
Placa a Guillem Colteller 

Lluís Coromina Verdaguer 
Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l’Àmbit Rural 
16/06/2019  1 

Fitxa tècnica 

- Nom: Placa a Guillem Colteller. 

- Imatge/s. 

Imatge: Lluís Coromina Verdaguer [07/09/2018]. 

Transcripció: “ANNO DOMINI MCMXXI A MESTRE / GUILLEM COLTELLER / FISICH DELS REYS PERE 

III I IHOAN I / EL CONGRES DE METGES DE LLENGUA / CATALANA CELEBRAT A GERONA”. 

- Tipologia de lloc de memòria: Placa commemorativa. 

- Situació: actualment al Museu d’Història de Girona, per bé que havia estat elaborada 

per ser exposada al saló de Sessions de l’Ajuntament de Girona amb homenatge al 

metge gironí d’on fou retirada el 1940. 

o Adreça: Carrer de la Força, 27, 17004. 

o Municipi: Girona. 

o Comarca: Gironès. 

o Província: Girona. 

o Comunitat autònoma: Catalunya. 

- Autor/s. Rafael Masó i Valentí (Girona, 1880-1935) fou un dels arquitectes catalans més 

eminents d’inicis del segle XX, precursor del noucentisme. 

- Promotor/s: Congrés de Metges de Llengua Catalana. L’alcalde era el doctor Francesc 

Coll i Turbau. 

- Data: 28 de juny de 1921. 

- Descripció: 

Entre el 26 i el 28 de juny de 1921 se celebrà a Girona el IV Congrés de Metges de Llengua 

Catalana. Els congressistes feren un homenatge a Guillem Colteller, amb l’assistència de l’Alcalde 

de Girona i metge, el Dr. Francesc Coll i Turbau. El Dr. Pascual: “leyó un breve discurso 

exponiendo los propósitos de los médicos catalanes todos de homenajear a su eminente 

predecesor Colteller [metge dels reis d’Aragó Pere III i Joan I, durant la segona meitat del segle 

XIV], al que enalteció, y agradeciendo al Ayuntamiento las facilidades dadas para la colocación 

en su salón de sesiones de la lápida que conmemore la fiesta que se estaba celebrando” 

(29/06/1921: 4-5). Al seu torn, l’aleshores Alcalde, el Dr. Coll: “agradeció asimismo que hubiese 

sido nombrado presidente del mismo un hijo ilustre de la ciudad, el Dr. Pascual, y mostrase 

complacido de que el Congreso rinda tributo de homenaje a un médico catalán y gerundeuse 
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Guillermo Colteller” (28/06/1921: 1); “en nombre del Ayuntamiento agradeció el acuerdo de 

colocación de una lápida en honor de Guillermo Colteller en el salón de sesiones, que servirá a 

los gerundenses para que admiren y respeten constantemente al que fue sabio conciudadano 

suyo”. El metge i historiador de la medicina catalana, el Dr. Josep M. Roca i Heras, llegí “un 

espléndido, monumental discurso en honor del homenajeado” (29/06/1921: 4-5). És un clar 

exemple d’instrumentalització d’un exemplum medieval. 

La placa s’enretirà el 1940 i d’ençà de 1997 es féu oficial la col·locació al Museu d’Història 

de Girona. Fou encarregada a Rafael Masó, aleshores regidor, el qual devia encarregar l’execució 

a llur picapedrer habitual, Jaume Casellas; segons Jordi Falgàs (2014: 249-253), “com a bon 

noucentista, no deixava passar cap oportunitat per col·laborar en activitats científiques i 

acadèmiques que, alhora, eren un acte de reivindicació de la llengua i la història del país”. La 

làpida commemorativa escrita en llatí és de pedra nummulítica de Girona –atès que li volia donar 

“un aspecte marcadament medieval a la peça”, en mots de Falgàs–, té els escuts de Sant Jordi i 

de Girona, a l’esquerra, i els de Catalunya i de la Medicina, a la dreta, embolcallat de la llegenda: 

“Anno domini MCMXXI a mestre / Guillem Colteller / fisich dels reys Pere III y Johan I / el Congres 

de Metges de Llengua / Catalana celebrat a Girona”, amb una tipologia d’escriptura que recorda 

a les inscripcions gòtiques. Tal com apunta Jordi Falgàs, originàriament, la làpida “portava una 

cornisa amb el característic disseny quadriculat de Masó”, que dissortadament quan fou 

desmuntada del Saló de Sessions el 1940, no es conservà.  
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