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Avui és diumenge i, com cada setmana, els veïns del 
barri vénen a visitar-me per fer-hi la missa. 

En aquesta església, la meva figura va ser cremada 
durant la guerra juntament amb la del meu germà: sant 
Damià. Tot no es va acabar amb el conflicte bèl·lic, 
perquè els creients, tan amables ells, ens varen tornar a 
fer: ens representaren mitjançant unes petites estàtues 
perquè no ens oblidessin. Això, però, no va ser l’única 
cosa que els cristians varen fer al meu petit habitatge: 
també renovaren la capella i la varen decorar amb 
colors llisos. Ara a la paret on som tots dos germans 
ja no hi ha les pintures decorades amb els moments 
que vàrem viure. Ara només hi ha el color blanc que fa 
ressaltar la nostra imatge. Des d’aquesta alçada podem 
veure com els habitants del barri escolten la missa, 
resen per nosaltres i porten espelmes per demanar 
ajuda a la Mare de Déu. Al meu davant, on se situa la 
porta, puc veure com algunes figures de cera pengen 
de les parets; com gent porta fotografies, radiografies i 
fins i tot una clau que una nena es va empassar. Tots 
aquests elements ens demostren la fe que tenen en 
nosaltres: sant Damià i sant Cosme. 
La campana ja està tocant: ens avisa que un nou nadó 
ha arribat a la ciutat. 
El dia del nostre sant les autoritats donen permís per 
tallar el carrer perquè tota la gent pugi escoltar la missa 
especial que s’hi fa. En aquell moment, tornen a fer 
tocar la campana, però per un altre motiu: ara és per 
avisar a tot el veïnat que la missa començarà.

Etna Suplà Tornabell

Capella dels Sants Metges

Andrea Raya Conesa
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Avui ja tinc vuitanta anys i em trobo explicant la 
història d’aquest oratori a uns estudiants: alguns, 

interessats en el tema; altres, avorrits, i uns altres que 
l’observen amb curiositat.
La conec des que sóc petita. Diuen que fou construïda 
en homenatge a Sant Cosme i Sant Damià. Aquestes 
dues persones. Aquests dos germans feren un seguit 
de miracles; més tard moriren decapitats. 
Darrere meu, on es troba l’altar, recordo que hi havia 
il·lustrades a la paret diferents escenes de la vida dels 
dos sants, però ara ja no hi són. De cop i volta, em 
trasllado al passat. Quan tenia uns vuit anys i estava al 
carrer jugant amb els meus amics, de cop, s’escoltava 
la campana. Tots els nens del barri anàvem corrents a 
la capella: repartien caramels, ja que havia nascut un 
nou infant. Allò era una alegria per a nosaltres. 
És interessant això: aquests nois mostren un interès 
especial per un element de l’oratori: una taula de fusta 
que hi ha amb figures de parts del cos penjant. Els 
explico que hi havia gent que venia a demanar sort, a 
implorar que li curessin alguna malaltia; per exemple, 
si li feia mal la cama, en portava una de cera i la 
penjava allà. 
Més tard pugem a la part de dalt de la capella per 
una escala de cargol petita i estreta. Els nois tenen la 
possibilitat de fer sonar aquella antiga campana. 
Em sento malenconiosa, aquella infantesa fa molts 
anys que m’ha abandonat. Ara m’he tornat una dona 
gran enyorada del passat.

Kati Lunina 

És dijous. Em trobo davant d’un edifici antic del carrer 
de Corró, una capella. L’observo de dalt a baix, no hi 

trobo res d’especial.
Quan hi entro, m’assec al banc més proper de la sortida, 
desitjant que passi el temps ràpidament. Comencen a 
explicar-nos-en la història. Llavors, un corrent d’aire 
calent passa pel meu cos. Sorgeixen en mi les ganes 
d’aprendre més sobre el lloc, de conèixer-ne cada racó, 
cada història que hi passà temps enllà. 
Me la imagino, imagino la gent asseguda en aquells 
bancs de fusta, escoltant el capellà, que fa missa en 
l’altar de cinc creus, una a cada costat i, finalment, 
una al mig. 
Ens n’expliquen moltes anècdotes, però dues em van 
impressionar. La primera és que la gent hi penjava 
objectes de cera amb forma de peus, mans, cors, 
caps, etc., per demanar curar el mal d’un familiar. La 
segona fou que, quan naixia un infant, la família anava 
a la capella i tocava la campana que, per cert, va ser 
feta pels veïns del carrer.
Al final de la visita, ens van guiar per unes escales 
de cargol de fusta. En arribar al final, em trobava a la 
part superior de l’interior de l’edifici. Allà em va cridar 
l’atenció una corda. M’hi vaig apropar i la vaig estirar 
cap avall. Era la campana! Aquella campana que la 
gent tocava quan naixia algun nadó... Em va fer molta 
il·lusió fer-la sonar.
Arriba l’hora d’abandonar la capella. En surto lenta-
ment, mirant per últim cop tots els detalls que la 
formen. Potser mai tornaré a veure-la...
Me’n faig creus de com varen morir els dos germans 
als quals la van dedicar. Torturats i cremats..., quin 
final més tràgic!

Michelle Domínguez Martín
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A vegades em sento sola. Us preguntareu com un 
edifici tan antic es pot trobar sol. Bé, em presento: 

sóc la capella dels Sants Metges, dedicada als sants 
Cosme i Damià, dos germans de Turquia, que molts 
segles enrere, molt abans que vosaltres nasquéssiu, 
es dedicaven a guarir els homes i les dones sense 
demanar res a canvi. 
Tornant al tema principal, em sento sola pel simple fet 
que sóc visitada només en una època de l’any. Però, en 
aquelles setmanes en què els diumenges fan la missa 
i la capella s’omple de gent, sóc l’edifici més feliç del 
món. M’agrada que encenguin espelmes dintre meu 
i resin per treure’s un mal, tenir més salut, més feina 
i, sobretot, les encenen per tenir més diners. Anys 
enrere, la gent solia portar parts del cos de cera: creien 
que, si els feia mal un peu, el portaven a la missa i 
el deixaven allà, els dos Sants Metges els curarien el 
seu dolor. Encara les guardo, aquelles peces de cera; 
si veniu a visitar-me les podreu veure penjades a les 
parets. 
Teniu ganes de saber com sóc, oi? Bé, la veritat és que 
sóc petita i per entrar tinc una porta gegant tota de fusta. 
La meva façana és molt llarga i estreta i està pintada de 
dos colors, un de gris i un altre de marró fluix. En entrar 
hi tinc uns quants bancs per seure. Les parets estan 
decorades amb quadres, alguns amb fotografies dels 
primers anys. L’altar consta d’una taula de pedra i un 
crucifix de Jesús penjat al damunt. Al final d’aquest, hi 
ha els dos sants Cosme i Damià col·locats a la paret. 
Al costat de la porta tinc una escala per pujar al segon 
pis, on hi ha una campana. M’encanta que la toquin 
perquè em fa pessigolles. Sempre recordaré la primera 
boda que van fer dintre meu, va ser una sensació nova 
i em va encantar. 
He de dir que quan vénen les escoles a visitar-me 

m’ho passo realment bé. Segur que us heu quedat 
amb les ganes de visitar-me: doncs no dubteu a venir-
me a veure els diumenges des del setembre fins al 
novembre.

Alicia Martínez Horna

Darrere el portal que es camufla entre les façanes del 
carrer, s’hi amaga un magatzem d’esperança.

Si deixem que una petita font de llum reveli cada detall 
d’aquest indret, podrem arribar a descobrir les ombres 
que hi regnen. 
A l’espai que queda entre les fileres de bancs, hi neix 
un camí que convida a arribar a l’altar, acompanyat 
de quatre llums que, penjant del sostre, guarden la 
capella tranquil·lament. 
Un cargol metàl·lic em porta fins a una galeria. Allà hi 
ha una corda lligada a una campana que demana ser 
masegada perquè pugui cantar fort i clar. 
Aquí a dins el silenci crida, i el no-res ocupa tot l’espai. 
Refugiada per les quatre parets, em recolzo a l’ombra 
de la tranquil·litat tot tancant la porta i no deixant entrar 
ni una espurna de llum. 

Sònia Brú Pujol 
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Alicia Martínez Horna

La capella dels Sants Metges, única: un petit oratori 
que ha arribat a congregar moltes persones i que ha 

ajudat a resoldre malalties i mals al llarg de molts anys. 
Aquest indret es diu així perquè aquests dos sants, 
Cosme i Damià, eren metges i curaven la gent. 
Encara que sigui molt petita, s’hi poden celebrar 
casaments, bateigs... Només cal demanar que l’obrin 
i, fins i tot, es pot tallar el carrer al trànsit perquè hi 
càpiguen més persones. 
Potser ara ja no sembla tan bonica com abans, quan 
tenia les parets plenes d’il·lustracions, però, en el fons, 
continua sent la mateixa, amb els murs blancs. La 
seva història serà recordada sempre per aquells que 
la coneixen.
Anava caminant un dia i vaig sentir unes campanades 
que em van cridar l’atenció. Vaig seguir-ne el so per un 
carreró estret fins a arribar a una petita capella. Em vaig 
quedar parada just al davant i la vaig contemplar per 
primera vegada. Em vaig fixar en un cartell que hi havia 
dalt de la porta, hi posava: Capella de Sants Metges. 
Hi vaig entrar sense pensar-m’ho dues vegades. No hi 
havia ningú. Llavors em vaig espantar en veure que, 
a l’esquerra, hi havia cames, braços, peus, orelles..., 
moltes parts del cos de plàstic penjades a la paret. Vaig 
entendre que eren “promeses” que la gent havia fet als 
sants feia molt de temps. 
Vaig mirar a la dreta, hi havia uns quadres, segurament 
representaven com era abans la capella. També hi 
havia una escala de cargol que duia a la part de dalt, al 
campanar, i que semblava difícil de pujar. Ara sí, vaig 
mirar cap endavant: hi havia uns cinc bancs de fusta a 
cada costat, seguits, l’un darrere l’altre. Les parets eren 
blanques i semblaven pintades de feia molt de temps. 
Em vaig dirigir silenciosament cap a l’altar. Vaig aturar-
m’hi per contemplar les pedres que feien de taula i els 

dos sants del darrere: sant Cosme i sant Damià. Em 
vaig quedar durant una estona asseguda en un dels 
bancs. Uns minuts més tard, vaig pensar que ja era 
hora de tornar cap a casa.

Andrea Raya Conesa
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Em dic capella dels Sants Metges, tinc un munt d’anys 
i visc al carrer de Corró, cap amunt, exactament al 

114.
Em van batejar amb aquest nom en honor als sants 
que havien estat metges: sant Cosme i sant Damià.
Ja fa un temps que estic situada pujant a mà dreta, 
però molts anys enrere tenia una arcada que travessava 
el carrer de Corró.
A l’entorn de les capelles de Granollers se celebraven 
les festivitats del sant titular amb els sants del barri, 
dels quals el més anomenat era jo. El 1596 vaig obtenir 
la llicència per celebrar missa.
Si us pareu a mirar-me, veureu que sóc senzilla però 
bonica. Tinc una gran portalada amb arc de mig punt i 
dos esglaons de pedra als peus; al damunt, una finestra 
rodona amb un altaveu; més amunt una campana, i 
a dalt de tot les inicials SM (Sants Metges) fetes de 
ferro.
Si voleu observar el meu interior, us deixo mirar una 
estoneta pel foradet de la clau per on abans m’obrien, 
i hi veureu l’altar, que és un marc rectangular coronat 
d’un núvol amb raigs.
Pel que sento a dir, transmeto senzillesa i serenitat. 
M’agrada molt que em mirin, la gent més gran diu que 
cap allà el 1930 venien a veure’m, però encara hi ha 
algun despistat que passa i no em veu.

Ona Goeree Barceló

Andrea Raya Conesa

Mariona Lasus
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Em trobo al pis de dalt de la capella dels Sants 
Metges, estirant la corda de la campana, fent-

la sonar suaument. Abans això només es feia quan 
naixia un infant i, en l’actualitat, només es toca mitja 
hora abans d’obrir-la per avisar la gent. Giro el cap i 
em fixo en l’altar, consagrat amb cinc creus marcades 
representant les llagues de Crist. 
La capella dels Sants Metges està situada a l’antic 
carrer de Corró, entre el Congost i el carrer de Torras 
i Bages. Es va construir el 1596 i la van reformar el 
1940. Deu el nom a sant Cosme i sant Damià, que 
van amputar la cama a un home negre sentenciat a 
mort i la van posar a un paralític que tenia la cama 
gangrenada. La festa dels Sants Metges se celebra el 
25, 26 i 27 de setembre i va sorgir el 1930. Va influir 
molt en el tarannà de Granollers, però, a poc a poc s’ha 
anat oblidant fins que ara molt poca gent –en general, 
només persones d’edat avançada– la celebra; també 
es fa una novena (nou dies abans de la festa es fan una 
sèrie de pregàries). 
Baixo les escales de cargol i, des de baix, em fixo en 
l’interior de la capella, que està decorada amb sant 
Damià i sant Cosme recolzats en una lleixa, amb 
quadres de sants i imatges antigues que van marcar 
algun fet històric de la capella. Hi ha uns bancs amb 
els noms de Damià i Cosme gravats. 
La capella m’envolta d’una pau i una tranquil·litat 
immenses, em reconforta ser-hi. És hora d’anar-me’n. 
Faig mitja volta, obro la gegantina portalada i me’n vaig. 

Marc Carmona Gálvez

Andrea Raya Conesa


