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plir una formalitat prèvia: el candidat havia de ser acceptat 
com a membre del Col·legi de Metges de Madrid, cosa que al 
seu torn exigia l’elaboració per part de l’aspirant d’un treball 
cien tífic en llatí sobre un tema proposat per la junta directiva 
d’aquest Col·legi. En compliment d’aquest requisit, i aprofi-
tant l’experiència com a metge a la capital vigatana, Millet va 
escriure una topografia mèdica de Vic, document en el qual 
es fa una descripció exhaustiva de la capital osonenca i de 
les malalties més comunes que afectaven els seus habitants. 
Aquest treball va ser aprovat per la junta directiva del Col·legi 
i el març de 1798 Millet era admès en aquesta institució, i així 
pogué prendre possessió de la plaça de metge de la família 
del rei. El mateix 1798 va convertir-se en soci numerari de la 
Real Academia de Medicina de Madrid després de la lectura 
d’una memòria sobre l’epidèmia de febres pútrides de Ripoll 
de l’any 1790. El 1800 una greu malaltia li provocava una 
hemiplegia que probablement li causà la mort aquell mateix 
any. 
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MIRAMBELL i GIOL, Francesc

Agrònom, naturalista i sacerdot. Va néixer al Mas Mirambell 
de Santa Coloma Sasserra el primer d’abril de 1761. Va estu-
diar llatí i retòrica a les Escoles Pies de la propera població de 
Moià. Posteriorment va ingressar a la Universitat de Cervera 
on va estudiar tres cursos a la Facultat de Filosofia. Tanma-
teix va abandonar aquests estudis per decantar-se cap als de 
teologia, aquesta vegada al Seminari Conciliar de Vic, on va 
ingressar el 1778. En aquesta institució va realitzar tres cur-
sos de teologia escolàstica i cinc de teologia moral. El jove 
Mirambell va aprofitar bé les classes, i destacà en llengua 
llatina, matèria de l’ensenyament de la qual va arribar a fer 
substitucions i va opositar a la seva càtedra, si bé sense èxit. 
El 1785 es va ordenar sacerdot. Després d’exercir de vicari 
a les parròquies de Campdevànol i Sant Hipòlit de Voltregà, 
va esdevenir rector de les parròquies de Sant Martí Sesgueio-
les (1789) i Prats de Lluçanès (1804). El 1798 la Universitat 



de Cervera li publicava el Mapa de San Martín de Sesgleyo-
les y sus contornos, que ell mateix havia dibuixat i gravat 
en fusta després d’haver mesurat pertinentment la superfície 
representada. El mapa anava acompanyat d’una memòria en 
la qual de forma resumida es descrivia Sant Martí i se n’ex-
plicava la història. Durant aquests anys també va col·laborar 
amb Joan Francesc de Masdeu i de Montero en l’elaboració 
de la seva Historia crítica de España y de la cultura españo-
la (1785-1805), aportant-hi diversos documents paleogràfics 
referents a la comarca de la Segarra. A Prats de Lluçanès va 
convocar, el 1806, un concurs d’idees per millorar el torn i 
la llançadora, dos ginys tèxtils bàsics aleshores. Animava a 
tots els paraires de la vila a participar-hi «electrizándolos con 
los continuados alicientes de premios». El resultat d’aquesta 
«electrització» de mossèn Mirambell sembla que va fer que el 
certamen fos prou concorregut. Els premis, que no sabem en 
què van consistir, van ser guanyats per Antoni Coromines, en 
la modalitat del torn, i per Ignasi Heuras en la de llançadora. 
Aquestes innovacions van tenir ressò més enllà del Lluçanès i 
fins i tot foren recollides a la Gazeta de Barcelona. Una de les 
empreses intel·lectuals més ambicioses de Mirambell va ser 
la divulgació d’un nou alfabet de la seva pròpia invenció i que 
va anomenar Anocujeni, mot del qual no hem trobat el signi-
ficat, però que Mirambell definia com «alphabeto reformado, 
simplicísimo y universal, para todas las lenguas y naciones, 
conforme los principios analíticos de la naturaleza». Aquesta 
iniciativa es va concretar amb la publicació de quatre treballs: 
Parte primera de la ortographia universal (1813), l’Anocu-
jeni compendiado (1814), el Petit alphabet catalá segons los 
principis del Anocujeni (1815) i Alphabeto de comparación 
hebreo-catalán-castellano: o correspondencia entre los sig-
nos hebraicos, catalanes según les principios del anacugeni 
o alphabeto reformado universal (1817). Pel que fa a l’activi-
tat agronòmica i científica, Mirambell va ser un dels primers 

introductors de la patata en el nostre país, fent-ne bandera du-
rant les seves estades a Sant Martí Sesgueioles i Prats de Llu-
çanès. No va ser, però, fins al 1815, en la col·laboració amb 
l’Escola d’Agricultura i Botànica de la Junta de Comerç de 
Barcelona, que l’obra agronòmica de Francesc Mirambell no 
va assolir la seva màxima esplendor. Aquesta col·laboració 
es va concretar a través de la publicació de diversos articles 
a la revista de la Junta de Comerç, Memorias de Agricultura 
y Artes. En total hi va publicar sis treballs entre 1815 i 1819. 
Els temes que va tractar s’inscrivien totalment en les línies 
principals de les preocupacions agronòmiques del moment. 
S’hi abordaven punts agronòmics tan punyents com la lluita 
contra els paràsits dels conreus, com ara el frare o el corcó 
dels llegums; els adobs, com l’ús de la marga com a fertilit-
zant; l’estudi de les variants del blat o la introducció de nous 
conreus, com noves plantes oleíferes. El 1817 va ser admès a 
la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona. 
Mirambell va donar al Museu d’Història Natural d’aquesta 
institució diverses col·leccions del que ell anomenava «rares 
produccions de la naturalesa», tota una sèrie de minerals, fòs-
sils i fragments d’animals i plantes que, per les seves formes 
insòlites o el seu aspecte capriciós, esdevenien objectes sin-
gulars. També hi va donar notícia de diversos descobriments 
de jaciments de ferro i de carbó realitzats per ell mateix. Tots 
aquests treballs i aportacions van comportar una alta valora-
ció de Mirambell entre els membres dels cercles acadèmics 
i científics del país. El millor exemple d’aquest reconeixe-
ment ens l’ofereix el professor de l’Escola d’Agricultura i 
Botànica de la Junta de Comerç de Barcelona Joan Francesc 
Bahí quan manifestava que: «Si este Sr. Ministro del Altar 
hubiese cuando joven estudiado las ciencias naturales con la 
afición y entusiasmo que ha desplegado después por ellas, 
hubiera hecho progresos agigantados en beneficio y honra de 
España». Per a Bahí Mirambell era el model de rector rural a 



seguir. I en aquest sentit afirmava: «Ojalá en España para su 
felicidad moral y política tuviese en cada parroquia un pastor 
celoso como nuestro Mirambell, que a la ciencia del dogma 
reuniese la de la economia fundada en los conocimientos y 
adelantamientos de la agricultura y de las artes». Francesc 
Mirambell morí a Prats de Lluçanès el 24 de desembre de 
1822.
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