
COLL i DORCA, Josep

Metge. Nascut a Torelló el 1764. Va fer els seus primers es-
tudis a Torelló mateix i al Seminari de Vic. Va estudiar medi-
cina a la Universitat de Cervera, on s’hi doctorà el 1787. Es 
traslladà a Barcelona per exercir la medicina, però de seguida 
un agreujament de la seva sempre delicada salut l’obligà a 
retornar a la seva vila nadiua. Els rumors escampats per un 
metge local acusant-lo d’ignorant i incompetent en tot allò 
que fes referència a la medicina el van enutjar enormement. 
Sentint-se ofès pels seus propis convilatans, va decidir aban-
donar Torelló i retornar a la capital catalana, on el 1788 va 
ingressar a l’Acadèmia Mèdico Pràctica, de la qual va arribar 
a ser-ne secretari. El 8 de desembre de 1794, en el context de 
la guerra contra la França revolucionària, insertà en el Diario 
de Barcelona una exhortació al poble català per a la defen-
sa de la «pàtria i la religió». Aquest escrit es va publicar en 
una edició traduïda al català i va fer que el capità general de 
Catalunya li donés les gràcies públicament per l’encert de les 
seves paraules. Va ser metge honorari de la família reial. Va 
morir a Barcelona el 1800.
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