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RESUM: L’Arxiu Històric Comarcal de Berga conserva un llibre titulat “Llibre per lo Hospi-

tal de la tropa de la vila de Berga, començat lo dia 13 de juliol de 1760”. Es tracta d’un
important receptari en què consten els preparats farmacèutics prescrits per alguns metges
de la vila i, en ocasions, fins i tot els noms de pacients. Les fórmules que hi apareixen són
utilitzades un segle després per reconeguts hospitals europeus, sobretot de París, i
alguns dels preparats duen llavors el nom dels metges de major prestigi. Alhora, fem una
aproximació al coneixement de la vila de Berga, al de l’Hospital de Sant Bernabé, i al dels
sanitaris del moment.
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de Berga.

RESUMEN: El Archivo Histórico Comarcal de Berga conserva un libro titulado “Llibre per

lo Hospital de la tropa de la vila de Berga, començat lo dia 13 de juliol de 1760”. Se trata
de un important recetario, en el cual constan los preparados farmacéuticos prescritos
por algunos médicos de la villa y en ocasiones incluso los nombres de pacientes. Las
fórmulas que aparecen en él son utilizadas un siglo más tarde por hospitales europeos
de renombre, especialmente de París, y entonces algunos preparados ostentan los nom-
bres de médicos de mayor prestigio. Al mismo tiempo, realizamos una aproximación al
conocimiento de la villa de Berga, del Hospital de San Bernabé y de los sanitarios de
aquel momento.

Palabras clave: Berga en el año1760, recetario de Berga, Hospital de Berga, tratamientos para la tropa, médicos y

sanitarios de Berga.

EL RECEPTARI DE L’HOSPITAL DE BERGA (1760)
PER L’ATENCIÓ DE LA MILÍCIA
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INTRODUCCIÓ

L’Arxiu Comarcal de Berga conserva un important document sanitari de l’any 1760, un
receptari de l’hospital de Berga destinat a l’atenció de la milícia. A l’interior no té guarda
i a la seva primera pàgina, recte, du com a títol “Llibre per lo Hospital de la tropa de la vila
de Berga, començat lo dia 13 de juliol de 1760”. És important per l’escassetat de
receptaris al país, pel seu contingut, per l’època a la què pertany i pel fet de ser de Berga.

En aquella època Berga era una vila situada a la reraguarda d’una frontera amb França
que sempre havia estat un espai d’enfrontaments i de mobilitat de tropes en un o altre
sentit, pujant o baixant per la vall del Llobregat. La constant existència de conflictes
havia fet necessària la presència d’un castell amb un gran perímetre de muralles, que
presidia una àmplia vila closa entre muralles, per bé que a extramurs hi haguessin masos
i cases esparses que també pertanyien al seu terme municipal.

No coneixem el nombre exacte d’habitants que tenia Berga en el moment d’inici del
receptari, però ens hi podem aproximar prenent com a referència el “Libro del Catastro”

de 1741 a 1742, anterior a la data, que diu que el nombre de cases era de 658 i el de
contribuents de 942; això ens donaria una xifra aproximada d’uns 3.768 habitants. El
1766 Berga tenia 540 cases intramurs i 32 extramurs, amb un nombre d’habitants que
potser havia davallat una mica. El cens del comte de Floridablanca de 1787, de data
posterior, diu que té 3.259 habitants. Per tant, cap el 1760 deuria tenir aplegar unes
3.500 ànimes.

Es tractava d’una societat d’agricultors, bracers i artesans agrupats en gremis i confraries,
amb una burgesia de llarga tradició i una elit aristocràtica que vivia un segle de prosperitat.
La vila estava organitzada al voltant d’un Comú que tenia control sobre tota l’activitat de
la seva jurisdicció, amb arrendaments de serveis com la carnisseria, el ramat, el forn, la
fleca, el Molí de la Vila, els Carnelatges, el Bou, el Glaç, l’Aiguardent, el Sabó i el Vinagre,
l’Oli, la Merceria i Pesca Salada, el Transport de Vi, les terres de la Serra de Noet, etc.
Disposaven d’altres serveis, com l’Estudi, el Molí de la Sal, la Botiga dels Pobres, els
safareigs, els hostals, l’Hospital i el cementiri. Per privilegis reials disposaven de fires i
mercats. El govern requeia en els tres braços, representats físicament per l’Ajuntament,
el castell i la parròquia de Santa Eulàlia i altre edificis religiosos; res no s’escapava al
seu poder. La castellanització imposada a partir del Decret de Nova Planta i l’administració
de tall borbònic constituïen les grans novetats respecte el model social i polític de l’Antic
Règim.
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L’HOSPITAL DE SANT BERNABÉ

La notícia més antiga d’un hospital a Berga és del 25 d’abril de 1187, en què el noble
trobador Guillem de Berguedà deixa en testament el mas Villaró de Casserres a l’Hospital
de Berga, probablement a la casa de l’Orde de l’Hospital. El 6 de juliol de 1268 Pere de
Berga funda un nou hospital a l’altre costat de l’església de Sant Pere de Cohorts –avui
de Santa Eulàlia-, que acaba substituint el dels hospitalers. A partir de l’any 1290 es
construeix a la vora d’aquest últim la capella de Sant Bernabé, i des d’aquell moment
hom comença a denominar-lo amb el seu nom actual.

Des del segle XIII, i molt probablement des d’abans, l’hospital atén indigents, gent de
pas, pelegrins, estrangers, bracers i treballadors de baixa qualificació, malalts sense
tutela, marginats, vídues, orfes, fadrins i donzelles desprotegits, vells solitaris, desarrelats
i soldats.

Estava al càrrec del Comú i sota protecció de l’Església. El dirigia el rector de la parròquia
de Santa Eulàlia, amb l’ajut de l’hospitaler, el què amb la seva dona, vivien a l’Hospital
i tenien cura de la neteja, de la cuina i de l’atenció als acollits. Posteriorment, en l’època
Moderna hi havia, a més, dos administradors que tenien cura de la gestió de la institució
i dels bens i censals de la mateixa, així com de les almoines i deixes.

Primerament a l’hospital s’hi era albergat quan calia empara i a partir del segle XVII s’hi
era atès quan s’estava ferit  –els soldats i les seves dones– o malalt, i s’hi era enterrat,
Amore Dei, en cas de mort.

És a partir del segle XVII, en ocasió de la Guerra dels Segadors, que la tropa signa un
conveni econòmic amb l’Hospital per tal de rebre assistència. Des d’aquell moment la
milícia esdevé una altra font de finançament1.

L’edifici medieval, massa petit i molt malmès pel pas dels segles, ha de ser refet, amb la
seva capella, entre el 1721 i el 1726. Les obres es cobreixen amb els recursos propis.

En la primera guerra carlina (1833 – 1840) l’Hospital de Sant Bernabé actua com a
hospital central de les tropes carlines. Posteriorment, manté una important activitat en
les dues carlinades següents, i, el 1875, l’edifici, novament fatigat per l’ús i el pas del
temps, ha de ser sotmès a una important remodelació que el manté en bones condicions
fins la Guerra Civil de 1936 – 1939.
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ELS SANITARIS DE BERGA

L’exèrcit solia disposar de metges i cirurgians propis, però en el cas de Berga ignorem la
seva existència, que no ha deixat rastre documental, potser perquè no va existir i tota
l’assistència mèdica militar es donava en campanya i la resta del temps l’atenció de la
guarnició es canalitzava a través del personal sanitari local i l’Hospital.

Mitjançant la informació dels llibres sacramentals de l’arxiu parroquial de Santa Eulàlia
de Berga, tenim coneixement de tots els sanitaris de la vila entre el 1569 i el 1760. Hi ha
els adroguers, especiers, apotecaris, candelers, barbers, cirurgians, metges, llevadores,
hospitalers i manescals2.

Entre els anys 1700 i 1760 trobem a Berga 86 sanitaris, dels quals 21 són metges, 31
cirurgians, 10 apotecaris, 15 adroguers, 3 candelers, 2 llevadores i 4 manescals3.

Aquest sanitaris tenen un comportament endogàmic per a la defensa dels seus interessos
professionals i del status social, que origina una gran quantitat de matrimonis de
conveniència. La majoria són de la vila de Berga i, molts menys, del Berguedà, i alguns de
fora del seu àmbit geogràfic i de treball.

És difícil saber el nombre de sanitaris en actiu en un moment donat i, generalment,
solament podem constatar la seva presència, que podria ser circumstancial.

GUERRES I GUARNICIONS A BERGA

Les tropes de guarnició del castell i plaça forta de Berga són ateses a l’Hospital,
probablement, a partir de la Guerra dels Segadors (1640 – 1652), iniciant-se un concert
econòmic entre l’exèrcit i el Comú per a l’atenció de la milícia. Les escaramusses i
guerres contra el francès s’estenen entre el 1639 fins el 1665, amb una gran batalla que
té lloc el 1655 i fa moltes baixes, per bé que no totes s’enregistren4. Abans de la dècada
de 1631-1640 no hi ha registres sobre soldats als llibres d’òbits5. L’any 1655 atenen cinc
soldats ferits, un d’ells francès, enemic6. Entre la Guerra dels Miquelets i el Tractat dels
Pirineus (1651 – 1659) continuen els combats. Posteriorment vindrien la Revolta dels
Barretines (1687 – 1689 i la Guerra dels Nou Anys (1689 – 1697)7. Aquesta assistència
continua en la Guerra de Successió, que origina la punta més alta de mortalitat amb 101
soldats, i en altres conflictes armats, com també en els períodes de pau entre conteses,
en què s’atén als soldats i les seves dones. Aquesta esdevé una aportació important per
a l’Hospital a nivell econòmic, però ho és també com a font d’entrada d’una patologia
que innova la pràctica mèdica, la cirurgia, les cures, les dotacions necessàries, etc.
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No sabem quin era el nombre de soldats de la guarnició de Berga, però no serien pocs si
atenem a la graduació d’alguns del seus comanaments, com Joan Heus, lloctinent del
Regiment de Suïssos el 1749; Marianna de Luna, comissari ordinari d’Artilleria, el 1754;
Francesc Fortich, capità de Fussellers el 1757; Juan Cuser, capità del Primer Batalló, el
1760. Per tant, probablement el nombre de soldats el 1760 era, com a mínim, d’un
batalló8. En aquella època un regiment constava de dos batallons, i cadascun d’aquest,
de sis companyies; cada companyia tenia vuitanta-vuit soldats, vuit caporals, tres tambors,
dos sergents i tres oficials9.

Si prenem com a referència de la situació de les morts violentes de soldats a Berga el
període comprés entre el 1700 i 176010, veurem que entre 1701 i 1710 van ser de 30
soldats; del 1711 al 1720, de 101 (Guerra de Successió); de 1721 al 1730, de 2; de 1731
al 1740, de 21; de 1741 al 1750, de 34; i de 1751 a 1760, de 9. Això ens pot permetre
albirar que la xifra de ferits i malalts supervivents podia ser molt més elevada, i exigia una
bona atenció de la milícia, que a més havia de ser controlada com a font de contagi.

A partir de 1654 són freqüents en els registres d’òbits les citacions de morts de soldats
a l’Hospital, on també es diu que molts d’ells també hi són enterrats11.

SANITARIS EN ACTIU CIRCA 1760

El cens de Floridablanca diu que el 1787 Berga té 7 professionals entre metges i advocats12,
i que hi ha un Hospital sota la cura d’un prevere (el rector), dos administratius, un
servent, i hi ha ingressats 2 malalts i 3 malaltes.

El metge contractat per la universitat de la vila tenia entre els seus deures el de visitar
gratuïtament els malalts i ferits de l’Hospital, ja que aquest era regit pel mateix Comú. En
canvi, el cirurgià, un professional de categoria més baixa, cobrava una conducta de cinc
lliures a l’any, un sou ben escàs si el comparem amb el d’altres i amb el context social de
l’època.

Als voltants de l’any 1700 l’Hospital adquireix un morter de pedra pel preu de cinc sous,
que serveix, probablement, per l’elaboració de remeis i esdevé l’únic element que pot
documentar una activitat galènica en aquell centre.

En els registres de l’arxiu parroquial de Berga, entre el 1750 i el 1760, s’esmenta la
presència a la vila de 7 adroguers, 1 apotecari, 2 candelers, 5 metges, 3 cirurgians i 1
manescal13, però aquestes dades poden no coincidir amb els sanitaris reals en exercici.
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Entre els apotecaris que apareixen citats en els llibres de l’arxiu parroquial de Berga,
com a subjectes d’un episodi sacramental propi o com a testimonis d’altres, n’hi ha dos
que per la seva cronologia podien haver estat els autors del receptari que estudiem o hi
podien tingut a veure, sobretot el primer. Són Jacint Muntada i Joan Jaume Sala i Alsina.
Mereixen una cita més detallada.

Jacint Muntada apareix documentat entre 1728 i 1760. Fou examinat el 24 de maig de
1725. Casat a Berga el 10 de febrer de 1728 amb Eulàlia Mas, van tenir dos fills, de nom
Joan Josep Muntada i Antoni Pau Muntada; l’any 1732, Jacint era regidor de la vila. El 13
de desembre de 1774, Pere Cornago visita la seva botiga i, segons consta, Muntada ja
l’havia tancat tres mesos abans i havia deixat l’activitat, per la qual cosa Cornago n’ordena
el tancament oficial definitiu14 i 15.

Joan Jaume Sala i Alsina està documentat a Berga entre 1718 i 1760. Fou examinat el 23
d’abril de 1713 per Francesc Sanpere, del Protomedicat, i per Joan Salvador, apotecari
de Barcelona. Es va casar amb Francesca Llach i Bessa, filla de l’adroguer Miquel Llach16.
No és segur que estigués actiu després de 1760, però és possible17.

A partir de les dates en què surten documentats, altres apotecaris podrien estar actius
durant l’època del receptari, però sense tenir-ne cap evidència. Tal és el cas de Jaume
Canals, amb registres entre 1740 i 1748, casat el 1740 amb Teresa Morató, filla del
doctor en medicina Jaume de Morató, de Moià, i filla de l’apotecari Antoni Puig, també
documentat a Berga el 175218 i 19. També podria ser el cas de Joan Sastre i Golorons, jove,
nascut a Berga el 8 de febrer de 1730, fill de l’apotecari Climent Sastre i Guix i casat amb
Teresa Anglada; practicà en les farmàcies barcelonines de Josep Ignasi Mollar i Roig, i de
Jaume Morer, entre 1746 i 174920 i 21. Climent Sastre encara era viu el 1760, ja que Pere
Cornago, exercint com a lloctinent del protomedicat, visita la seva farmàcia el 13 de
novembre de 1774, trobant-la mal assortida de medicaments22 i 23, per bé que ignorem si
encara exercia o algú ho feia en lloc seu.

El cas més segur és el de Jacint Muntada, del què hi ha evidència documental de la seva
activitat a Berga durant tot el temps de funcionament del receptari. Probablement, ell en
fou l’autor.

Pel que fa als prescriptors de les fórmules magistrals, n’apareixen tres: Storch, Pla i
Sant.

En els registres de metges de l’època, no hi apareixen tots tres. Storch no era metge,
sinó cirurgià. Isidre Storch i Abel era de Naüja (Alta Cerdanya), està documentat a Berga
entre 1742 i 1760. Casat a la vila l’1 de febrer de 1742 amb Magdalena Oleran, filla del
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cirurgià de Gironella Francesc d’Oleran, van tenir quatre fills cirurgians i una filla que
casà amb un altre; un dels fills, Isidre Storch i d’Oleran, va ser el pare del famós metge i
cirurgià Josep Storch i Pla24.

Josep Pla era metge, documentat a Berga entre 1739 i 1758. Va estar casat en primeres
núpcies amb Maria Estany i en segones, amb Antònia Canudes25.

Andreu Sant era metge, per bé que no hem trobat documentació sobre la seva vida.
Degué ser un descendent de la nissaga de metges Sant, registrada a Berga entre l’any
1650 i el 1685, integrada per tres metges: Andreu Sant (pare) (1650), Andreu Sant i
Canuda (fill) (1685), i un parent d’ambdós, també Andreu Sant ( 1684 i 1685)26.

En altres registres apareixen metges que també podrien exercir a l’època del receptari,
com Josep Ferrer i Basanya (documentat entre 1739 i 1757)27; Josep Sastre i Morató,
jove (documentat el 1757)28; Joaquim Prat (documentat el 1760)29; Joaquim Prat i Casals,
jove (documentat el 1750)30; Cristòfol Sastre i Guix (+ 1769) i Miquel Bernades i Maynader.
Cal descartar aquest últim perquè va exercir fora de Berga, arribant a ser una celebritat
com a metge de cambra de Carles III i primer catedràtic del Jardí Botànic de Madrid; morí
el 176731.

Entre els cirurgians, a banda del ja citat Isidre Storch i Abel, en aquesta època tenim
notícia d’Antoni Dencàs i Santsalvador, nat a Gironella, amb exercici en aquesta vila i a
Cardona, casat el 1760 a Berga, any en què també va ser Administrador de les Festes de
Corpus (la Patum)32. També podria haver estat actiu Marçal Desclau i Soler, nat a
Casserres, documentat com a Mestre Cirurgià entre 1732, data en què es va casar, i
1756, quan se li mor una filla33. Fins i tot Jacint Vilardaga, documentat el 175534.

Entre els adroguers berguedans citats en aquelles dates hi ha Ignasi Peguera i Morera
(documentat el 1753)35, casat a Berga amb la filla de l’apotecari Joan Sala; Antoni Gili i
Llach (nascut a Berga el 1713 i documentat el 1757)36 i Antoni Prat (documentat entre
1737 i 176037.

EL RECEPTARI

És a l’arxiu de Berga, es diu “Llibre per lo hospital de la tropa de la vila de Berga,

començat lo dia 13 de juliol de 1760” i té 50 pàgines de paper formant plecs relligats,
enquadernats en època posterior, però antiga, amb cobertes que es tanquen amb un
senzill vencill. És de format vertical i cos estret, les pàgines són manuscrites a tinta i hi
trobem tot un seguit de prescripcions i formes farmacèutiques que a vegades inclouen el
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nom del metge prescriptor i altres, el del pacient. Abasta un breu període, entre la data
citada al títol i l’1 de juliol de 1764.

Entre els ingredients de les cures hi destaquen diferents formes farmacèutiques, entre
les quals hi ha ungüents d’altea (malví), basilicó, contra escàbies, de mercuri compost,
pólvores d’ipecacuana, cataplasmes emol·lients, xarops de tussilag i violat, emplastre
d’arç, gargarismes contra la úlcera venèria i preparats a base de trementina, olis de
roses, sarsaparella, càmfora, rhodomel, làudan opiat i triaga vella, entre altres.

Les pólvores d’ipecacuana i d’escil·la, són pólvores compostes utilitzades a petites
dosis,  de dos a tres grans, dues vegades al dia, amb la barreja d’un escrúpol de pólvora
d’ipecacuana i mig d’escil·la, com a expectorant, ja que excita la mucosa pulmonar i és
útil per la tos humida38.

És curiós assenyalar que posteriorment, segons Gerber de Robles39, es va utilitzar als
hospitals civils de Paris i, concretament, a la Casa de Misericordia, l’hospital més antic i
extens de la capital francesa, preparat pel metge Récamier, un dels pràctics de major
prestigi del moment per l’exactitud del pronòstic i habilitat terapèutica, principalment
pel guariment de les malalties.

Si les pólvores d’ipecacuana es prenien en una sola dosi, produïen efectes emeto -
catàrtics, ja que estimulaven l’estómac i canal intestinal, facilitant el vòmit. Pelletier i
Magendie van descobrir l’emetina en diverses espècies d’ipecacuana, sorgint les píndoles
emètiques i xarop a base d’emetina, en lloc d’ipecacuana.

El tussilag i violat eren considerades espècies pectorals o bèquiques, que és preparaven
en forma de xarop per a la seva administració oral. Eren medicaments líquids, de
consistència espessa, formats per sucre dissolt i cuit amb aigua simple o productes de la
decocció o maceració.

Els ungüents d’altea, basilicó, contra escàbies i de mercuri compost, eren utilitzats com
a medicaments d’ús extern del cos o tòpics, per a fer embrocacions o friccions.

Els cataplasmes emol·lients eren utilitzats a tots els hospitals i s’aplicaven sobre els
tumors inflamatoris exteriors de la pell. També s’empraven per a facilitar la sortida de
sang desprès de l’aplicació de sangoneres. Es feien a base de farines cuites d’arròs,
civada o lli, o amassades amb aigua. Un dels components dels cataplasmes supuratoris
era l’ungüent basilicó.
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La càmfora, cetona terpènica, s’extreia per sublimació del Laurus camphora L. i s’utilitzava
com a producte sedatiu, vermífug, antisèptic, sudorífic i antiespasmòdic, presentat com
a emulsió, poció, píndoles o ènemes. La càmfora també era utilitzada com a medicament
tòpic, denominat ”liniment volàtil camforat”,  preparat a base de dues dracmes de càmfora
i dues unces d’oli d’oliva o de camamilla, i s’indicava com a resolutiu i antiespasmòdic40.

L’ungüent d´altea es va utilitzar amb la càmfora i el làudan líquid de Sydenham com a
liniment antiespasmòdic del Dr. Selle, l’any 1839, als hospitals de Paris41.

L’ungüent a base de mercuri compost s’utilitzava com a medicament específic antisifilític
i antisòric.

Els gargarismes contra la úlcera venèria, denominats posteriorment gargarismes
antisifilítics, gargarismes veneris i gargarismes mercurials, estaven preparats amb xarop
simple, licor de Wan-Swieten, làudan, cicuta, oximel simple i deutoclorur de mercuri amb
la base essencial de la decocció d’ordi i de la decocció emol·lient, utilitzades per a les
angines i ulceracions sifilítiques de la faringe i vel del paladar.

Els preparats a base de trementina seca (també anomenada pega), barreja destil·lada
de monoterpens exsudats per coníferes, constituïen la majoria d’emplastres i ungüents.
N’havia diverses varietats, entre elles la trementina d’Alep, extreta del Pinus halepensis

L.; la de Venècia, suc resinós del Larix europaea L. i la trementina de Chio, subministrada
per l’arbre Pistacia terebinthus L. S’empraven com a diürètics, expectorants, hemostàtics,
estimulants, antisèptics, antihelmíntics i astringents, en la forma farmacèutica de poció
o píndoles.

La sarsaparrella, arrel de la planta Smilax aspera L., s’utilitzava com a diaforètic i
antisifilític, en tisanes diverses42.

La triaga vella, electuari compost de multitud de substàncies vegetals aromàtiques i
estimulants, i de certa quantitat d’opi, s’indicava com a tònic i astringent en la forma
farmacèutica de vins i vinagres medicinals, a dosis de mitja o una dracma43.

A la “Pharmacopoeia Matritensis” de l’any 1762, hi figura el “Balsamum Arcaei”, entre
molts d’altres, com a més utilitzat a l’època44.

Com a conclusió podem dir que aquest receptari manuscrit de l’any 1760, recull una
sèrie de preparats farmacèutics prescrits pels metges de l’Hospital de Berga, que quasi
un segle desprès van ser utilitzats en els hospitals de major prestigi europeu. Tanmateix,
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alguns d’aquests preparats adquiriren el nom de prestigiosos metges de Paris, com
Selle, Dupuytren, Gilbert, Biett, Lerminier, Récamier i Rullier, entre altres.

És una gran sort que Berga, capital de la comarca més septentrional de la demarcació de
Barcelona, conservi aquesta petita joia farmacològica que forma part del seu patrimoni
multisecular.

NOTES

1.- Guerrero, L. (2006): Aspectes sanitaris de la vila de Berga (1569 – 1760). Tesi doctoral presentada el 14-7-

2006 a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Vol. II, p. 503. Inèdita. Barcelona.

2.- Ibídem, Vol. I, pp. 110 – 120.

3.- Ibídem, Vol. II, pp. 340 i 343.

4.- Ibídem, Vol. II, p. 506.

5.- Ibídem, Vol. I, p. 258.

6.- Ibídem, Vol. II, p. 503.

7.- Ibídem, Vol. II, p. 506.

8.- Ibídem, Vol. III, p. 936.

9.- Hernández, F. X. (2003): Història Militar de Catalunya. Vol. III: La defensa de la Terra. p. 275. Rafael Dalmau,

Editor. Barcelona.

10.- Guerrero, L. (2006): Opus cit., Vol. I, pp. 249 – 250.

11.- Ibídem, Vol. I, pp. 298 – 305.

12.- Ibídem, Vol. I, p. 39.

13.- Ibídem, Vol. III, p. 969.

14.- Jordi, R (2003):  COLECTANEA de”speciers”, mancebos boticarios, boticarios, farmacéuticos practicantes de

farmacia y farmacéuticos en Cataluña (1207 – 1997). P. 305. Ed. Fundació Uriach 1838. Barcelona.

15.- Guerrero, L. (2006): Opus cit., Vol. II, p. 364.

16.- Jordi, R. (2003):  Opus cit. p. 447.  Creiem que és el Joan Jaume Sala “bot.” que cita dins la biografia de Joan

Sala (1713), que diu que és fill d’un altre Joan Jaume Sala, negociant. Probablement, el Joan Sala que cita R. Jordi

i el nostre Joan Jaume Sala són la mateixa persona.

17.- Guerrero, L. (2006): Opus cit., Vol. II, p. 364.

18.- Jordi, R. (2003): Opus cit. p. 804.

19.- Guerrero, L. (2006): Opus cit., Vol. II, p. 362.

20.- Jordi, R. (2003): Opus cit. p. 574.

21.- Guerrero, L. (2006): Opus cit., Vol. II, p. 365.

22.-  Jordi, R. (2003): Opus cit. p. 305.

23.- Guerrero, L. (2006): Opus cit., Vol. III, p. 811.

24.- Ibídem,  Vol. II, pp. 377, 439 i 440.

25.- Ibídem, Vol. II, p. 376.

26.- Ibídem, Vol. II, p. 386.

27.- Ibídem, Vol. II, p. 383.

28.- Ibídem, Vol. II, p. 387.

29.- Ibídem, Vol. II, p. 385.

30.- Ibídem, Vol. II, p. 385 i Vol. III, p. 685).

31.- Ibídem, Vol. II, pp. 381 i 382.
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32.- Ibídem, Vol. II, p. 371.

33.- Ibídem, Vol. II, p. 372.

34.- Ibídem, Vol. II, p. 378.

35.- Ibídem, Vol. II, p. 359.

36.- Ibídem.

37.- Ibídem.

38.- Gerber de Robles, J. (1839):  Nuevo formulario general completo o colección de las recetas más usadas en la

práctica médica. Vol. I, p. 210. Imprès per Libreria Mállen y sobrinos. València.

39.- Es va emprar als hospitals civils de Paris i, concretament, al més antic, la Casa de Misericòrdia, preparat pel

metge Récamier, un dels facultatius de major prestigi de la capital per la seva exactitud de pronòstic, habilitat

terapèutica i guariments. Veure: Récamier, J. C. A. (1829):  Recherches sur le traitement du cancer. Libr. Edit. Chez

Gabon. Impr. Gueffier. Paris.

40.- Gerber de Robles, J. (1839):  Opus cit., Vol. II, p. 20.

41.- Ibídem, p. 26.

42.- Aguilón, P. L. (1845):  Materia Médica de la Farmacopea española traducida al castellano de la cuarta edición

latina.  p. 262. Imp. D. Miguel de Burgos. Madrid.

43.- Plenck, J. J. (1805):  Farmacología chirurgica o ciencia de medicamentos externos e internos precisos para

curar las enfermedades de cirugía. Imp. Villalpando. Madrid.

44.- Pharmacopoeia Matritensis (1762), p. 319.  Imp. Antonii Perez de Soto. Madrid.
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Primera pàgina del “Llibre per lo hospital de la tropa de la vila de Berga,

començat lo dia 13 de juliol de 1760”.


