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CALLÍS i MARQUET, Josep

Agrònom. Nasqué a Vic l’any 1879. Estudià peritatge agríco-
la. Escrigué articles sobre agricultura a La Veu de Catalunya, 
Gazeta Montanyesa, Gazeta de Vich, Revista de la Cambra 
Agrícola Ausetana, de la qual va ser-ne director, i Ausona, 
amb el pseudònim de «Galerich». Junt amb Lluís B. Nadal 
fundà Catalunya Vella, on ocupà el càrrec de secretari. Va ser 
membre del Círcol Literari de Vich. Va pertànyer a l’Asso-
ciació de la Premsa de Vic. Morí a Vic l’any 1954.
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Quan era baylet: colecció de recorts. Vic: Impremta de Sant Joseph, 
1906.

Seguro de cosechas contra el pedrisco. Barcelona: Bellsoley & Llauger, 
1921.

La Mutualidad Nacional del Seguro Agropecuario. Vic: Tipografía Bal-
mesiana, 1922.

El Seguro contra el pedrisco durante el último decenio. Barcelona: Di-
rección y Administración, 1923.

Les Pedragades del any 1925 en la comarca de Vich. Vic: Tipografía 
Balmesiana, 1925.

«Agricultura de la Comarca de Vich». Ilustración Católica. Núm. 46 
(1935), p. 804-805.

Les Aportacions al contracte de masoveria en el terme municipal de 
Vich. Vic, 1936.

«La Estación Agropecuaria de Vich». Calendario del Payés para el año 
1952 (1951), p. 71-74.

Fonts: 241 i 243.

CAMPÀ i CARDONA, Climent

Metge. Nascut a Folgueroles el juny de 1811. Fill del met-
ge Esteve Campà, que exercí a Vic. Des del 1836 era soci 
agregat de l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona 
i subdelegat de Medicina i Cirurgia de Vic, ciutat on exercí. 
Va ser metge auxiliar de Sanitat Militar. També va ser soci de 
l’Acadèmia de Bones Lletres. El 1854, atesa la seva actua-
ció davant l’epidèmia de còlera que afectà Vic, va rebre una 
ploma d’or del municipi de Vic i el seu nom va ser inscrit en 
una làpida en els edificis de la casa consistorial. Per aquest 
mateix motiu el govern el va condecorar amb la creu de mèrit 
d’epidèmies. És autor dels articles corresponents al partit de 
Vic del Diccionario geográfico, publicat per Pascual Madoz. 
Col·laborà a La Abeja Médica i El Monitor de la Salud. Va 
morir a Vic el 12 de març de 1868.

Bibliografia

Estadística sanitaria del partido de Vich, con datos médico-topográfi-
cos. [Manuscrit no localitzat.]

Memoria sobre el cólera morbo desarrollado en Vich, en 1834. Treball 
premiat per la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona 
amb el títol de soci corresponsal. [Manuscrit no localitzat.]

Reseña en que se describe el análisis químico de las aguas sulfurosas, 
llamadas de la Font Santa, del término de San Pedro de Torelló, y 
los usos termales que de ellas puede hacerse. 1846. [Manuscrit no 
localitzat.] 

«Agua mineral de la Font Santa en el termino de San Pedro de Torelló, 
partido de Vich». Abeja Médica. Vol. I, núm. 5 (1846), p. 135-136. 
[En col·laboració amb Fortià Feu.]
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«Catarrales; neumonias tifódicas, y demás enfermedades observadas en 
algunos pueblos del partido de Vich durante el segundo trimestre 
del año 1846». La Abeja Médica. 2a época, vol. I, núm. 5 (1847), 
p. 139-142.

Reseña del cólera morbo asiático observado en 1855 en Calldetenas, 
Santa Eugenia de Berga y Taradell. [Manuscrit no localitzat.]

Reseña de las enfermedades agudas que se han observado en la ciu-
dad de Vich desde primeros de octubre de 1854 hasta primeros de 
noviem bre de 1855. 1855. [Manuscrit conservat a la Reial Acadè-
mia de Medicina de Catalunya.]

Reseña de las enfermedades agudas que se han observado en la ciudad 
de Vich en el cuarto trimestre del año 1885 y en los tres primeros de 
1856. 1856. [Manuscrit conservat a la Reial Acadèmia de Medicina 
de Catalunya.]

La dirección de las pasiones del niño debe ser la primera base de la 
educación. Discurs llegit el 31 de novembre de 1862 al Círcol Lite-
rari de Vich. [Manuscrit no localitzat.]

Fonts: 57, 81, 103, 233 i 243.
CAMPÀ i PORTA, Francesc de Paula

Metge vigatà, nascut el 3 d’abril de 1838, i que morí a Bar-
celona el 10 de febrer de 1892. Fill del també metge Climent 
Campà i Cardona.* Va estudiar la carrera de medicina a Bar-
celona. Es graduà com a metge el 1861 aconseguint el premi 
extraordinari de llicenciatura, i es doctorà l’any següent a la 
Universitat Central (Madrid). Començà l’exercici de la me-
dicina a la seva ciutat nadiua, al costat del seu pare Climent 
Campà i Cardona.* El 1864 va ser comissionat pel subdelegat 
de medicina de Vic per ajudar a estroncar l’epidèmia de ve-
rola que afectava la vila de Manlleu. Amb la cooperació dels 
facultatius de la vila i de les seves autoritats locals hi va es-
tablir un pla sanitari que va aconseguir la vacunació de totes 
les criatures no vacunades, i la revacunació de molts adults. 
Durant l’epidèmia de colèra del 1865 a Vic va treballar gra-
tuïtament assistint la població menys afavorida de la ciutat. El 
mateix 1865 va tornar a Barcelona on, després de guanyar-ne 
l’oposició, va ser nomenat professor clínic de la Facultat de 




