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nera de dividir la mateixa llum, i agafant els raigs de llum 
elèctrica els divideixen, els encaixonen i els envien en totes 
direccions, convertint una sola llum en cinquanta, en cent, en 
totes les que es vulguin». Tanmateix, aquell mateix any, el 
perfeccionament de la làmpada d’incandescència desplaçaria 
el sistema Molera/Cebrián en mostrar-se com un converti-
dor d’energia més eficient, segur, d’instal·lació més pràctica 
i d’ús més fàcil. Arran de la catàstrofe del terratrèmol i el 
posterior incendi de San Francisco de l’any 1906, Molera va 
participar activament i amb gran èxit en la reconstrucció de 
la ciutat, posant de manifest les seves habilitats com a urba-
nista i arquitecte. Eusebi Molera morí a San Francisco l’any 
1932. 
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MOLERA, Gaspar

Metge i astrònom. Nascut a Vic, va viure durant el segle xvi. 
Va exercir com a professor a la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona, on arribà a ocupar la Càtedra de 
Pràctica. Va ser l’autor d’un «Pronòstich» per a 1533. Aques-
ta obra, que té una primera part escrita en llatí i una sego-
na part escrita en català, consta de deu capítols que, segons 
l’autor: «Per servar la costuma dels anys pas sats en los meus 
pronostichs y seguint lo mateix orde sera partit en los capitols 
seguents: Lo primer de la figura del Cel y del senyor del any: 
lo segón dels quatre temps del any: lo tercer de les coses de 
la santa fe catholica: lo quart dels prelats y ecclesiastichs: lo 
cinque dels Reys y princeps y gent de estat: lo sise del poble 
commu: lo sete de les malaltíes per dit any: lo vuite de pau e 
guerra per dit any: lo nove dels fruyts de la terra: lo deze dels 
dotze me sos del any». En el capítol tercer es pronostica la 
mort de Martí Luter: «Lo Luter ha perseverat en praves opi-
nions contra sancta mare Sglesia [...] e abans del estiu del any 
MDXXXVI canviara la vida ab la mort. Y si no serà smenat 
la sua mort serà turpíssinia y de sos adherents. Açó se mostre 
per las grans conjunctions passades e per los eclipsis passats 
y sdevenidors». Molera, però, es va equivocar de deu anys, ja 
que Luter no va morir fins al 1546. Al capítol desè es donen 
les dates de tres eclipsis: 1533, eclipsi de Lluna, 4 d’agost, a 
les 12 h; 1534, eclipsi de Sol, 14 de gener, a les 1:43 h, i 1534, 
eclipsi de Lluna, 28 de gener, a les 14:26 h. Sembla, però, 
que aquestes dates són copiades d’una obra força popular al 
segle xvi, escrita per Johann Stóffler i titulada Calendarium 



Romanum Magnum (1518). Segons el mateix Molera, de la 
seva ploma havien sortit altres pronòstics anuals, però només 
es té notícia del publicat el 1533. 
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