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LA FARMACIA SALA DEL MERCAT DE CARDONA 

Maria SALA i ARNAU. Falcultat Farmacia 
Andreu GALERA i PEDROSA. Arxiu Histdric de Cardona 
Anna Maria CARMBNA i CORNET. Facultat Farmacia 

1.- Aspectes histbrico-sanitaris de la vila de Cardona 

De la mateixa manera que a la resta de nuclis urbans del Principat, el segle 
XIII, significa per a la vila del castell de Cardona un temps de canvi, experi- 
mentant un important creixement demografic, urbanístic i econbmic que alhora 
es va traduir en el desenvolupament social dels seus habitants i de les instituci- 
ons de govern comunals. A partir de la nova realitat urbana, hom distingira dins 
el terme del castell de Cardona als habitants de la vila (ville castri Cardone o 
ville Cardone) dels habitants del seu terme o ve'inat prbpiament dit (termini 
castri Cardone o vicinatus Cardone). Mentre que els primers eren cavallers 
al servei dels vescomtes o homes d'ofici; els del velnat eren els habitants dels 
masos que es trobaven repartits al llarg i ample del territori que conformava el 
terme. 

Aixb mateix va tenir la seva traducció a nivell institucional i administratiu. En 
aquest sentit, l'any 1296, el vescomte Ramon Folc VI (1276-1320) atorgava als 
habitants de la vila i terme del castell el privilegi de poder triar consellers entre 
ells, donant-se així forma al sistema de govern comunal que va regir a la vila i 
terme fins a la segona meitat del segle XVI: la universitat de la vila integrada per 
un consell de prohoms amb caracter legislatiu-consultiu i per quatre cbnsols 
amb caracter executiu, i la universitat del terme o ve'inat formada per un consell 
obert que l'integraven tots el habitants del terme i per quatre cbnsols també. 

La transformaci6 experimentada per la vila encara es faria més latent en els 
dos primers decennis del segle XIV, quan el vescomte Ramon Folc VI va vincu- 
lar definitivament al títol vescomtal els amplis dominis territorials que la seva 
nissaga havia aconseguit reunir, de tal manera que ni ells ni els seus successors 
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els podrien vendre o alienar, fent-se així realitat el vescomtat de Cardona, com- 
tat a partir de l'any 1375 i ducat a partir de I'any 1491. Aquesta unió va signifi- 
car que el castell de Cardona i la seva vila esdevenien, el primer en el centre 
polític, administratiu i judicial d'un dels senyorius jurisdiccionals més importants 
del Principat, i la segona, juntament amb Sant Llorenq de Morunys, Solsona i 
Tora, en seu d'una de les quatre batllies o demarcacions que dividien el territori 
del vescomtat. 

En el cas de la vila de Cardona, aquesta es convertia, de fet ja ho seria des de 
molt abans com a mercat, en centre administratiu i judicial d'una Amplia man- 
comunitat de termes castrals i parroquials. 

Fou en aquest context que la classe dirigent i la oligarquia municipal van desen- 
volupar una nova mentalitat, on la conservació de la salut pública era un impor- 
tant element d'equilibri social; molt diferent de l'existent en segles anteriors on 
els problemes sanitaris s'entenien com una qüestió personal a resoldre per l'in- 
dividu. 

Per atendre aquesta nova necessitat social, els poders públics, sobretot els lo- 
cals, van establir, entre els segles XIII i XIV, les bases d'una veritable assistencia 
sanitaris, entenent-se aquesta com un servei més de la comunitat. Segons aques- 
ta nova mentalitat, els hospitals havien de ser el medi per disminuir el patiment 
dels malalts, per minorar la pobresa i eradicar la mendicitat, alhora que per a 
mantenir l'ordre públic. La culminació d'aquest procés de canvi arribaria amb 
l'associació dels professionals de la medicina, metges i cirurgians, amb les ins- 
titucions hospitaliu-ies, fet constatable sobretot a partir del seglexv' . 

Malgrat que en els seus inicis els hospitals foren institucions religioses, com és 
el cas de Cardona, a tot el llarg del segle XIII, van experimentar un procés de 
secularitzaci6 fruit de les noves fundacions ordenades pels rics prohoms, ten- 
dencia aquesta que s'afirmaria a partir del segle següent amb la intervenció 
dels poders comunals o municipals. Paral.lelament, la vella medicina monastica 
va estar substituiida per la ciencia medica escolastica que s'impartia des de les 
Universitats i els Estudis Generals. 

La universitat de Cardona manifestaria la seva preocupació vers la salut publi- 
ca no tan sols en relació amb I'antic hospital de l'almoina canonical, ampliat 
entre els anys 1348-1352, sinó també en cercar i contractar professionals de la 



medicina qualificats com ara metges, cirurgians o barbers per a que, durant un 
nombre determinat d'anys i a canvi d'una paga anual, exercissin les seves 
respectives disciplines entre els vilatans i habitants del terme. 

L'any 1331, trobem esmentat al mestre Nicolau, el qual és designat com a 
metge de Cardona (magister Nicholay, medicus Cardone). Per tant, la vila 
comptava ja amb un metge propi en el sistema de governació comunal. Resta 
poca documentació en la qual els diferents clavaris i escrivans de la universitat 
van enregistrar-hi els acords establerts entre els cbnsols i els professionals de 
la medicina que optaven per practicar els seus coneixements a Cardona. Tot i 
la desaparició de la documentació de la universitat, la informació sobre diversos 
contractes permeten, si més no, coneixer a grans trets en quines condicions es 
va portar a terme l'assistencia mbdico-sanithia en la vila en el decurs de la 
segona meitat del segle XIV i tot el xv. 

Veiem tot seguit quins foren aquells professionals, els seus noms, la seva titula- 
ció, el període de duració del contracte i el pagament que rebien cada any per 
l'exercici dels seus coneixements: 

Metges: 
1. Ramon de Banyeres, fisic (phisico). El 3 de juliol de 1375, els cbnsols 
Pere de Vinyoles i Ramon Olivó reconeixien que el clavari Guillem des Corp 
havia pagat al mestre Ramon de Banyeres 220 sous2 per raó del seu ofici. El 
seu contracte amb la universitat va estar canceblat pocs dies després, el 17 de 
juliol de dit any 1375. 

2. Berenguer Zabater, fisic procedent de Cervera. Va ser contractat el 19 
d'agost de 1375 pel període de dos anys (1375-1377) i un salari de 400 sous 
anuals. 

3. Berenguer Amat, físic de Cardona. L'1 de marg de 1377, reconeixia que el 
clavari l'havia pagat 200 sous pels serveis que havia fet i devia encara fer en la 
vila. 

4. Momet Maymó, jueu originari de Perpinyh i físic. Va ser contractat el 13 de 
juliol de 1378 per un any (1378-1379) i un salari de 600 sous. 



5. Perfeyt de Vilafort, jueu procedent de Solsona i fisic. Va ser contractat el 
2 1 de setembre de 1379 per l'espai de dos anys (1 379-13 8 1) i un salari de 500 
SOUS. 

6. Bendat Astruch, jueu provinent de Perpinya i físic. Va ser contractat el 21 
de maig de 13 8 1, per un any (138 1-13 82) i amb un salari de 500 sous anuals. 

7. Perfeyt de Vilafort, jueu de Solsona i físic. Contractat el 12 de novembre de 
1382, perllongant-se per l'espai dos anys (1 3 8 1- 13 83) i amb un salari de 500 
sous anuals. 

8. Arnau de Vinyes, metge en medicina (medicum in medicina).Va ser con- 
tractat, amb data del 3 1 de desembre de 1414, durant un any i a canvi del 
pagament de 25 florins. Tanmateix ja exerciria com a metge de la vila des de 
molt abans, per alla el 1399 com a mestre en arts i batxiller en medicina (magister 
in artibus et bacallarius in medicina). 

9. Arnau de Vinyes, físic de Cardona. Contractat 1' 1 de gener de 14 19 per un 
any i el sou de 35 florins d'or. Posteriorment, amb data de1 3 1 desembre d'aquell 
any, els cbnsols de la universitat reconeixien que per Sant Miquel de setembre 
havien contractat novament al mestre Arnau, perb aquesta vegada per tres 
anys (14 19-1422) i amb el mateix sou. 
I novament renovat el 3 de gener de 1422 per l'espai de tres anys (1422-1425) 
i el salari de 35 florins d'or anuals. 

En els anys següents se'l va re-contractant peribdicament: 
- 1' 1 de gener de 1429 per l'espai d'un any (1429-1430) i el sou de 
35 florins. 
- 1'1 de gener de 1430 per un any (1430-1431) i el salari de 35 
florins. 
- 1'1 de gener de 1432 per un any (1432-1433) i el sou de 35 
florins. 
- el 4 de marg de 1433 per un any (1433-1434) i el salari de 35 
florins. 

10. Francesc Jaume, metge (medicum). Va ser contractat el 10 de febrer de 
1438 per un any (1438-1439) i el sou de 30 florins. 



1 1 .  Francesc Jaume, metge i aleshores resident a Manresa (medicus quod 
nunch habitans in civitate Minorise). Contractat el 27 d'agost de 1439 pel 
període de tres anys (1439-1442) i el salari de 30 florins anuals. 

12. Francesc Martí, graduat batxiller en arts i en medicina (gradano batxeler 
en arts he en medecina). Va ser contractat 1'11 d'abril de 1443, si bé seria 
valid a partir de 1'1 de maig, per només mig any i el sou de 25 florins. El 19 
d'octubre de 1444 seria novament contractat per un any (1444-1445) i el salari 
de 36 florins. 

13. Guillem Mescarell, batxiller en medicina (bachallarium in medicina). 
Va ser contractat el 29 de maig de 1457, si bé seria vdlid a partir de 1' 1 de juny, 
per un any (1457-1458) i el sou de 33 florins. 

14. Gabriel Saurí, batxiller en medicina. Va ser contractat 1' 1 1  d'abril de 1458 
per un any (1458-1459) i el salari de 33 florins. 

15. Marti Joan Fontanils, cirurgia i llicenciat en medicina (cirurgicum et 
licenciatum in medecina). Va ser contractat el 15 de setembre de 1458 per un 
any (1458-1459) i el salari de 33 florins. Al 17 de juliol de 1459 se'l va tornar a 
contractar per l'espai de quatre anys (1459-1463) i pel sou de 40 florins anuals. 

16. Jaffuda Albala, jueu i metge (iudeum medicum). Va ser contractat el 22 de 
desembre de 1459 (1459-1463), si bé ja havia comengat I' 1 d'octubre, pel perí- 
ode de quatre anys i el salari de 44 florins anuals. 

17. Jaffuda Albala, metge. Contractat el 15 de marg de I'any 1473 per un any 
(1473-1474) i el sou de 25 florins. 

Cirurgians: 
1. Guillem d'oliveres, cirurgia de la vila de Cardona (cirurgicus ville 
Cardone). El documenten com a tal entre els anys 1373 i 1379, donat que cada 
any el clavari de la vila li lliurava dues pagues de 100 sous cadascuna. 

Barbers: 
1 .  Francesc Oveller, barber de la vila de Cardona (barbitunsor ville 
Cardone). Va ser contractat el 6 de juliol de 1373, per l'espai de dos anys 



(1373-1375) i un salari de 300 sous anual. El contracte va estar anul-lat amb 
data del 25 de gener de 1375. 

2. Francesc Oveller, barber de Cardona. Contractat el 13 de juny de 1375 per 
només dos mesos i el salari de 1 10. 

3. Francesc de Comabella, barber originari de Manresa. Va ser contractat el 
27 d'octubre de 1375, per l'espai de dos anys (1375-1377) i un salari de 300 
sous anuals. 

4. Francesc Oveller, barber de Cardona. Contractat el 4 de maig de 1378, pel 
període de dos anys (1377-1379) i un salari de 250 sous anuals. I renovat 1' 1 de 
gener de 1380 per dos anys (1380-1383), amb el mateix salari. 

5. Francesc Oveller, barber de Cardona. Contractat el 16 de desembre de 
1382 per un any i un salari de 200 sous a pagar per Tots Sants. 

Apotecaris: 
1. Jaume Soli, apotecari de Solsona (apotecharius ville Celsone). El 8 de 
gener de 1377, convenia amb els cbnsols la seva residencia en la vila de Cardona 
per l'espai de cinc anys (1377-1382)' on faria d'apotecari i tindria apotecaria. A 
canvi, a la fi de cada any, rebria el pagament de 12 florins d'or. 

La universitat i els seus cbnsols garantien l'assistbncia medico-sanitaria amb 
els serveis dels professionals pertanyents a les dues branques principals en que 
es dividia l'art de la medicina, aixb era, la física i la cirurgia. Per un costat, 
trobem el físic o metge tebric que estudiava les malalties del cos, així com els 
seus remeis; i per un altre, el cirurgia que curava els mals amb operacions. 
Així mateix, els cbnsols també es preocuparen per la branca menor de la cirur- 
gi$ els barbers, els quals s'ocupaven de les sagnies i dyextreure les dents. Al 
costat d'aquests també trobem a l'apotecari: la persona encarregada de prepa- 
rar i vendre medicines, xarops, aigües, ungüents, cataplasmes, herbes i d'altres 
productes. 

Tal volta d'interbs dels cbnsols per cercar professionals de la medicina no era 
gaire diferent del que manifestaren a l'hora de trobar menestrals d'altres oficis 
com podien ser fusters o calderers. És a dir, es tractava que la universitat 
atengués totes les necessitats de la comunitat contractant per aixb mateix els 



operaris d'aquells oficis que feien falta. Tanmateix, entre els professionals de la 
medicina i els menestrals existiria una diferencia qualitativa que es traduia per- 
fectament en els salaris pagats, així com en la valoració social que rebien. 

Així mateix, es constata que, si a la segona meitat del segle XIV, la universitat 
cercava físics, cirurgians, barbers i apotecaris, a partir del segle xv la seva 
preocupació es va centrar exclusivament en la figura dels primers, deixant de 
banda a la resta. Aixb, perb, no vol dir que a la vila no es trobessin barbers ni 
apotecaris: En el decurs de la primera meitat del segle xv, tenim forqa ben 
documentat a l'apotecari Francesc Botxes, fill d'una ilmlustre família de vilatans 
que van servir als vescomtes. Igualment, durant aquests anys també trobem 
com apotecari de la vila a Antoni Rotger. A la darreria del segle xv, documenten 
a Joan Camp. 

Entre els deures contractuals de físics, cirurgians, barbers i apotecaris, adquiria 
especial importhcia, a més del propi exercici de la seva ciencia, l'obligatorietat 
de residir i habitar en la vila, no podent absentar-se d'aquesta sense el permís 
previ dels cbnsols. En el cas contrari, els cbnsols prenien mesures tant contun- 
dents com l'embargament de tots els béns de l'absent. 

Durant el temps del contracte, els físics o metges restaven obligats a visitar als 
malalts de vila i del terme, exercitant amb ells els seus coneixements de medi- 
cina, alhora que cobrant per aixb un salari just i moderat als visitats. Com a 
limitació, el físics no podien establir cap mena de societat o pacte amb els 
apotecaris, mesura aquesta que pretenia evitar els fraus. 

A tall de conclusions, podem dir que, a partir de la segona meitat del segle xrv, 
amb el desenvolupament de les institucions de govern comunals, I'assistencia 
medico-sanitkia va ser garantida mitjanqant la contractació d'un metge, el qual 
durant un determinat període de temps havia de tenir cura dels malalts de la 
vila i terme, guarint-10s amb els seus coneixements. 

Tanmateix, en cap dels contractes establerts per la universitat, s'esmenta la 
obligació de visitar els malalts de l'hospital de pobres de 1'Almoina de Sant 
Vicenq. Malgrat els canvis esdevinguts en el si de la societat a l'hora d'atendre 
els malalts i la seva malaltia, la professió medica i la seva practica no aconse- 
guirien integrar-se definitivament del tot en les institucions hospitaliries fins 
molts anys després. En aquest sentit, tot i la preocupació manifestada per la 



universitat sobre les condicions de l'hospital de lYAlmoina, aquest continua es- 
sent encara per molt temps només un simple hospital de pobres. Aquesta situ- 
ació es capgiraria quan, a la segona meitat del segle XVI, la universitat va iniciar 
la construcció d'un nou hospital (l'actual residencia de Sant Jaume) que havia 
de substituir al vell hospital de la canbnica. De l'aleshores enga, l'exercici de la 
medicina a la vila va estar vinculat a lYexist&ncia d'aquest hospital i a diverses 
famílies, algunes d'elles veritables nissagues de doctors en medicina. 

Pel que fa als apotecaris, la vila compti sempre amb la presencia de dos o tres, 
nombre aquest que satisfeia les necessitats de la vila (amb una població entorn 
als 1 .O00 habitants). Entre aquests trobarem a: 

- Francesc Martínez, apotecari, fill de Miquel Martínez, notari de 
la ciutat de Lleida 
- Francesc Ferran, apotecari, casat amb Joana, i pare de dues 
filles, Jerbnima (casada amb Joan Assamort segons consta per 
capítols signats el 17 de maig de 1562) i Marquesa (maridada amb 
Joan Olzina segons consta per capítols signats el 25 de maig de 
1579); 
- Joan Assamort, apotecari, fill de Celdoni Assamort, mercader i 
Tresorer General del ducat de Cardona, que es va maridar amb 
Jerbnima, filla de d' Antoni Pallarés. 

Ja en el segle XVII, trobarem a Pau Coma i la seva apotecaria, situada en la 
plaqa del Mercat, en la que després fou Casa Flotats (actual número 12). 
Al costat de Pau Coma, també trobarem a l'apotecari Joan Baptista Santgerma, 
nat a Prats de Molló on havia exercit com a cirurgia, si bé que intrusament, i 
resident a la vila de Cardona com a mínim des de l'any 1632 en que obtingué el 
seu títol després d'haver passat l'exarnen en presencia dYAlvar Antoni Bosser, 
protometge, i dels apotecaris de Barcelona, Gaspar Silvestre i Josep Martí Miró. 

Una bona font per a conbixer els apotecaris existents a la vila en el decurs del 
darrer quart del segle XVII i la primera meitat del XVIII són les auditories de 
comptes dels Administradors de lYHospital de Sant Jaume en les quals trobem 
els rebuts pels medicaments subministrats als malalts. Apartir de la seva lectu- 
ra, constatem els següents noms: 

1692/? Ermenter Font, apotecari. 
171211 729 Francesc Ametller, apotecari. 



172 l/? Joan Casals, apotecari. 
173311748, Antoni Folch, apotecari. 

Juntament amb aquests noms, també documentem als apotecaris Francesc Vidal 
i Joan Olzina en el primer decenni del segle XVIII. 

A més de la farmicia objecte d'estudi aquí, en els decurs del segle x ~ x  i al 
comengament del segle xx, la vila de Cardona comptava amb les següents 
farmacies: 

1. Farmdcia Bofill: situada als baixos de la casa número 11 de la plaga de la 
Fira, era propietat de Jacint Bofill Cortada i del seu fill Ramon Bofill i Caballer, 
farmacbutic, esposat amb Raimunda Oms, continuant després obert a mans de 
Jacint Bofill i Brujo. 

2. Farmdcia de Ramon Casals i Sitjes: situada als baixos de la casa número 
2 de la plaga de la Fira, era propietat del dit Ramon Casals, passant després a 
mans de Rafael Font i Torralbas, natural de Sitges i llicenciat en Farmdcia, que, 
l'any 1907, iniciava l'expedient administratiu per a l'obertura del local. 

3.  Farmdcia de Fernando Parés i Goncer: situada en la casa número 13 de 
la plaga del Mercat, esdevindria a mans del Llicenciat Antoni Castella i Ribó, 
essent coneguda amb el nom de Farmicia Castella. 

2.-Els Sala fusters i mestres d'obres: 

Els orígens de la família Sala s'han de cercar en la primera meitat del segle XVII, 
en la persona de Jacint Sala, d'ofici fuster, professió aquesta que continuaria el 
seu fill, Antoni Sala, i el seu nét, Jacint Sala, si bé que aquest últim també es 
designat per la documentació com a architector o mestre d'obres. Veiem a 
continuació les dades que s'han pogut cercar sobre aquestes tres generacions 
de Sala dedicats a la fusteria i a la construcció. 

2.1. - Jacint Sala (doc. 1624-1 652) 
La primera referkncia és de I'any 1624, quan, el 20 d'octubre, Jacint comprava 
de Miquel Olzina (prevere de la mateixa vila, que venia com a marmessor i 
executor del testament de la difunta Joana Solera de Cardona) un trog de terra 



plantada de vinya que la difunta quan vivia, tenia i posse'ia al terme de Cardona, 
a la partida de Segalers pel preu de 30 sous. 
Cinc anys després, tornem a trobar a Jacint comprant més terres al ve'inat: El 
1 5 de juliol de 1629, comprava de Francesc Bages, pintor de la dita vila, un troc; 
de terra, en part plantat de vinya i en part erm, situat al terme de la dita vila, a 
la partida de Segalers, pel preu de 3 8 lliures. 
La darrera referbncia a Jacint és de l'any 1652, en documents que parlen de 
tractes comercials i on es menciona a Jacint Sala com el tutor i curador de Joan 
Sala, paraire de panys de la vila de Cardona, fill i hereu universal del seu difunt 
pare, Joan Sala. 

2.2. - Antoni Sala (doc. 1686-1 720) 
Ens consta que Jacint Sala va tenir un fill de nom Antoni Sala i d'ofíci també 
fuster. La primera referbncia a Antoni és de l'any 1686, quan el trobem desig- 
nat com a marmessor en el testament Josep Mercer, corder de la vila de Cardona, 
ordenat 1' 1 de novembre, que a més a més l'anomenava curador i tutor de les 
seves filles. Anys després, el 1693, Antoni i els altres administradors presenta- 
ren els comptes de la seva tutoria davant el batlle de la vila. 
El mateix any, el 3 d'abril de 1693, Antoni Sala, fuster; juntament amb Francesc 
Thomasa i Ermenter Font, apotecari, eren designats adjunts dels mostassaf 
pels cbnsols i el batlle. Així mateix, ens consta que Antoni Sala va ser membre 
del Consell de la universitat entre els anys 1707 i 1709, quan aquest va restar 
integrat per mateixos membres a causa de la Guerra de Successió (1705-1 714). 
En els anys següents, Antoni fou anomenat racional de la carnisseria, de l'oli i 
del pa. 

Fruit del matrimoni entre Antoni Sala i Caterina (?), van néixer tres fills i un de 
quart que caldria confirmar: Jacint Sala (n. lmIí1672) i que continuaria la pro- 
fessió de la família; Celdoni Sala, també fuster; Antoni Sala, estudiant i prevere; 
i Dombnec Sala (?). 

2.3.- Jacint Sala (n. 1672-f a. 1720) 
L'any 1700, es signaven els capítols matrimonials entre Jacint Sala i Elisabet 
Pomer. Que ens consti, d'aquesta unió van néixer dos fills i una filla: Dombnec 
Sala (n. 25/XI/1708), l'iniciador de la nissaga dels farmacbutics; Josep Sala; i 
Francesca. Del primer d'ells en parlarem en el següent capítol, mentre que dels 
altres dos ho farem a continuació: 



Josep (o Joan) Sala i Pomer sabem que va ser negociant, esposant-se amb 
Raimunda Thomasa i procreant a tres fills: Josep Sala, notari de Manresa; 
Gaspar Sala (?); i Gertrudis Sala. 

Francesca Sala i Pomer: es va maridar, l'any 172 1, amb Antoni Mitjans, pa- 
gks fadrí, fill de Celdoni Mitjans i de Jacinta Mitjans i Escuder, segons capítols 
signats 1'1 d'octubre de 1720. D'aquesta unió, va néixer un únic fill, Antoni 
Mitjans i Sala (n. 1722 - 1787)' que seria notari de la vila i que es casaria amb 
la seva cosina, Gertrudis Sala i Thomasa, segons capítols matrimonials signats 
el 16 de setembre de 1749. 

Jacint va continuar l'ofici de la familia, per6 també l'hem trobat esmentat a la 
documentació com a architector o mestre de cases. Una ambivalkncia aques- 
ta que també s'ha pogut constatar en l'altra gran familia de paletes o mestres 
d'obres de Cardona contemporania als Sala, els Ribera. 

Jacint va haver de morir abans de l'any 1720, data aquesta de la signatura dels 
capítols matrimonials de la seva filla Francesca, on se l'esmenta ja com a difunt. 

3.- Els Sala farmachtics: 

Com s'ha dit, un fill de Jacint, Domenec Sala, va estudiar l'art de la farmacia i 
obrí una apotecaria a la vila, iniciant-se així la primera generació de la branca 
dels Sala dedicats a l'ofici de l'apotecaria-farmacia, perllongant-se en el temps 
durant sis generacions més: 

3.1.- La primera generació: Dom2nec Sala i Pomer (n. 1708/a.d 1740/f 1762) 
Fill de Jacint Sala i d'Elisabet Pomer, va néixer el 25 de novembre de 1708, 
essent batejat amb els noms de Domknec Josep Antoni Miquel. 

El 1740, el trobem a Valencia, des d'on se'l faria retornar per tal de nomenar- 
10 apotecari per a la propera campanya militar. D'aquesta manera, el 12 de juny 
del mateix any, Josep Ortega, Apotecari Major de lYExkrcit i Examinador, no- 
menava a Domenec practicant d'apotecari per a l'expedició de Maó. 

El 1748, trobant-se a Niga, Gabriel Rivals (Primer Ajudant dYApotecari Major 
dels Exercits Reials), certificava que havia examinat a Domknec Sala per a 



exercir d'apotecari arran la primera expedició a Ithlia, desenvolupant satisfac- 
tbriament aquesta tasca per espai de tres anys, aconseguint el carrec de Segon 
Ajudant d'Apotecari (que ostenth en el decurs de quatre anys), raó per la qual 
el considerava apte per a exercir l'art de la farmacia en qualsevol país com a 
apotecari. 

Després de nou anys i atenent els molts serveis i merits prestats en I'exercit de 
campanya com a Ajudant d'Apotecari, Domenec era designat el 6 d'abril de 
1749, a Madrid, com a Ajudant &Apotecari Major dels Hospitals General i de 
la Passió de la ciutat per Juan Lorenzo Real, Comissari Ordenador dels Exer- 
cits Reials i Superintendent d'ambdós hospitals. 

El 18 de gener de 1750, a Madrid, Joan Mivart (Apotecari Major dels Hospitals 
General i de la Passió) certificava que Domenec: havia servit al Rei en la darrera 
guerra d'ItAlia com a Practicant i després com a Segon Ajudant dYApotecari dels 
Reials Hospitals de Campanya, exercint el c h e c  de cap de la Reial Apotecaria de 
Noli al Genovesat i en les de Montpellier, Soliers i Aix a Franga; i que en el decurs 
del darrer any havia fet de Primer Ajudant d'Apotecari dels Hospitals General i de 
la Passió de la cort fins el 18 de novembre que cessa per mort dels seus. 

Amb els examens i certificats de la seva prhctica com a apotecari de l'exercit, 
a més dels corresponents certificats de la puresa de sang dels seus progenitors, 
Domenec retornaria en el decurs de l'any 1750 a la seva vila nadiua per a fer- 
se carrec dels assumptes de la seva casa, portant com a record del seu pas per 
Ithlia una indulgencia apostblica de Benet XN amb una relíquia de Nostra 
Senyora de Loreto. 

Al poc temps d'arribar, el 28 de febrer de 175 1, es signaven els capítols matri- 
monials entre Domenec i Raimunda Thomasa, donzella, filla del Doctor en drets 
Antoni Thomasa i Solsona i de Raimunda Font. El fruit d'aquest matrimoni 
foren els següents fills: Antoni, Ramon i Domenec (n. 61IVI1752 - t 27Nl 
17-52), mort nadó; Ramon, Antoni i Dombnec (n. 22NII/1753), que seria apote- 
cari d'ofici; Maria hge la ,  Raimunda i Antbnia (n. 3NU1755); Ramon, Antoni 
i Domenec (n. 10N1758 - "fNIU1759), mort nadó; i Maria, Dominica i 
Raimunda (n. 5NU1759). 

Mesos després del casament, i potser no tan sols amb la voluntat d'establir la 
residencia del novell matrimoni, sinó també de practicar el seu ofici i obrir una 



apotecaria, Dombnec comprava la casa que havia estat de les famílies Calvet, 
Tries i Casades, emplaqada al bell mig de la població, en la plaqa del Mercat, 
pel preu de 540 lliures. A partir d'un establiment més antic regentat per Antoni 
Folch, Domenec va obrir la seva prbpia apotecaria i exercitA el seu ofici en la 
vila des d'aleshores, atenent la data de fundació d'aquesta en el 12 de novem- 
bre de 175 1, dia que es formalitzi l'escriptura pública de la compra del casal. 

Dombnec moriria el 28 d'agost de 1762, a l'edat de cinquanta-quatre anys, 
designant com a hereu universal dels seus béns al seu únic fill mascle viu: 
Domknec Sala i Thomasa. 

3.2.- La segona generació: Dominec Sala i Thomasa (n. 1 753/ad 1 770/f 1823) 
Fou batejat el 20 de juliol de 1753, amb els noms de Ramon Antoni Gervasi 
Domenec, essent els seus fadrins mossen Antoni Sala, prevere, i la seva Avia 
Raimunda Thomasa i Font. 

Entre el 20 d'octubre de 1765 i el 3 de desembre de 1767, exercí l'art de la 
farmhcia com a practicant d'apotecari en la casa i apotecaria que fou de Josep 
Comas. I després, des del 3 de desembre de 1767 fins el 30 d'octubre de 1770, 
practich també en l'apotecaria de Pere Tagell, apotecari vidu resident a la ciutat 
de Barcelona, segons ho reconeixien, amb data del 8 de novembre de 1770, Josep 
Bellot, clergue de Barcelona, i el propi Pere Tagell. Ambdós testimonis serien 
validats el 5 de novembre del dit any (1 770) per Pasqual Malagarriga, batlle de la 
vila de Cardona, per a que, dies després, el 18 de novembre, un cop testimoniada 
la seva puresa de sang i d'ascendbncia, les seves virtuts cristianes i la seva apti- 
tud en la practica de l'art de la fmhcia, fos examinat per Josep Ferrera i Josep 
Raffe, atorgant-li la llicencia per a poder exercir com a apotecari al Principat i 
poder tenir apotecaria pública en qualsevol ciutat vila i lloc de Catalunya. 

L' 1 de marq de 1792, els regidors de la universitat de la vila nomenaven a 
Domknec Sala com a col.lector del Reial Cadastre de la vila i terme estret de 
Cardona, raó per la qual, amb data del 3 d'abril del mateix any, feia caució del 
seu valor mitjanqant les fermances de las seva mare, Raimunda Sala i Thomasa, 
i del seu oncle, el notari Antoni Thomasa i Font. Circumsthncia aquesta que es 
tomaria a repetir l'any 1793. 

Aquesta intervenció en l'administració pública, tindria continu'itat en els afers 
de L'administració senyorial. Així, el 20 de desembre de 1794, el duc de Cardona 



nomenava a Domenec com a nou batlle de la vila, c k e c  que exercí fins el 
desembre de 1796. Anys després, el 18 de mar$ de 1806, Domenec fou nova- 
ment designat pel duc com el seu procurador a la vila pel termini de tres anys. 

El 23 d'agost de 1799, es signaven els capítols matrimonials entre Domenec i 
Antbnia Goncer, filla de Josep Goncer i Castellet i de Maria Anna Badia, de la 
vila de Cardona. Fruit d'aquest matrimoni fou el naixement de: Raimunda, Maria 
hingela i Antdnia (n. 2/IV/180 1 - t 18NIII/1802), morta nadó; Ramon, Miquel 
i Maria (n. 22N/1804), de professió farmactiutic; Domtinec, Ramon i Baltasar 
(n. 3NIW1806 - t 6/IV/1807), mort nadó; Josep Ramon i Miquel (n. 30NIIII 
1808), de professi6 comerciant; i Antoni, Ramon Miquel (n. SN11 8 1 l), clergue 
i mestre d'escola. 

El dia 6 de marq de 1823, amb setanta anys, Domenec moria a la seva casa del 
Mercat. El difunt havia ordenat testament davant el notari Josep Thomasa i 
Garrigó, designant com a hereu universal dels seus béns al seu fill primogenit 
Ramon Sala i Goncer. 

3.3.- La tercera generació: Ramon Sala i Goncer (n. 18044d 1829/1.1864) 
Va néixer el matí del 22 de maig de 1804 en la casa pairal del Mercat, essent 
batejat el dia següent amb els noms de Ramon, Miquel i Maria. 

Ramon va cursar estudis superiors a la Facultat de Filosofia de la Universitat 
de Cervera. Així, el 18 de marq de 1821, a les 9 hores del matí, en el teatre 
menor d'aquesta i sota la direcció del batxiller Miquel Testagorda, disserta so- 
bre El Calórico, constant com a alumne de Física i Química. Mesos després, el 
7 de setembre, rebia el seu diploma per la Universitat de Cervera. 

Posteriorment, des del mes de juny de 1824 fins el juliol de 1826, practica la 
farmacia a Barcelona en l'apotecaria d'Isabel Bofill, vídua del Doctor Jaume 
Bofill, farmactutic d'aquesta ciutat, regentada aleshores per Ramon Arandas, 
farmaceutic de la mateixa ciutat. Finalment, el 1829, al jutjat de Solsona, Ramon 
acreditava els seus testimonis per a justificar la practica de la farmbcia. 

Val a dir que entretant l'apotecaria de la família seria administrada per Josep 
Escuder, farmachtic de vint-i-dos anys d'edat, natural de Monistrol, l'adminis- 
traci6 del qual consta des del 15 de desembre de 1825. 



Arran de la seva estada a Barcelona coneixeria a Antbnia Jubes, filla del difunt 
Bonaventura Jubes, farmaceutic de la Seu d'Urgel1, i d'Engracia Marti, i ger- 
mana de Josep Jubes i Marti, farmackutic de Barcelona. El 19 d'abril de 1832, 
es signaven els capítols matrimonials entre tots dos. Fruit d'aquest matrimoni 
consten únicament dos fills: Ramon (n. 13/11/1824) i Dominica (n. 1832). 

Ramon Sala i Goncer participaria de la vida pública amb postures properes al 
moviment lliberal favorable a la reina Isabel I1 i contraries als carlistes. Així, 
l'any 1833, juntament amb el doctor Ramon Combellas, Tomas Ribera i Josep 
Quer, va participar de la comissió anomenada per 1'Ajuntament per a preparar 
els actes festius que havien de seguir al jurament de la successora de Ferran 
VII. I l'any 1847 va ser Regidor; el 1853, Tinent d 'Alcalde; i, el 1854, Alcalde 
de Cardona, essent substitu'it per Jacint Bofill, també farmaceutic. 

El 30 de desembre de 1864, a l'edat de seixanta anys i ja vidu dYAntbnia, Ramon 
ordenava el seu testament davant del notari de Cardona, Joaquim Thomasa, 
designant com a hereu universal dels seus béns, a parts iguals, als seus fills 
Ramon, llavors residint a Barcelona, i Dominica, que vivia a la mateixa vila de 
Cardona. La mort de Ramon s'esdevindria aquell mateix dia. 

3.4.- La quarta generació: Ramon Sala i Jubis (n. 1834Jd. 1868/f 1890) 
Va néixer el 13 de febrer de 1834, cursant estudis a Barcelona: el 30 de setem- 
bre de 1861 rebia la qualificació d'aprovat en lYInstitut de Barcelona; el 5 de 
novembre de 1863, rebia el titol de batxiller en Arts pel Rector de la Universitat 
Literaris de Barcelona; i l'any 1865, Ramon era alumne de la Facultat de 
Farmacia de la mateixa ciutat. Pel que sembla es va traslladar a la ciutat de 
Santiago, ja que, el 18 de juny de 1868, rebia el titol de batxiller en Farmhcia pel 
Rector de la Universitat d'aquesta ciutat amb la qualificació d'aprovat. Final- 
ment, el 19 de setembre de 1868, a l'edat de trenta-dos anys, quan ja passaven 
quatre anys de la mort del seu pare, Ramon rebia el títol de Llicenciat en Far- 
macia pel Ministeri de Foment. 

L'any següent, el 25 de maig de 1869, es signaven els capítols matrimonials 
entre Ramon i Concepció Marés i Pasqual, de vint-i-sis anys i natural de Sitges, 
si bé que residia a Barcelona, filla de Manuel Marés, doctor en Farmacia, i de 
Merce Pascual. Fruit d'aquest matrimoni fou el naixement dels següents fills: 
Manuel (n. 7NI/1872), de professió farmaceutic; Ramon (n. 241XW1873 - t 61 
X/1875), mort nadó; i Josep (?). 



La seva esposa Maria Concepció moriria el 4 de marq de 1875. Tanmateix, 
Ramon no va mantenir la viduetat i es tornaria a esposar en segones noces: el 
8 de juny de 1875, es signaven els capítols matrimonials entre ell i Matilde 
Combellas i Casas, de quaranta-tres anys, natural de Cardona, si bé que residia 
a Barcelona. El 5 de juliol de 1875, a les 15'30 hores de la tarda, a la parroquia 
de Sant Francesc de Paula, es va celebrar l'enllaq entre Ramon i Matilde. 

A semblanqa del seu pare, Ramon es va interessar per les activitats públiques, 
arribant a ser Alcalde de la vila en substitució de Jacint Bofill en el període 
comprés entre el 10 de novembre de 1869 i el gener de 1870, quan el mateix 
Jacint Bofill recupera l'alcaldia. L'activitat pública de Ramon tindria continultat 
com a Jutge de Cardona en un primer període comprés entre els anys 188 1- 
1883 i en un segon entre 1883 i 1885. 

Entretant, 1' 1 1 de novembre de 1884, Ramon ordenava el seu testament mitjan- 
qant el qual llegava l'usdefruit vitalici dels seus bens a la seva segona esposa, 
Matilde Combellas, i designava l'heretat universal a favor del seu fill Manuel 
Sala i Marés. 

Ramon va morir a les 15 hores de la tarda del 5 de desembre de 1890, a l'edat 
de cinquanta-vuit anys. 

3.5.- La cinquena generació: Manuel Sala i Mmés (n. 1872Jd 1898/f 1936) 
Va néixer a la casa pairal del Mercat a les 9 hores del mati del 5 de juny de 
1872, batejant-10 amb els noms de Manuel Ramon Francesc. 

Entre els anys 1883 i 1889 va cursar estudis elementals i de batxillerat a 
Barcelona, al Col-legi Carreras de Sant Gervasi. En el transcurs de 1889-1990, 
coincidint amb la mort del seu pare Ramon, es va matricular a la Facultat de 
Cikncies Fisicomatematiques, Fisicoquimiques i Naturals, continuant després 
els seus estudis a la Facultat de Farmhcia fins l'any 1896. El 7 de mar$ de 1898, 
el Secretari General de la Universitat de Barcelona admetia la seva renúncia a 
la matricula feta dels curs 1897-1 898 a causa d'haver-se traslladat i matriculat 
aquell mateix curs a la Facultat de Farmlcia de la Universitat de Santiago (tal 
com ja havia fet el seu pare). En els transcurs d'aquell curs acadkmic es va fer 
soci numerari de lYAteneo LeónXII(amb data de 1' 1 1 d'abril de 1898). Finit el 
curs, el 25 de setembre de 1898, s'inscrivia per a lYobtenci6 del Grau de Llicen- 
ciatura en la mateixa facultat. Finalment, 1' 1 1 d'octubre demostrava la seva 



suficibncia i el 28 d'octubre, el Ministeri de Foment, li lliurava el títol de Llicen- 
ciat en Farmhcia per la Universitat de Santiago. 

Coincidint amb els seus estudis, l'any 1891, va ser allistat a I'exbrcit, Cos dyInfan- 
teria, a la zona de Manresa, restant en situació d'excedbncia (amb permís per a 
viatjar per tot 1'Estat lliurat pel Coronel Cap de Reclutament de la zona de Manresa). 

El 6 de juny de 1899, ja de retorn a Barcelona, Manuel es col.legiava amb el 
número 2 15 en el Coblegi farmacbutic de la Província. Així mateix, portaria a 
terme un període de practiques a la farmhcia Bofill de Barcelona (els Bofill 
restaven emparentats amb la madrastra de Manuel, Matilde Combellas, i pos- 
seien la farmhcia de la p l a~a  de la Fira, a Cardona). Val a dir que, l'any 1990, 
constatem la presbncia en practiques a la farmhcia dels Sala de Francisco Sanz 
Blanco, de vint-i-vuit anys d'edat, natural de Binefar (Osca). 

El setembre de 1905, Manuel es casava amb Maria Bertran i Farré. Fruit 
d'aquest matrimoni naixeren: Matilde (n. 1908); Manuel (n. 19 10); Amadeu (n. 
1912); Ramon (n. 1914), de professió farmacbutic; Roser (n. 1915); Jesús (n. 
192 1); Maria Teresa (n. 1924); i Montserrat (n. 1927). 

En els anys següents, Manuel, molt aficionat a la fotografia, combinaria la seva 
activitat professional amb la seva participació en l ' h b i t  públic de la vila, com 
ara ser Regidor de 1' Ajuntament, Alcalde els anys 19 14- 19 15, (on participaria 
d'actes com la celebració del bicentenari de la capitulació de Cardona i dels 
Jocs Florals de Cardona) i Jutge el 1922. 

Dues instantinies de 1'Alcaldia de Manuel Sala: la inauguració de la font monu- 
mental de la Fira de dalt i la celebració dels Jocs Florals arran la celebració del 
bicentenari de la rendició de Cardona el 17 14, en la Festa Major de 19 14. 

Fou en aquest darrer any de 1922, amb data del 30 de marg, quan Manuel va 
sol-licitar la vacant de farmacbutic titular de la vila, perb l'escollit fou Antoni 
Castellh i Ribó. La resolució va ser apel-lada amb data del 14 de juny per 
Manuel davant ['Alcaldia i del Govern Civil. 

Trobant-se a Barcelona, el 23 d'abril de 1930, Manuel ordenava el seu testa- 
ment i designava per marmessor a la seva esposa Maria. Tots els seus fills 
haurien de rebre la part corresponent a la seva llegítima paterna. A més a més, 



Matilde havia de rebre la finca i casa coneguda com Torre Carme, situada al 
terme de Cardona, a la partida de Coma, la qual havia estat heretada per Manuel 
de la seva madrastra Matilde Combellas sota la condició de llegar-la a la seva 
néta Matilde. Pel que feia a la resta dels seus bens, cedia I'usdefruit vitalici a la 
seva esposa Maria, i l'heretat universal seriapro indiviso per als seus fills. 

Anys després, arran la proclamació de lYEstat Catala feta el 6 d'octubre de 1934 
i el seu fracis amb la suspensió de lYEstatut dYAutonomia de Catalunya i la caigu- 
da violenta de lYAjuntament de Cardona llavors encap~alat per Joan Torrents i 
Macih de 1'Esquerra Republicana de Catalunya (guanyadors de les eleccions 
municipals celebrades el gener de 1934), Manuel tornaria ser Alcalde de la vila en 
ser designat president de la comissió gestora constitu'ida amb data del 14 d'octu- 
bre per la Comandhcia Militar de Manresa en substitució del consistori derrocat. 
Manuel Sala va dirigir el nou consell municipal fins el 28 de febrer de 1936, data 
aquesta del triomf del Front Popular i el retorn a l'alcaldia de Joan Torrents. 

Arribat el juliol de 1936, esclatava la Guerra Civil i els fets revolucionaris que 
s'esdevingueren en el curs d'aquell estiu (assalt i crema de l'església parroqui- 
al, persecucions, tortures i assassinats com el comes en la persona de l'exalcalde 
Joan Torras Pujol) aconsellaren a Manuel traslladar-se fins el poble veí de Su, 
a la casa dels seus sogres, on moriria el 10 d'octubre de 1936, a causa d'una 
pulmonia, a l'edat de seixanta-un anys. 

Les circumshcies viscudes aleshores, comportaren que la seva filla gran, Matilde, 
es fes c k e c  de mantenir oberta la farmacia en el decurs de la contesa. 

3.6.- La sisena generació: Ramon Sala i Bertran (n. 1914 /t 2001) 

Ramon Sala va néixer a Cardona, l'any 1914. Acabada la guerra, estudia far- 
macia a les universitats de Santiago i Barcelona, obtenint el títol de llicenciat en 
farmicia el 1940. 

Va ser el continuador del negoci familiar; junt amb el seu g e r d  Manuel (n. 
1910 1 t 1976), que exercia com ajudant. Ramon es va maridar amb Francis 
Queralt Culleres, oriünda de Menarguens. Fruit d'aquest enllaq només nasqué 
un fill, Manuel Sala i Queralt. A mans del qual deixa la farmacia quan es va 
jubilar el 1984. 



3.7.- La setena generació: Manuel Sala i Queralt (n. 1955) 

Manuel va néixer l'any 1955, a Cardona. Va cursar la carrera de Farmacia a la 
Universitat de Barcelona, completant els seus estudis l'any 1978. I en l'actua- 
litat és el titular de la farmacia, l'establiment familiar de la plaga del mercat. 
Manuel es va casar el 5 d'agost de 1981 a l'abadia de Montserrat amb Palmira 
Arnau i Tristany, filla de Cardona, essent pares de Maria Sala i Arnau (n. 131 
XII/1982), en l'actualitat cursant la carrera de farmacia; i de Jordi Sala i Arnau 
(n. 27/III/1984), la vuitena generació de la família. 

Fons documentals 
Per la realització d'aquest treball s'han fet servir diverses fonts documentals a 
part de l'arxiu familiar: 
- Arxiu Histbric de Cardona 
-Arxiu Parroquial de Sant Miquel i Sant Vicenq de Cardona 
- Arxiu Patrimonial Família Sala 

No tes 
1 .  El millor exponent al Principat d'aquesta evolució va ser 1'Hospital General o 
de la Santa Creu de Barcelona i el seu impressionant edifici gbtic, actual seu de 
la Biblioteca de Catalunya 
2. Unitat de compte característica del sistema monetari medieval que es cor- 
responia amb les següents equivalbncies: 1 lliura = 20 sous = 12 diners. 
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Dues instanthies de 1 'Alcaldia de Manuel Sala: la inauguració de la font 
monumental de la Fira de dalt i la celebració dels Jocs Florals arran 

la celebració del bicentenari de la rendici6 de Cardona el 1714. 
Festa Major de 1914. (Foto: Arxiu Histdric de Cardona) 


