiliar una de les seves nétes, la Mercè Franch, que amb només 

tres mesos patia una afecció que molt probablement va ser una pneumònia. La criatura 

tenia molta febre, s’ensopia i no mamava. En lactants, la pneumònia pot ocasionar 

incapacitat per consumir aliments o líquids.  

―L’àvia Mercè hi va arribar abans que el metge d’Amer. Li va posar un ou ferrat en un 

costat del pit per aturar la pulmonia i torrades amb vinagre als peus per abaixar la febre. 



Quan es va presentar el doctor Colomer, que s’havia desplaçat a cavall des d’Amer, els va 

dir que la Mercè havia salvat la menuda.  

 

La Conxita Casas de la Triola va córrer a buscar la Mercè al Roure perquè un seu fill de quinze 

anys, en Peret, se li ofegava a causa d’una pneumònia. Un cop a la casa, la Mercè primer va 

matar un conill, el va escorxar i va cobrir en Peret amb la pell. Seguidament va repetir la 

mateixa maniobra amb un altre conill, en total dos. Després va posar oli a escalfar en un paella 

i va agafar un grapat d’ous. Amb l’oli roent va tirar un ou a la paella com si fes una truita i de 

seguida la va abocar ben calenta damunt el cos d’en Peret. Ho va repetir amb un altre ou, i així 

un ou rere l’altre fins que li va truncar la pulmonia i el noi va quedar adormit. Malgrat l’elevada 

temperatura dels ous, no li van provocar cap cremada ni li van deixar marques a la pell. Vaig 

fer precisar si eren ous ferrats o truites, perquè en altres casos havien sigut ous ferrats, i la 

testimoni va confirmar que eren truites perquè ocupaven més superfície que un ou ferrat.  

 

Complementava la teràpia antibiòtica 

La Maria Puntí Homs (1917) també va ser atesa per la Mercè d’una pneumònia quan vivia a 

Sant Pau. Primer la va contraure un fill de la Maria que es deia Josep i el van tractar amb 

penicil·lina. Després va emmalaltir la Maria i, mentre esperava que arribés la practicant per 

administrar-li la penicil·lina que havia quedat del fill, la Mercè li va posar dos ous ferrat acabats 

de fregir, un a cada costat —La Maria em va assegurar que els va trobar ben freds—. Els 

símptomes de la Maria consistien en tos, algun esput amb sang i molta febre. Quan hi va 

arribar la practicant, es deia Rosa i era germana del mossèn, li va punxar la penicil·lina i la 

Maria es va acabar de guarir.  

 

El mal de Pott, una tuberculosi que afecta les vèrtebres de la columna vertebral 

Un cunyat de la Mercè que es deia Xico tenia un gep des de petit. En Xico vivia a Amer, a la 

Gasalla, i quan anava al Roure en Marín li clavava una agulla molt gran al gep i en treia pus. Li 

quedava com una pelleringa i tirava un temps fins que li tornava a créixer.  

En una ocasió que en Marín no corria per la regió, el gep es va anar engrandint fins que se li va 

rebentar. La Mercè va anar molts dies a la Gasalla per curar-l’hi i va explicar que en sortia 

molta porqueria i pus, fins i tot cucs. En Xico es va anar consumint i va morir tres mesos 

després. 

                    Mal de Pott en una mòmia egípcia     

     



És molt probable que es tractés del Mal de Pott. La tuberculosi va destruint la vèrtebra, 

que s’esclafa i es manifesta amb un gep a l’esquena. Com a resultat d’aquesta infecció 

lenta però destructiva es forma un abscés al mateix os que supura periòdicament a 

través d’una fístula. 

 

La Mercè i El doctor Marín 

El doctor Marín freqüentava molt el Roure i la Mercè n’estava molt, el tenia en molt bon 

concepte, com la majoria d’habitants de la regió. Vaig pensar en la possibilitat que haguessin 

intercanviat coneixements mèdics, però en Cinto Franch, fill de la Mercè, em va assegurar que 

no. Cadascú aplicava els seus mètodes sense interferir amb l’altre, com si tinguessin molt 

present que eren coses ben diferenciades. Sabem que en Marín, encara que no fos un metge 

titulat, practicava la medicina oficial. 

 

La Mercè va morir l’any 1979 a l’edat de vuitanta-sis anys.   

 

Mossèn Josep Serrat i la Consol 

La Maria Roca Vila (1922) i la Carme (1925) són germanes i vivien a la Casa Nova del Racó amb 

els seus pares. A principis dels anys trenta van rebre classes del rector, mossèn Josep Serrat, 

però asseguren que no hi van aprendre res, només els feia cantar. Després em van revelar que 

mossèn Serrat convivia amb la majordoma, que es deia Consol. Van tenir una bona colla de fills 

i tots van anar a parar a l’hospici.  

Quan el rector s’absentava pel que fos, la Consol s’arremangava la faldilla en algun racó, 

s’abaixava les calces, unes calces blanques, i es posava de cul per oferir-se a algun dels xicots 

de setze i disset anys. Es veu que li anava molt la marxa. Nens més petits ho veien i de més 

grans recordaven les calces blanques de la Consol i la vergonya que passaven.  

 

Rectoria de Sant Martí Sacalm 

 

 

                     
 

 



Una llevadora a Riudavets 

La mainada que acudia a la rectoria per rebre classes veia que la Consol es començava a 

engreixar, anava posant més i més panxa, i d’un dia per l’altre li desapareixia.  

La Maria Roca va sentir en una conversa entre la seva mare i la Dolores Surinyach, una 

llevadora que vivia a Riudavets, que la Dolores havia assistit un part de la Consol.  

Un company de classe de la Maria que es deia Primitiu i vivia a Riudavets li va dir que era fill 

del capellà i la Consol. 

la llevadora que atenia els parts de la Consol s’enduia els nounats a Riudavets i els criava a 

compte de l’hospici, que li pagaven uns diners a canvi. De més grandets els nens anaven a 

l’hospici fins que una família els adoptava.  

Els adults coneixien les relacions il·lícites entre mossèn Josep Serrat i la Consol, però tothom 

feia com si res.  

 

Practicants 

la Carme Roca va patir un avortament espontani que es va complicar amb una infecció molt 

greu. El metge li va aconseguir penicil·lina, sembla que havia sobrat d’una veïna, i això li va 

salvar la vida. Li va haver de punxar la penicil·lina el seu cunyat, en Cinto Franch, perquè el seu 

marit, en Ramon, no s’hi va atrevir. Temps enrere, el metge d’Amer havia ensenyat als dos 

germans, en Ramon i en Cinto, a posar injectables per poder cobrir les grans distàncies entre 

les cases de la regió quan fos necessari. El mètode d’aprenentatge va ser molt «expeditiu»: El 

metge li va posar una injecció a en Cinto perquè veiés com es feia!  

En Cinto recorda que «a les noies els posava les injeccions a la part superior del braç [al múscul 

deltoides] perquè els feia vergonya ensenyar el cul. Però a la Conxita de la Triola les hi posava 

al cul perquè ella no tenia manies», i es veu que el tenia molt gros.  

 

RITA MASACHS COROMINAS, Montdois 

La Rita Masachs Corominas (c. 1845 – 1923) va néixer a la Barroca. Els seus pares es deien Rosa 

Corominas i Francisco Masachs. Es van traslladar a viure a Susqueda, sembla que a Puig de 

Rajols. Era una família molt humil. La Rita es va casar en primeres núpcies amb en Joan 

Barnadas i van tenir una filla. Marit i filla van morir en dos dies de diferència cap al 1870.  

El 24 de juny de 1875 es va casar en segones núpcies amb en Josep Vila Tura, que havia nascut 

al terme de Sant Joan de Fàbregues l’any 1835. Ell tenia quaranta anys i la Rita trenta. En Josep 

procedia d’una família molt més ben situada que la de la Rita; era un pagès propietari de la 

Caseta de Montdois que és on van viure i van tenir set fills: en Francisco (1876), la Maria 

(1878), en Miquel (1880), en Ramon (1883), en Joan (1885), la Magdalena (1888) i la Mercè 

(1892).  

La Rita exercia de llevadora i assistia les parteres, també tenia cura dels malalts i com a remeis 

feia servir tota classe d’herbes.  

 

la Rita era una dona molt menuda 

N’explica la néta, la Maria Roca, que en una ocasió va vetllar un home afectat de pneumònia. 

El malalt tenia molta febre, desvariejava i volia aixecar-se del llit, però la Rita no li ho va 

permetre en cap moment. Un cop recuperat, l’home es preguntava com podia haver-lo 

mantingut al llit una dona tan petita. 

 



                        
 

Foto de cinc fills de la Rita, a l’esquerra hi podem veure la Mercè Vila, mare de la Maria 

i la Carme Roca, i al costat la Maria. Doncs la Rita era menuda com la Maria. 

 

Era preantibiòtica 

 

                                                           
 

―Hi va haver una passa de tifus i, per poder atendre tots els afectats, el metge 

d’Amer se’ls va repartir amb la Rita. Allà on va anar la Rita no va morir ningú, en 

canvi, allà on van ser atesos pel metge se’n van morir set. Hem de tenir en compte 

que la medicina oficial encara no disposava dels antibiòtics perquè no s’havien 

descobert —les sulfamides apareixerien a finals dels trenta i la penicil·lina es va fer 

una mica assequible a partir del 1943—. Per dir-ho d’alguna manera, la Rita i el 

metge estaven en igualtat de condicions.  

―Per altra banda, sabem que la Mercè Vila, filla de la Rita, era molt neta. Segons la 

Mercè Franch: «L’àvia sempre rentava, podia portar roba apedaçada i vella, però la 

duia neta». És molt probable que hagués après aquest bon costum de la mare.  



―A finals del segle XIX ja s’anaven impulsant mesures com rentar-se les mans 

entre el personal sanitari per combatre les infeccions, però va ser un procés lent i 

desigual que al medi rural va arribar més tard. 

―Podem aventurar que la Rita es rentava molt les mans, que potser ho va 

implantar als convivents amb els malalts, i que això va frenar la  propagació de la 

febre tifoide...?  

                                           

Enterrada a Sant Julià de Cabrera 

La Rita, com la Mercè Colomer, sovint havia de travessar el territori de nit, fos per una dona 

que s’havia posat de part o per una persona malalta. Solia anar-hi acompanyada d’un gosset. 

Una nit que el camí es bifurcava i va tirar per un dels dos trajectes, el gosset la va començar a 

tibar cap enrere, però ella no en feia cas i continuava cap endavant. El gosset insistia fins que 

la Rita es va adonar que s’havia equivocat de camí. 

El 12 de gener de 1907 va morir en Josep Vila, el seu marit. La Rita devia tenir seixanta-dos 

anys.  

De més gran va anar a viure amb un dels fills, en Joan, al Molí de l’Alsina, on va morir el dia 25 

d’octubre de 1923. Tenia setanta-vuit anys i és enterrada al cementeri de la parròquia de Sant 

Julià de Cabrera. 

 

Les criatures «es trobaven al bosc» 

Uns deu mesos abans, el 19 de desembre de 1922, havia nascut la Maria Roca Vila i la Rita 

n’havia de ser la padrina, però aleshores ja estava molt delicada de salut i no va poder anar al 

bateig. La padrina va ser la tia, la Maria Vila Masachs.  

De petita, la Maria es creia que les criatures es trobaven al bosc. Un dia va sentir com els seus 

pares parlaven d’un recent nascut a Sant Pau i quan els va preguntar d’on havia sortit li van dir 

que se l’havien trobat al bosc. En aquella època ella tenia uns deu anys i guardava vaques a la 

Rourica, un bosc que estava a prop del castell de Fornils; els veïns de les cases de pagès del 

voltant en deien la Rourica perquè hi havia d’uns vuit a deu roures. Durant uns dies va estar 

pendent de si sentia el plor d’una criatura per arreplegar-la. 

 

                          
 

Temes tabús 

La Rosa Franch Colomer no va saber com «venien els nens» fins que un dia es banyava amb 

tres amigues a la riera i li van descobrir «el secret». Totes se’n van fotre perquè ella encara es 



pensava que els nens es trobaven al bosc, com qui va a buscar bolets. Es veu que els va dir: 

«No entenc com la gent pot tenir criatures, per més que n’he buscat *al bosc+, mai no n’he 

trobat cap».  

A tots els nens i nenes els feien creure el mateix, que els pares es trobaven els fills al bosc. A la 

Mercè Franch, per exemple, li van dir que havia nascut a la soca d’un castanyer.   

La Maria Roca recorda que la mare sempre els deia que es guardessin, sobretot que es 

guardessin, però ella es preguntava, de què? Res no s’explicava, la gent feia com si les coses 

relatives al sexe no existissin i com si els escàndols no haguessin passat mai.  

         

PAULA VINYOLES PUIG, Susqueda 

La Paula Vinyoles Puig (c. 1876 – c. 1948) es va casar amb en Llorenç Muntada. Primer van 

viure de lloguer a les Romagueres, a prop de Sant Gregori, terme municipal d’Osor. Més 

endavant, quan ja havien tingut la canalla, van comprar el Celró. Per al trasllat es van endur 

totes les pertinences a coll i el van fer a peu, fins i tot van haver de desmuntar la carreta.   

Era llevadora i remeiera. N’havia après de la seva mare. Era analfabeta, però molt espavilada, 

en diu la seva néta Aurèlia Muntada, que s’hi refereix com la padrina. 

La Paula i en Llorenç van arrencar la propietat del Celró amb molta empenta i la van tirar 

endavant. Hi van treballar moltíssim. L’avi va guanyar diners fent negocis amb el bestiar. Es 

veu que sempre va tenir molt clar que si hagués sabut llegir i escriure els negocis encara li 

haurien anat més bé, per això va voler que els seus descendents es formessin.  

 

L’amenaça del tifus  

Els habitants del Soler (entre el Celró i el Sui) van agafar el tifus i la Paula els va anar a socórrer 

amb l’ajuda del seu fill Joan, pare de l’Aurèlia. Una de les pràctiques que es feia quan hi havia 

una febre alta i persistent era matar un conill a la mateixa habitació del malalt i cobrir-lo amb 

la pell recent escorxada. Un dels fills del Soler, en Llorenç, es va curar amb aquest mètode. 

Però una de les filles, l’Emília, estava tan malament que la Paula va decidir com a «mesura 

extrema» provar amb la pell d’un xai. En Joan el va matar a l’habitació mateix, el va degollar i 

van escampar la sang sobre l’Emília. La sang es va coure de seguida; ells creien que per la 

febre. Tot seguit en Joan va escorxar el xai i van cobrir l’Emília amb la pell. L’Emília va 

sobreviure, però dels membres de la família en van morir dos.  

La Pilar Busquets de la Rovira explica que de petita, quan tenia febre, li posaven una pell de 

conill recent escorxada i sentia una escalfor molt reconfortant. Quan retiraven la pell de conill 

observaven que havia quedat ben pigallada (com clapejada amb petites taques), cosa que 

reforçava la seva creença: que d’alguna manera la pell absorbia la malaltia i allò que l’havia 

causat.  

 

Les pegataires o trementinaires 

Les pegataires del Pirineu, més conegudes com les trementinaires, passaven per Susqueda i els 

venien diversos productes: oli de ginebró, trementina, pega negra, pega grega, greix de serp... 

Al llarg del seu viatge des del Pirineu, les pegataires feien nit a les cases de pagès que visitaven. 

De la mateixa manera que els marxants que recorrien les masies per oferir els seus productes, 

les pegataires dormien en un recinte fora de la casa, potser a la pallissa, però al Celró i al Sui 

sempre les van acollir a la casa i van dormir en un llit.  

 



Teràpies emprades al Celró 

 

―L’oli de ginebró anava bé per quan es punxaven. En una ocasió, a l’avi Llorenç se li va 

clavar una espina d’arç al peu i no hi havia manera de treure-la. S’hi va anar posant oli de 

ginebró i aigua de lliris blancs i l’espina va anar aflorant fins que en Joan, el fill, li va poder 

treure amb unes tenalles. L’oli de ginebró també el feien servir en el bestiar.  

―Per preparar l’aigua de lliris agafaven les fulles dels lliris blancs i les posaven en un pot, 

hi afegien meitat anís i meitat alcohol i es confitaven. L’utilitzaven com a antisèptic.  

―Quan tenien febre, l’àvia Paula agafava un drap, hi posava cendra ben calenta, la 

mullava amb vinagre, i els el posava al cap i als peus.  

―Per tractar les angines utilitzaven el sagí del porc ben calent —la tela del sagí és el 

peritoneu del porc, la membrana que envolta les vísceres abdominals— i el col·locaven al 

voltant del coll cobert de draps.  

―També prenien aigua d’herbes d’escabiosa calenta.  

―Per guarir els brians utilitzaven el carrall, una substància carbonosa que queda a la pipa 

de fumar. Segons l’Aurèlia devia ser una mica tòxic perquè si la lesió era una mica gran 

quedaves ben marejat.  

 

A tall de conclusió 

 

• No era una medicina alternativa, era una medicina que suplia o complementava la 

medicina convencional o al·lopàtica.  

• No era una medicina competitiva ni excloent; les trementinaires eren ben acollides al 

Celró. Era una medicina paral·lela a l’oficial.  

• L’autoritat mèdica no els la conferia cap títol, sinó els veïns, que hi recorrien i hi 

confiaven.  

• El llegat de la mare i la seva mediació entre el cos i la paraula s’han perdut i ara som 

uns analfabets en primers auxilis, en remeis casolans i en autocura.  

 

Agraïments 

No sé com expressar la meva enorme gratitud a Mercè Franch, Carme Roca, Cinto Franch, 

Aurèlia Muntada, Remei Busquets, Pilar Busquets, Rosa Franch, Josep Arimany, Assumpció 

Soler, Maria Carme Jordà, Marià Coll, Maria Roca, Mercè Simon, Maria Puntí i Mercè Martí, 

que em van cedir el seu temps tan generosament i que em van rebre a les seves cases amb 

tanta amabilitat i calidesa. Des d’aquí els dono moltíssimes gràcies.      

 

Maria Lluïsa Latorre, 18 / 5 / 2012   


