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En aquest treball donem a conèixer
algunes particularitats d’un tríptic sobre
els Sants Metges Cosme i Damià,
d’inicis del segle XVII, provinent de l’església parroquial de Sant Vicenç
de Canet d’Adri. Es tracta d’una pintura sobre taula, anònima, que
dóna fe de l’existència des del segle XV d’una confraria pietosa a
Canet que tenia per advocació aquests dos sants
metges, molt populars en l’imaginari col·lectiu
medieval. La seva influència es fa visible fins al
segle XIX, moment en què els gremis deixen de
tenir tant pes. Els sistemes corporatius d’aleshores
—confraries, oficis, arts, col·legis— s’agrupaven
preferentment sota una advocació religiosa, que
tenia com a objectiu l’assistència i la previsió dels
mateixos confrares en centúries en què no existia
cap mena de previsió social. La creença en uns
sants, en el seu culte i favors no deixava de ser un
punt d’intercessió obligatòria entre una Terra
depauperada i un cel gloriós.
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Portapau de plata, segle XVII, provi-
nent d’una col·lecció particular de
Barcelona. Fixem-nos en la semblança
que hi ha entre aquesta peça i el nostre
retaule d’Adri pel que fa a les figures
representades dels sants metges guari-
dors.



A les sales de reserva del Museu d’Art de Girona
es conserva un tríptic sobre els Sants Metges
del segle XVII, provinent de l’església parroquial
de Sant Vicenç de Canet d’Adri. Es tracta d’una
pintura sobre taula, anònima, que forma una
mena d’armariet que, un cop tancat, fa 105 x 54
x 9 centímetres. A la part exterior hi ha pintats
els rostres de quatre metges famosos («médicos
de la fama»): Galè, Sòcrates, Dioscòrides i
Baldo. Potser ara per nosaltres el més
desconegut d’aquests quatre és Angelo Abati
Baldo, metge i físic italià, autor del famós De
admirabili viperae natura, et de mirificis eiusdem
facultatibus liber (Urbino, 1589). Galè i Baldo
tenen a la taula els rostres mig esborrats. Al
marge inferior, hi llegim «Más fama: Cosme i
Damià», és a dir que consideraven que eren els
més importants. En aquest mateix dipòsit es
conserva un altre retaule (Museu d’Art de Girona
MDG 377) sobre sant Cosme, sant Damià i sant
Roc, del Mestre de Lladó.

En efecte, Cosme i Damià (Aràbia?, s. III - Cir o
Aegea de Síria (Cilícia), actual Ayas (Turquia),
303) foren dos famosos metges i barbers, que a
més eren germans bessons. Moriren màrtirs a
les persecucions de Dioclecià i ja en trobem
referències a la Llegenda Daurada de Jaume de
Varazze. Són venerats com a sants en totes les
confessions cristianes. Se’ls coneix com a sants
metges perquè guarien tant homes com animals.
A l’època medieval sovint eren invocats contra el
flagell de la pesta. Hi ha qui diu que eren amics
íntims, que vivien junts, però que l’església els
va consagrar com a germans per esvair males
interpretacions. L’any 1226 el gremi de cirur-
gians de París ja va escollir aquests dos sants
com a patrons, que també en són del gremi de la
medicina. Sempre figuren dibuixats o pintats
junts: eren els patrons dels gremis de metges,
barbers, cirurgians, dentistes, llevadores, bar-
bers i perruquers.

No gaire lluny de Girona, a Sant Julià de Ramis,
hi trobem l’església dels Sants Metges. Pel que
fa a pintures, en molts llocs de Catalunya se’n
conserven rastres. Ara recordo el retaule d’aque-
sts dos sants de Miquel Nadal (1453-1454) de la
catedral de Barcelona. La seva festivitat se cele-
brava el 28 de setembre. A Girona ciutat, encara
a inicis del segle XIX, el Cuerpo de medicina,
cirugía y farmàcia —que aixoplugava els profes-
sionals d’aquestes disciplines— celebrava la
seva festivitat en un altar de l’església del
Carme, que conservava les seves relíquies. La
vigília de la celebració cantaven els seus goigs i
convidaven un predicador de renom perquè fes
la glossa. Després feien un dinar corporatiu
(sobre aquesta efemèride, vegeu el manuscrit
núm. 311 de la Biblioteca del Seminari Conciliar
de Girona: Libro de acuerdos de las tres facul-
tades de Medicina, Cirugía y Farmacia de la ciu-
dad de Gerona).
Si obrim el tríptic conservat al Museu d’Art de
Girona, observem que al marge esquerre del
batent hi ha pintada la figura de sant Cosme i al
marge dret, la de sant Damià. Les dues figures
d’homes joves, sense barba, són elegants i ben
pintades. Tenen l’aurèola de sants i van vestits
com a metges d’època amb túniques, capes i
gorres. En senyal de saviesa i fent honor al seu
ofici, duen instruments propis de la seva profes-
sió: el primer porta un llibre sota el braç i exami-

na un pot amb les orines, mentre que el segon
mostra una espàtula i una caixeta que conté els
bàlsams i les pomades. Al centre del tríptic hi ha
copiada, en una elegant lletra gòtica, la butlla
d’erecció de la confraria dels Sants Metges a
Canet d’Adri, el culte als quals és documentat en
aquest poble des de mitjan segle XV.

Llegim al llibre de Jaume Marquès i Casanovas
(Canet d’Adri. Història dels pobles del municipi.
Ajuntament de Canet d’Adri, 1988) que en una
visita pastoral de l’any 1447 el bisbe Andreu
Bertran ja esmenta l’altar de sant Joan compartit
amb sant Cosme i sant Damià. L’any 1512 el
bisbe Guillem Boyl anota en una altra visita pas-
toral l’existència d’un reliquiari de plata de sant
Cosme i sant Damià amb una creu al damunt,
amb les relíquies de la Vera Creu. A les envistes
del poble hi havia hagut un oratori o capelleta
amb les imatges de sant Cosme i sant Damià,
figures que foren destruïdes l’any 1936. Marquès
afirma al seu llibre que l’any 1605 el papa Pau V
expedí una butlla en favor de la confraria dels
sants Cosme i Damià, que fou emmarcada en un
tríptic que contenia les pintures d’aquests sants.
De ben segur, però, la butlla original expedida en
llatí fou traduïda posteriorment al català i copia-
da per un bon cal·lígraf perquè fos ben compre-
sa i assimilada pels devots d’ambdós sexes. A la
darrera línia de la butlla llegim: Roma... «dieXj
july MDCXj». Està signada per Scipio
Cobellutius (Scipione Cobelluzzi; c. 1564-1626),
que fou cardenal bibl iotecari i  arxiver de
l’església de Roma entre 1618 i 1626. 

És sabut des de l’època medieval que les con-
fraries eren comunitats de laics, tutelades moltes
vegades per l’església, que tenien com a objec-
tiu mantenir el culte a uns sants patrons. També
exercien la caritat, la beneficència, la solidaritat
entre els seus membres, l’assistència als malalts
i l’ajut en el moment de la mort. En molts llocs es
reunien a les esglésies i feien els juraments
oportuns davant d’un altar que tenien aparellat.
En el cas de Canet d’Adri, aquesta «pia confraria
de faels cristians y cristianes», que admetia
homes i dones «sots la protectió y amparo dels
gloriosos....», feia obres de pietat i de devoció.
Els devots que visitaven la capella o oratori el
dia dels sants patrons gaudien d’indulgència
plenària i el mateix passava en determinades
fetes com ara Nadal, l’Anunciació o l’Assumpció.
Entre els deures dels confrares hi havia el
d’hostatjar pobres, posar pau entre enemics,
donar sepultura als cossos difunts de la seva
confraria, acompanyar el santíssim sagrament a
les processons, tornar al camí de salvació els
desencaminats i ensenyar als ignorants els man-
aments i preceptes que han de saber per salvar-
se. Si no podien ser presents als oficis «y si
acàs se trobaran impedits per a fer-o y oynt lo
señal de la campana diran un Pater noster y una
Ave Maria o cinc Pater noster y sinch avemaries
per las ànimas dels difunts de dita confraria».

Cap a la fi del document, figuren a la disposició,
en lletra menuda, altres reglamentacions com-
plementàries per al bon govern de la confraria.

Qui vulgui saber més sobre la vida i miracles
d’aquests sants i sobre aspectes iconogràfics
pot consultar el llibre de Josep Maria Vilarrasa i
Coch Els Sants metges guaridors sant Cosme i
sant Damià: història, llegenda, goigs (Barcelona,
2004).

UN MES, UNA OBRA:febrer del 2017  /  md’A 2017 - 386 Text: Pep Vila  i Medinyà


