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Sant Roc és un personatge important de la medicina 
de Montpeller a l’edat mitjana. No era pas metge, tot 

-
mia.   En un temps en que la medicina curava poc, o 

-

nombroses invocacions.  Sant Roc era considerat com 
un advocat contra la pesta i des de meitat del segle XVI,  
és a dir més de dos segles després de la seva mort, va 

La seva vida és poc coneguda, i en la majoría 
d’aspectes la llegenda pot més que una realitat no do-
cumentada. Seguim les dades, més aviat poques, que 

S’accepta que va néixer a Montpeller l’any 1295. El 
seu pare seria Jean de La Croix, d’origen italià del nord, 

que va quedar orfe bastant jove, donà la seva fortuna i  

ciutats, i potser uns tres anys a Roma.  Després tornà i 
en el viatge es posà malalt, probablement per la pesta, 
segons la llegenda, i se’l sol representar amb la imatge 

representa en les imatges del sant, el gos sol o amb una 
panet a la boca.   També sembla que va estar alguns 

 La tornada a Montpeller tampoc està gaire documen-
tada. Seguia malalt i sembla que va morir el 16 d’agost 

-
tament el culte de sant Roc es va anar introduint, des-

Se’l sol representar amb la imatge d’un gos al costat, 
més l’esquerre,  a vegades portant  una pedra, un roc a 

protector a la banda dreta. 

vinculat en el naixement  i la mort a la ciutat de Mont-
peller.  I Montpeller formava part en aquell temps del 
regne de Mallorca. 

La segona és perquè està vinculat a la medicina. 

coneixement, tot i amb les limitacions de cada època, 

oferien els metges. És una forma de medicina popular, 

acceptada des de molts punts de vista no vol dir que no 
-

de sant Roc que s’aporta en aquest treball, i en la pàgi-

estàtua ben propera.  De les dues quadres de malalts 
-

cinte sanitari, la de la dreta, mirant cap a mar, o la més 
a la banda Llobregat diríem avui, és de sant Roc.  El seu 

També pel roc o pedra a la ma dreta. I a més està en un 

dibuix de la imatge de sant Roc a les escales de l’entrada 

-

un baluard d’aquest nom.  És llegenda, si més no local,  

-



Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya - Volum 29, número 1 Gener - Març 2014 - ISSN: 1133-32866

 

   
35

es va considerar que el gos de sant Roc era protector 

nom, així a Badalona, i en algunes ciutats esglésies sota 

-
peller encara formava part del regne de Mallorca,  i per 

la tesi de Pierre Bolle, 2001, en que suposa que es dub-

i es basaria en un sant anterior, Sant Racus, d’Autun, a 

Costumari Català,  dedica un espai molt ampli als co-
mentaris sobre el culte i les festes de sant Roc, no sola-

Catalunya.  En els relats, que també deuen ser comuns 
en altres contrades mediterrànies, es creu que quan 

encara no estaven enterrats podien ressuscitar.  A Bar-
celona tenia dedicades diverses capelletes de carrer. 

La fe a vegades també afectava al gos de sant Roc, 
que es creia podia evitar la ràbia i fer marxar els gossos 
folls de les viles i pobles. 

Una conseqüència era que el veïnat estava agraït i 

i principalment en forma de balls.  Diu Amades que 
s’anava a ballar pels pobles, i els de joves de Barcelo-
na  anaven a Gràcia i l’Hospitalet, on eren els balls més 

-

festa major. Era el dia 16 d’agost.

-
tat de Morella se celebra festa el segon dissabte de se-

de sant Roc.  Tota està ambientada a Itàlia: la pesta 
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