
 
 
 
 
 

 

    
 

A un lloc anomenat la Cova 
cap al 1852 

va néixer Francesc Camps i Mercadal 
al poble des Migjorn Gran. 

 

 
Creix al lloc d’Albranca amb els seus pares, 

tres germanes i quatre germans. 
Xala molt jugant pel camp 

i a son pare ajudant. 
 

 
En Francesc sempre estava malalt 
no podia fer les feines del camp, 

estava al llit estirat 
i s’entretenia amb els animals. 

 

 
Son pare li ensenya a escriure i llegir 

i en Francesc està molt motivat. 
Li agradava endinsar-se en aquelles 

històries 
i llegir tot el que tenia a mà. 

 

    
 

Cap as Migjorn va cada dia 
on li fa escola un capellà. 

Fa tot el camí descalç 
i es posa les sabates en arribar. 

 

 
A Maó comença el batxillerat, 

tot i ser pagès i venir del camp. 
Tot d’una no li fan gaire cas 

però acaba fent grans amistats. 
 

 
El vaixell que el va dur a Barcelona 

treia vapor pel fumeral. 
Allà va estudiar medicina i cirurgia 

i en cinc anys a Menorca no va tornar. 
 

 
Anava a la Universitat de Medicina 

i a la vegada anava a treballar, 
sacrificava el seu temps a Barcelona 

per la carrera poder-se pagar. 
 

    
 

Li agradava molt la cultura popular 
i va començar a escriure un llibre 

on recollia molts refranys,  
històries i cançons dels voltants. 

 

 
Al cap de cinc anys tornà 

as Migjorn Gran, de Barcelona 
duia el títol de metge 

i el poble el va rebre molt alegre. 

 
És el primer metge des Migjorn Gran, 
la seva vocació i bon cor no el deixen 

descansar. 
Va a veure els seus malalts a cavall, 

de dia o de nit, és igual. 

 
Amb na Catalina Riudavets 

es va voler casar. 
Van tenir cinc filles 

i entre dones va quedar. 
 

    
 

És un metge amb un gran cor 
que no fa feina pels doblers, 

quan el necessiten hi va 
i de vegades sense cobrar. 

 

 
A poc a poc va arreplegar 
tota la cultura popular: 

dites, llegendes, codolades,  
faules, refranys i rondalles. 

 

 
Va morir l’any 1929 

i el van enterrar as Migjorn Gran. 
Va ser una gran persona, 

com a metge i folklorista el recordam. 
 

 
La nostra escola du el seu nom 
perquè va ser una persona molt 

important, 
personatge il·lustre des Migjorn Gran 

per tothom molt estimat. 
 

Auca de la vida d’en Francesc d’Albranca (el doctor Camps) 
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