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La grandesa i esplendor d‟un poble està en proporció amb el seu nivell
intel·lectual. Els pobles basats en conquestes, hegemonies comercials i
manteniment d‟exèrcits són pobles transitoris que cauen al més petit
trontollament, mentre que els que es fonamenten en el cabdal del seu
saber i en la cultura de llurs ciutadans duren i romanen. Per això, quan un
poble vol renéixer ha d‟atendre abans de tot la vida del seu esperit, amb
què assoleix una veritable i pròpia cultura intel·lectual i això cal
aconseguir-ho per mitjà de la Universitat.

Prefaci del llibre d‟actes del Primer Congrés Universitari
Català, 1903.

Vull fer palès el meu agraïment a les persones que, en certa manera, han fet aquest
treball més senzill per a mi. Entre elles es troben l‟equip del servei de préstec
interbibliotecari de la Biblioteca de la Universitat d‟Alacant, que ha estat capaç de
trobar i posar a la meua disposició, en molt poc temps, documents imprescindibles.
Front a la impossibilitat d‟anomenar-los a tots, vull personalitzar-lo en Encarna
Martínez, Mabel Calabuig i María José Gutiérrez, amb les quals he tractat directament.
A Yolanda Enjuanes, arxivera de la Paeria de Lleida, que amablement m‟ha
proporcionat dades sobre la Lleida medieval i el fogatjament del 1358. A Marina
Valero, companya d‟estudis a la Universitat d‟Alacant, a qui dec la traducció dels textos
de Sudhoff des de l‟alemany. Als membres del Centre Excursionista de Lleida, que em
proporcionaren còpia de la primera publicació del Regiment. I, especialment, a Mn.
Ramon Roca, rector de la parròquia de Verdú, amb qui em vaig entaforar en una escala
de cargol que ens va dur, un matí de setembre, set segles enrere per arribar a l‟arxiu on,
entre molts altres documents, vaig tenir en les mans el Regiment d‟Agramont.
I a la meua dona que, atesa la seua passió per la llengua de la seua cultura,
sempre va trobar natural que intentés la traducció d‟aquest manuscrit del segle XIV.

Francesc Cremades. Març del 2009. Universitat d‟Alacant
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ESTRUCTURA DE LA TESI

Després d‟una introducció on expose la meua idea sobre l‟activitat traductiva en
general, descric el procés per mitjà del qual es va fer conèixer el manuscrit com a
document des de la seua troballa, el juny del 1909 a l‟arxiu de l‟església parroquial de
Verdú, fins a la seua consideració pels estudiosos europeus i l‟arribada als Estats Units
de la còpia que figura a la Medical Historical Library de la Universitat de Yale.
Complete aquest apartat (capítols I i II) amb l‟exposició de les conjectures que hom ha
fet sobre l‟autor.
Els capítols III a VI constitueixen el procés de documentació previ a la traducció
de tot text. En aquest cas ha calgut revisar la societat, els coneixements mèdics, la
formació dels físics il·lustrats i l‟exercici de la medicina en la Catalunya baixmedieval.
L‟obra d‟Agramont no és un document aïllat, sinó que forma part d‟una tradició
d‟escrits mèdics amb intenció divulgativa la producció dels quals es va incrementar amb
l‟arribada de la mort negra a Europa, i que constitueixen l‟objecte del capítol VII.
La tesi continua amb el procés de traducció, repartit entre una aproximació
teòrica (capítols VIII, IX i X), el text meta (capítol XI) i l‟exposició de les dificultats
semàntiques que hi he trobat, amb l‟explicació de la manera de resoldre-les (capítol
XII). He exposat aquestes dificultats per ordre alfabètic, localitzades en el text font per
mitjà de l‟estructura que en dóna Agramont: Captatio benevolentiae, entrament o tractat
i, dintre del tractat, per article, part, capítol i paràgraf. No podia fer servir la pàgina, ja
que els textos font que he fet servir són digitalitzats i, per tant, no estan paginats.
El capítol XIII analitza la traducció a l‟anglés que en van fer Winslow & DuranReynals el 1949. Els punts d‟aquesta traducció amb els quals diferisc queden exposats
en el capítol XIV. Hi he ofert l‟exposició de cada divergència per l‟ordre en el qual
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apareix en el text, ja que en aquest cas no s‟identifica invariablement amb un mot, sinó
que moltes vegades el desacord rau en una frase, i l‟ordre alfabètic no sempre seria
possible seguir-lo. Tanmateix, queden localitzats mots i fragments per mitjà del mètode
seguit en l‟apartat dedicat a les dificultats semàntiques.
Les referències dintre del text les he fetes segons les normes de l‟American
Psychological Association (APA), ja que, a parer meu, són aquelles que menys
interfereixen en la fluïdesa de la lectura. Les poques notes a peu de pàgina que hi he fet
servir corresponen a apunts totalment accessoris.
Quant als documents consultats, els he distribuït en “referències”, “pàgines web”
i “diccionaris”. És un fet que hom veurà cada vegada amb més freqüència citats
documents audiovisuals i, en el meu cas, junt a llibres i revistes hi apareix un programa
radiofònic. Tant aquest com les pàgines web els he citat també segons les normes de la
APA.
Un nou instrument a l‟abast dels estudiosos són els documents digitalitzats.
Gràcies a aquesta tècnica he pogut consultar llibres editats el 1790 i el 1473, així com
publicacions periòdiques de començaments del segle XX. En aquests casos, junt a la
referència clàssica, n‟oferisc l‟URL.
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INTRODUCCIÓ

Precisar què és traduir implica exposar un criteri d‟apropament a aquesta activitat. Una
definició amb la qual em sent identificat és: trasladar una idea concebida en una
lengua determinada a otra diferente (Barcia Goyanes, 2000: 161).
Aquesta precisió observa que la funció primària del llenguatge no és la
comunicació, sinó la ideació.
El professor Barcia Goyanes, de qui manlleve la definició, va ser catedràtic
d‟Anatomia de la Universitat de València, neurocirurgià i lingüista (coneixia déneu
idiomes). Al llarg de la seua vida va treballar en la Nomina anatomica i aquesta activitat
el va apropar a l‟estudi d‟autors mèdics clàssics, com Vesali, a l‟obra del qual va fer una
aproximació crítica en el llibre El mito de Vesalio.
A banda de les observacions del professor Barcia, els estudis paleontològics més
recents fan observar que els centres de Broca i de Wernicke ja eren presents en
individus del gènere Homo molt abans que la seua musculatura toràcica, dèbil i
escassament innervada, i la laringe, en posició massa elevada i propera a la cavitat oral,
els permeteren d‟emetre una cadena fònica (Arsuaga & Martínez, 1999: 318-322).
L‟aparició dels centres esmentats, seu anatòmica del llenguatge, marca el
sorgiment de l‟Homo, un ésser que, gràcies a aquesta peculiaritat cerebral, va passar de
relacionar-se amb el medi ambient per mitjà de l‟observació a fer-ho a través d‟una
incipient reflexió.
L‟àrea de Broca podria coordinar, en aqueix estadi evolutiu, l‟execució dels
moviments complexos de la mà (Arsuaga & Martínez, 1999: 319). Aquests moviments
permeten elaborar una destral de pedra però, per fer possible aquesta acció, ha de ser-hi
present la idea d‟allò que es vol fabricar. L‟“esquema previ” sembla funció global del
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cervell, tot i que el procés de comprensió i codificació anterior a l‟expressió del
llenguatge, parlat o escrit, es localitza a l‟àrea de Wernicke.
En un procés evolutiu posterior, ja amb aparell fonatori adequat i musculatura
toràcica desenvolupada, la capacitat de regular el moviment complex es podria haver
aplicat a la musculatura implicada en la fonació en comptes de a la mà, i així es
comunicaria, per mitjà de la paraula, la idea prèviament codificada en l‟àrea de
Wernicke. Podria dir-se que l‟ordre, a més de transmetre‟s a la mà, es va poder
transmetre a un altre individu del mateix col·lectiu social.
D‟aquesta manera, la creación de las palabras estaría supeditada al propio
desarrollo del simbolismo por parte del pensamiento (Rivera, 1998: 20).
En aquest mateix camí, Ángel López García-Molins (2003: 44), lingüista i
estudiós de les bases neurològiques i genètiques del llenguatge, es pregunta: “És que
potser no es diu en el Gènesi [sic] que al principi va ser el verb, és a dir, que el
problema dels orígens es redueix al del logos?” Jo entenc el logos com a capacitat per a
raonar, no per a enraonar.
Per altra banda, les idees abstractes que el llenguatge transmet influeixen el
pensament de l‟home i guien el seu comportament. Però l‟arribada a aquest
desenvolupament de potencialitats requereix la immersió de l‟individu en un sistema
social que li procure els estímuls adequats. És a dir, l‟individu ha de viure en comunitats
estables amb interés de comunicació entre els seus components i amb altres grups, de
manera que intercanvien les seues idees abstractes i enriquisquen el seu cabal lingüístic
(Rivera, 1998: 17).
Ángel Rivera, metge anestesista i estudiós del llenguatge, reconeix la dificultat
de trencar l‟automatisme que tendeix a associar llenguatge i comunicació, i ho expressa
d‟aquesta manera (Rivera, 1998: 14):
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Igualmente existe cierta dificultad a la hora de conocer la importancia que el lenguaje
tiene para el hombre, pues es fácil comprender su aspecto comunicativo, pero es más
complejo interpretar los efectos que puede producir su interacción con el pensamiento,
propiciando el desarrollo de los elementos cognitivos que van a configurar la acción del
hombre moderno.

No haurà passat inadvertit al lector que aquests estudis paleontològics i biològics
poden confirmar les idees de Humboldt sobre el llenguatge. És a dir, que el llenguatge
no és primàriament comunicació, sinó expressió de l‟esperit en quant esperit col·lectiu
d‟un poble (DF s. v.”Humboldt”). Si hom segueix aquest camí es caurà en la tesi SapirWhorf i, en efecte, jo crec sincerament en la impossibilitat de la traducció, però ho faig
amb una actitud positiva, ja que, com sosté George Steiner en After Babel, el procés
traductiu rau en el fons de la comunicació humana, de tot acte hermenèutic, i, per tant,
la traducció és necessària.
Aquesta actitud positiva em duu a començar amb el reconeixement de les
limitacions del procés traductiu. Crec que només si aquestes es reconeixen hom podrà
aplicar les tècniques que minimitzaran les divergències entre el text font i el text meta.
Un observador pot adonar-se‟n que la traducció al castellà del títol del llibre de Quim
Monzó El perquè de tot plegat és correcta: El porqué de las cosas, però hom té la
impressió que “alguna cosa” s‟ha perdut pel camí traductiu. En canvi, quan es va traduir
Os libros arden mal, de Manuel Rivas, per Els llibres fan de mal cremar, sembla que el
traductor es va adonar de la càrrega d‟ambigüitat intencionada del títol original i,
seguint una indicació aconsellada, per exemple, per Ladmiral (1979), prioritzà el sentit
semiòtic de la connotació, amb la qual cosa hi ha un guany positiu en quant el sistema
lingüístic català permet augmentar l‟ambigüitat de l‟original gallec.
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Faig notar, tanmateix, que en tots dos casos s‟ha produït un anisomorfisme entre
títol font i títol meta, conseqüència, a parer meu, de la divergència entre els sistemes
lingüístics que s‟hi acaren, malgrat ser tan propers com català, castellà i gallec.
Conscient de les limitacions del procés i confiant en les tècniques
desenvolupades per traductors precedents, abordaré el present treball amb la intenció de
transmetre el pensament d‟un metge que va escriure, fa vora set segles, sobre un tema
especialitzat i amb una intenció divulgativa.
La definició de Barcia Goyanes expressa un objectiu teòric, però en el procés
pràctic de la traducció faré servir l‟idioma com a estri i el posaré al servei d‟una funció
que van fixar Ch. R. Taber i Eugene A. Nida (1982: 12): Translating consists in
reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the sourcelanguage message, first in terms of meaning and secondly in terms of style.
Aquesta asseveració parla de cercar “equivalents”. Quant a la llengua, entesa
com a idioma, tot i que els valors connotatius no són transferibles automàticament, els
significants permeten la comunicació de denotacions vinculades per definició a les
referències que es volen transmetre. Però, en el text que traduïsc, fins i tot les
denotacions es troben, a voltes, modificades per les distàncies temporal i cultural.
Aquest fet determinarà que el capítol on explique les dificultats semàntiques i la manera
com les he resoltes siga particularment important.
Ara bé, la traducció no és només una operació lingüística, sinó, i sobretot, la
transmissió d‟unes idees que pertanyen a un context cultural. Per aconseguir aquesta
transmissió de conceptes em dedique primerament a l‟estudi de la societat, els
coneixements mèdics, l‟ambient universitari i el context històric en què el text font es va
escriure. D‟aquesta manera tracte d‟obtenir un resultat per mitjà d‟un instrument: la
llengua, aplicat a un objecte: el text original inserit en la cultura en la qual es va generar.
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El producte serà sempre relatiu, segons ens indica García Yebra (1997: 33):

El traductor no puede contentarse con la comprensión del lector común, sino que ha de
procurar acercarse en lo posible a la comprensión total. Digo “acercarse en lo posible”
porque la comprensión total de un texto es realmente inalcanzable. Para comprender
totalmente un texto sería preciso un lector ideal, que se identificase con el autor. Más
aún: tendria que identificarse con el autor tal como éste era y estaba en el mismo
momento de producir el texto, pues sabemos que un autor puede no entender, o entender
sólo en parte, lo que él mismo quiso expresar algunos años, algunos meses, algunos días
antes.

Una vegada admeses les limitacions del resultat, mamprendré aquest procés de
traducció amb el propòsit de cobrir, malgrat tot, una necessitat social: la divulgació de
coneixements, experiències i emocions.
El text font que he triat és un manuscrit en el qual un metge del segle XIV dóna
a la població general unes instruccions amb la intenció d‟evitar els efectes d‟una
epidèmia que s‟apropava a Lleida, la ciutat on vivia.
Hui sabem que aquella epidèmia era la mort negra que, en quatre anys, va
arrabassar la vida a un terç de la població europea. Com a conseqüència, les estructures
socials, morals i econòmiques del continent van canviar d‟una manera radical.
El text la traducció del qual aquí presente va ser el primer d‟un seguit d‟escrits
científics similars que es van produir a Europa amb funció divulgativa. L‟idioma de la
còpia que es conserva és el català, i aquesta és la llengua que s‟atribueix a l‟original. A
hores d‟ara roman sense versió castellana publicada. L‟objectiu primer d‟aquest treball
és oferir-ne una versió en aqueix idioma.
Una anàlisi del text i una traducció a l‟anglés, fetes per Winslow & Duran i
Reynals als Estats Units entre els anys 1948 i 1949, donen testimoni de la seua
importància com a document mèdic. Aquesta, junt a la voluntat de fer conèixer la
19

tradició científica catalana, em decantaren a triar l‟obra de què parle, escrita per Jacme
d‟Agramont, com a objecte en el qual vesar els meus conceptes sobre traducció.
Aquests conceptes se centren en expressar la intenció de l‟autor; el seu
pensament tal com es pot interpretar des del text escrit. En aquest punt combregue amb
les indicacions de la lingüística cognitiva, que reconeix la funció comunicativa dels
individus en situacions socials com el resultat, imperfecte, de la producció mental dels
comunicadors.
El cognitivisme qualifica el resultat d‟imperfecte perquè s‟hi afegeix l‟element
incertitud, atès que no es pot donar per garantida cap comprensió unívoca i cabal de la
comunicació. Aquesta idea m‟ha dut a posar especial cura en esbrinar el context social i
cultural del document, i en interpretar el sentit de les frases dintre de l‟escrit. Per a ferho, he estat més pendent de l‟expressivitat de l‟autor que de la funció interactiva que es
deriva del text. Ja que la intenció de l‟autor determina el sentit de la frase, tracte
d‟esbrinar de què parlava Agramont quan escrivia i què pensava quan en parlava.
Amb aquest objectiu, repassaré les vicissituds històriques del manuscrit, després
revisaré el fenomen universitari fins al segle XIV, m‟endinsaré en l‟estudi del galenisme
i de la medicina escolàstica medieval i, abans de començar la traducció, faré unes
consideracions sobre la pesta. Explicaré, després, els motius per a intentar en castellà un
text homòleg al text font, així com la tècnica per a aconseguir un estil que respecte la
distància temporal, i assenyalaré, per fi, les dificultats semàntiques, les noves
interpretacions d‟alguns termes que apareixen en el glossari de l‟edició del 1998 i les
divergències que trobe entre la meua traducció i l‟altra que existeix: la versió a l‟anglés
feta per Duran-Reynals & Winslow l‟any 1949.
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I- EL MANUSCRIT TROBAT A VERDÚ
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I- EL REGIMENT TROBAT A VERDÚ

I.1 Descobriment del manuscrit

A Enric Arderiu, arxiver d‟Hisenda i de la Biblioteca Provincial de Lleida, li va eixir a
l‟encontre, a la parròquia de Verdú, aquest document un dia de juny del 1909, en el curs
d‟una sortida organitzada pel Centre Excursionista de Lleida, del qual era fundador.
“Fullejant aquells volums de diversorum paperots, com avans solien dir, no va
caldre gaire esfors per fixar l‟atenció sobre aqueixa obreta, que sobressurtía del artificial
conjunt com si hagués tingut conciencia de son valor” (Arderiu, 1910/2000: Epístola;
paràgraf 2)1. D‟aquesta manera, i amb la grafia de l‟època, en donà notícia al metge
dermatòleg Josep Maria Roca, cofundador de l‟Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya i especialista en història de la medicina catalana de la baixa edat mitjana.
La descripció del document la fa també Arderiu (1910/2000; paràgraf 3): “14
fulls sense foliar, escrita en planes a dos columnes de 29 a 34 ratlles, si n‟exceptuam la
darrera plana que, ben comptat, no arriba a fer un terç de rastellera”. Continua
assenyalant els espais buits al començament dels capítols amb unes lletres, tant sols
indicades, com a guia per pintar-hi les inicials. Descriu la filigrana del paper (una flor
de lis) i esmenta que el seu amic i company en l‟excursió, en Rafel Gras d'Esteva, va fer
fotografia de tres de les pàgines (Ibídem, paràgraf 4).
Conscient de la importància del document, Arderiu fa conjectures sobre la
persona de l‟autor, Jacme d‟Agramont, sobre el camí que seguí el manuscrit fins a

1

Les referències d‟aquesta manera indicades assenyalen l‟any de l‟edició en paper i l‟any de digitalització
separats per /, així com l‟apartat i el paràgraf en les edicions digitals, ja que són les triades com a textos
font i estan sense paginar.
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Verdú i, atès que no dubta d‟estar front a una còpia, es demana sobre la data d‟aquesta i
la persona del copista (Ibídem, paràgraf 5).
Les línies afegides a peu del text amb prou feines es poden llegir. Sembla que la
tercera repeteix el començament del manuscrit: “als molt honrats [...]”. La data que hi
figura, indica Arderiu que “podria” ser aquella de la còpia, ja que en la línia anterior es
podria endevinar el mot <Factum>. En qualsevol cas, sembla que la mà que va fer la
còpia i aquella que hi va afegir les línies no són la mateixa, ateses les divergències, per
exemple, en el dibuix dels números romans.
Allò que l‟arxiver lleidatà deixa palés és que la lletra pertany, sense cap mena de
dubte, al segle XIV (Ibídem, paràgraf 6).
L‟important arxiu parroquial de Verdú és, encara a hores d‟ara, repartit entre una
dependència de la parròquia, a la qual s‟accedeix “quan hom s‟entafora en una escala de
cargol, considerablement erosionada pel trepig del temps”, com ho descriu l‟actual
rector, Mn. Ramon Roca (Farré, 2002: 13), i la casa rectoral. A la parròquia es troba la
documentació generada per la comunitat de preveres, i la resta, és a dir, la totalitat dels
registres sagramentals i els volums miscel·lanis, romanen a casa del rector.
Aquest extraordinari llegat documental, que comença en el segle XIII, ha estat,
per fi, inventariat gràcies a l‟esforç altruista de Miquel Àngel Farré Targa, tècnic arxiver
de l‟Arxiu Comarcal de l‟Urgell, com a treball final d'un Màster d‟Arxivística, i el
resultat va ser publicat, el 2002, per l‟Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega, sota el títol
L‟arxiu de la parròquia de Santa Maria de Verdú.
Fins a la tasca de Farré, l‟intent més exhaustiu de posar ordre en els documents
el va dur a terme Mn. Ramon Berenguer durant els últims anys del segle XIX i primers
del XX, mogut més per la bona voluntat que per cap orientació arxivística (Farré, 2002:
41), i descriu així la seua intenció (Ramon Berenguer apud Farré, 2002: 41):

23

[...] sempre me ha donat gust sentir la fragancia que despedeixen los papers i pergamins
vells, y tinc observat que fins els pobles los agrada molt sentí a parlar de las glorias dels
seus avantpassats, y se pensan que els rector és un sabi; y es un pobret de mi.
No me he proposat fer la historia de Verdú, sinó reunir materials per ella. No basta tenir
materials per pujar un edifici; sino ques necesita un habil arquitecte per edificarlo y que
tinga sal per donar bon gust a l‟obra.
En los sis o set llibres de paperots diversorum que jauen en lo Arxiu abundan los
documents historichs, pro los autentichs no passan del segle XIII, puig a ultims de
aquella centuria, so es, en lo any 1292, una ma criminal incendià lo Arxiu, que estava en
la Sacristia de la Iglesia, cremantse 40 manuals y molts altres documents volants.

La data afegida en números aràbics al començament del manuscrit d‟Agramont
és, molt probablement, de Mn. Berenguer.
A l‟arxiu de Verdú, Farré ha trobat documents que no tenen res a veure amb la
institució eclesiàstica, i assenyala que no és aquest cap fet extraordinari en qualsevol
registre semblant. Ell hi descriu papers que procedien de l‟ajuntament (fragments de
llibres de consells i llibres d‟estimes) i documentació del fons de la Cort del Batlle
(delegat del monestir de Poblet en la vila). Faig notar aquesta circumstància atès que el
manuscrit mèdic d‟Agramont fa de mal explicar dintre d‟un arxiu eclesiàstic.
Un fet que Farré assenyala com a possible causa d‟intercanvi inadvertit de
documents és que l‟escrivania estigués situada al castell i que algun rector l‟arrendés
durant algun temps. Consta que, en un cert moment, es va trobar manuscrits parroquials
al castell i es van tornar al seu lloc natural. Per la mera coincidència de dates entre
l‟Epístola (original del 1348 i data al final del text quaranta anys posterior) i una
restitució d‟aquest tipus, reproduïsc unes línies que la certifiquen (Farré, 2002: 42):

Fou trobat aquest llibre en lo castell ab [diverses] cartes tallades ab un altre llibre del
any M [CCC] XLVI per en G. Francesch not. los qual los mana porta a la sglesia hon jo
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Bn. de Salt vicari perpetu de Verdu era [...] per ventura havia XXXX anys que los dits
llibres eran en lo castell.1

Mn. Berenguer va recollir, de manera arbitrària, documents solts i els va relligar
en huit volums miscel·lanis. Sembla que en el volum 2 es trobava l‟Epistola
d‟Agramont el mes de juny del 1909 (Arderiu, 1910/2000: Epístola; paràgraf 2).
Hom pot notar que Arderiu fa servir l‟expressió “diversorum paperots” que ja
utilitzà Mn. Ramon Berenguer quan va mamprendre la tasca organitzadora: “paperots
diversorum”.

I.2. Divulgació de la troballa

I.2.1 Ressò a Catalunya

La primera publicació del text transcrit es va fer al Butlletí del Centre Excursionista de
Lleyda, el 1909 (any II, Janer a Desembre) on ocupa les pàgines 55 a 94. D‟aquestes, la
56 i la 80 reprodueixen sengles fotografies del document, les pàgines 1 r i 10 r,
respectivament. Es tracta, amb molta probabilitat, de dues de les fotos preses per Gras
d‟Esteva. És possible que la tercera es reproduís a la pàgina 94, però la meua còpia no
permet esbrinar-ho. Aquesta còpia me la van proporcionar al Centre Excursionista de
Lleida, el setembre del 2008, una mica estranyats de la meua visita i del meu interés per
un article la importància del qual desconeixien.
Arderiu va comunicar la troballa al doctor Josep Maria Roca i aquest li va
respondre amb una carta on situa el document en el moment històric del començament
1

Arxiu parroquial de Verdú, fons parroquial, llibre de notes 1348-1349, top: 82/3. El present text està
recollit del primer full del llibre. (Nota reproduïda de Farré Targa, 2002: 42)

25

de la gran epidèmia de pesta que va sotragar la societat europea entre els anys 1348 i
1352. Les cartes entre tots dos, junt a la transcripció de l‟Epístola, es van publicar, en
forma de quadern, el gener del 1910. L‟impremta on es va estampar fou la de Joseph A.
Pagés, la mateixa on s‟estampava aleshores el Butlletí del Centre Excursionista. A
Lleida se‟n conserva un exemplar a la biblioteca de l‟Institut d‟Estudis Ilerdencs.
Hom dóna per fet que la transcripció es deu a Arderiu, però enlloc no hi consta.
Només a l‟última pàgina de totes dues edicions esmentades hi ha la frase: “L‟original es
molt borrós: no estem segurs si hi diu derrer ó si hi diu tercer”.
Els estudiosos catalans mai no han dubtat de la mà d‟Arderiu per a la
transcripció. Així, per exemple, ho mostra el professor Veny (!971: 33), però quan el
metge i historiador de la medicina suís Arnold C. Klebs en va fer la presentació al 6e
Congrès Internationale d´Histoire de la Médecine, a Leyde, el 1927 (actes publicades a
Anvers el 1929), féu constar la suara dita circumstància1. De fet jo només he trobat una
referència a l‟autoria d‟Arderiu, aquella que hi ha en el llibre de J. Mª. Roca sobre la
Universitat de Lleida (Roca, 1927: 71).
El manuscrit, ja relligat a banda, formà part de l‟exposició bibliogràfica del
Segon Congrés de Metges de Llengua Catalana, que tingué lloc a Barcelona el 1917.
Gràcies a aquest congrés l‟Epístola es va conèixer a la resta d‟Europa i als Estats Units.
Quant al fet que el document romanga pràcticament desconegut en l‟Estat
espanyol, podria ser analitzat des de la teoria de narratives tal com l‟explica Mona
Baker (2006: 3)

Narratives, as understood here, are dynamic entities; they change in subtle or radical
ways as people experience and become exposed to new stories on a daily bases. This
assumption has a number of consequences. First, narrative theory recognizes that
1

“[...] Nothing in it indicates who made the transcription but I take it to be the same as the one cited in
the Bibliografia, established by Roca and Arderiù”. (Pàgina 230 de les actes del dit congrés, peu de
pàgina)
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people‟s behaviour is ultimately guided by the stories they come to believe about the
events in which they are embedded, rather than by their gender, race, colour of skin, or
any other attribute.

En una societat on la narrativa dominant prenia com a natural una Espanya
castellanitzada, l‟existència d‟una tradició científica en altra llengua dintre del mateix
Estat podia resultar pertorbadora. Aquesta narrativa era encara viva els anys 70 del
passat segle, com testimonia Barcia Salorio (2003: 4):

Tanto como especialista en las distintas ramas de la Ciencia que tocó, [Barcia Goyanes]
como Decano y Rector organizó numerosos Congresos y Reuniones, nacionales e
internacionales, pero quizás interesa destacar por el significado que en la vida española
y más precisamente en la de la Comunidad de Valencia se iba a producir años después,
la organización del Primer Congreso de Historia del País Valenciano, que tan
controvertido estuvo en la época en que se organizó, 1971, por su posible significado
político. Él mismo comentó en alguna ocasión, que tratar la Historia de una región de
forma independiente a la España común, no gozaba entonces de simpatía alguna y por
ello el Director General de Educación del momento, que debía presidir el acto inaugural
del Congreso y el Gobernador Civil clausurarlo, declinaron hacerlo, aludiendo pocos

días antes ciertas obligaciones, por lo que debió hacerlo mi padre en su papel de
organizador y de Rector.

I.3 Estudis sobre el document

I.3.1 Estudis a Catalunya

El professor Joan Veny, catedràtic de Dialectologia Catalana a la Universitat de
Barcelona i membre de l‟Institut d‟Estudis Catalans, féu una transcripció del document,
un estudi lingüístic i uns estudis introductoris que la Diputació de Tarragona va publicar
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l‟any 1971. En la transcripció, el professor Veny en va modernitzar la lectura per mitjà
d‟accentuar els mots segons les normes modernes del català en el dialecte oriental,
introduir l‟apòstrof, usar el guionet i el punt volat, a més de regularitzar l‟ús d‟u i v, i i j,
i d‟escriure les majúscules (Veny, 1971: 42).
L‟any 1993 es va publicar, de manera independent, l‟estudi lingüístic junt a
altres estudis de dialectologia (Veny, 1998/1999: Estudi lingüístic. Introducció; paràgraf
3).
La tercera edició de Joan Veny, que el 1998 va fer possible la Universitat de
Lleida, inclou, a més, un pròleg de Jaume Porta i Casanellas –llavors rector de la
Universitat de Lleida–, estudis de Jon Arrizabalaga, investigador del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas al Departament d‟Història de la Ciència de la institució
“Milà i Fontanals” de Barcelona, i de Luís García Ballester, catedràtic d‟Història de la
Medicina a la Universitat de Cantàbria i professor d‟investigació del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, il·lustracions de Josep Minguell i una edició facsímil de
la còpia que es conserva.
La transcripció del 1998, digitalitzada el 1999, és la del professor Veny que,
com he dit, ja s‟havia publicat sota el títol “Regiment de preservació de pestilència” de
Jacme d‟Agramont (s. XIV). Introducció, transcripció i estudi lingüístic (Tarragona,
1971).
Jo n‟he fet la traducció des d‟ambdues edicions, 1910 i 1998, en les versions
digitalitzades –el 2000 i el 1999, respectivament– accessibles a la Biblioteca Virtual
Joan Lluís Vives.
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I.3.2 Estudis a Europa

El professor Veny assenyala que, després de la troballa i publicació per Arderiu el 1910,
“l‟obra del metge lleidatà no ha atret massa la curiositat dels investigadors” (Veny,
1971: 39). Hi estic d‟acord si aquesta frase es refereix a Catalunya i la resta d‟Espanya,
però puc assenyalar que m‟ha sorprés l‟interés que va despertar tant a Europa com a
Amèrica, en els anys 20, 30 i 40 del passat segle, entre alguns estudiosos mèdics de la
màxima rellevància.
El metge suís, especialista en tuberculosi, Arnold C. Klebs, ja hi va fer la
primera referència a Remèdes contre la Peste, obra publicada amb Dolz l‟any 1925
(Klebs & Dolz, 1925: 60). El mateix any, Karl Sudhoff, iniciador de la Història de la
Medicina com a disciplina científica a Alemanya, esmentà el tractat d‟Agramont com el
més antic que es va escriure amb motiu de la pesta negra (Sudhoff, 1925: 120, 121). Ho
féu a la revista Archiv für geschichte der Medizin, on presentà un recull d‟escrits
similars produïts arreu d‟Europa amb motiu de l‟epidèmia que va començar el 1348. A
la pàgina 120 del nº XVII de la revista esmentada, s‟ofereix un fragment de la plana 5 r
del manuscrit.
Arnold C. Klebs va fer arribar a Sudhoff una còpia, potser no sencera, de l‟obra
(Sudhoff, 1925: 120). Les omissions i els errors de transcripció que presenta el text a la
revista inclinen a pensar en una reproducció feta per una persona que desconeixia el
català, ja que hi falta el final de la tercera línia de la columna a i quasi tota la quarta
(“vench pestilencia e mortaldat en Grecia”) amb la qual cosa el paràgraf resta mancat de
sentit. O bé es va transcriure des d‟una fotografia, atès que, el mot “Tolsa”, per
“Tolosa”, que apareix a la línia nou del manuscrit, s‟ha confós amb “bolsa”, i aquesta
confusió s‟explica des del dibuix original, però no des de la transcripció d‟Arderiu tal
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com es veu al Butlletí o a la versió digitalitzada des de l‟edició del 1910. Pot abundar en
la sospita de còpia directa (fotogràfica o manual) el fet que la reproducció a Archiv für
geschichte der Medizin comença per “faccio”, tal com ho fa la plana 5 r del manuscrit.
Aquesta és la segona part de “putrefaccio”, que apareix a mitjà de pàgina tant al Butlletí
com al quadernet del 1910, sols que amb la grafia “putre //// faccio”, ja que Arderiu
separà d‟aquesta manera tot començament de plana en l‟escrit del segle XIV. Amb tot,
Klebs afirma que a ell li va arribar una transcripció (Klebs, 1929: 230, peu de pàgina).
Ja hem fet referència a Klebs com el metge que va esmentar l‟obra d‟Agramont
al seu llibre Remèdes contre la Peste (1925) i com l‟autor d‟una comunicació, l‟any
1927 a Leyde, sobre ella. No van ser els seus únics estudis sobre el mestre lleidatà.
Mogut pel seu profund interés per l‟obra d‟aquest, va presentar altra comunicació al X
Congreso Internacional de Historia de la Medicina de Madrid, del 1935, sobre la
possibilitat que el canceller de l‟Estudi de Montpeller, Jehan Jacme, fos el traductor al
català del Libre de la figura del uyl, de l‟autor àrab Alcoatí. Hi insinuà que el canceller
seria català i, possiblement, fill de Jacme d‟Agramont (Klebs, 1935: 271).
L‟estudiós de les universitats francés Stephen d‟Irsay va visitar Lleida amb la
intenció d‟investigar, de primera mà, la persona de l‟autor de l‟Epístola, però no hi va
aconseguir cap dada que no haguera ja estat apuntada per Arderiu (Klebs, 1929: 229;
Winslow, 1948: 749).
Sembla indubtable que el divulgador del manuscrit entre els estudiosos europeus
i americans va ser Arnold Klebs, i podríem demanar-nos com va arribar aquest metge
suís a conèixer l‟obreta. Ell mateix ens ho fa saber, a peu de pàgina, en les actes del
congrés de Leyde-Amsterdam del 1927: A co-member of the Société française d‟histoire
de médecine, Dr. SALVADOR VIVES formerly of Gerona now in Barcelona, most kindly
procured for me the transcription of d‟Agramont‟s tract. (Klebs: 1929: 230, peu de
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pàgina). He pogut deduir, de les dades aportades, que es refereix al metge psiquiatra
Salvador Vives i Casajuana.

I.3.3 Estudis als Estats Units

El doctor Klebs treballà als estats Units del 1896 al 1910, i va romandre sempre en
contacte amb els investigadors nordamericans, d‟aquesta manera va assessorar Anna
Motgomery Campbell en la redacció del seu llibre The Black Death and Men of
Learning (1931)1.
Anna Campbell hi esmenta el Regiment d‟Agramont (Campbell, 1931: 9) de la
manera que reproduiré, atesa la dificultat de trobar el llibre on ho fa:

1. Master Jacme d‟Agramont. Epistola de Maestre Jacme d. Agramont als
honorats [sic] e discrets seynors pahers e Conseyll de la ciutat de Leyda, 24 Abril 1348.

The epistle of Master James to the lords and council of Lérida, written in
Spanish and dated 24 April, 1348, bears the earliest date given in any tractate dealing
with the Black Death. The manuscript was found recently in the parochial archives of
Verdu, in Lérida, by Dr. Arnold C. Klebs, who is now editing it. Nothing further is
known about the author.

Y continua a peu de pàgina:

1

Aquest extraordinari llibre sobre la pesta del 1348 es va publicar per Columbia University Press com el
primer d‟una col·lecció d‟obres que, atès el seu interès científic i la seua probable escassa difusió,
necessitarien del suport d‟una beca concedida per la Carnegie Corporation de New York. De fet, el treball
de Campbell es va editar el 1931, va tenir una reedició el 1966 i continua, a hores d‟ara, estant un llibre
en gran demanda. L‟exemplar que he aconseguit m‟ha estat extremadament útil per a aquesta tesi. No n‟hi
ha traducció ni al català ni al castellà.
A banda de la visió global sobre l‟epidèmia i les seues conseqüències a Europa, ofereix una
exposició dels “primers” setze “regiments” que es van escriure al continent amb la mateixa intenció que
va moure a Agramont. Han estat, per a mi, una mena de “textos paral·lels” per a la traducció al castellà, ja
que s‟hi recull conceptes i noms de la medicina de l‟època que es troben a Agramont i ajuden a situar
aquest dintre del món científic del seu temps.
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Dr. Klebs communicated his discovery to Professor Sudhoff, and the first part
of it, some thirty lines in print, has appeared in the Archiv für Geschichte der Medizin,
XVII (1925), 120. The dates which occur in the tractates are kept Old Style here, in
order not to interfere with the wording, the same is true of place names in quotations
from the manuscripts; as Leyda for Lérida. See also Klebs, A. C., “A Catalan Plague–
Tract of April 24, 1548 [sic], by Jacme d‟Agramont,” pp. 229-232 of Report du 6e
Congrès Internationale d‟Histoire de la Médecine, Leyde-Amsterdam, 1927. Published
at Anvers, 1929.

Com es pot veure, la historiadora de la ciència Anna Campbell esmenta
l‟Epístola per indicació de Klebs, però no la va interpretar de manera correcta. En
primer lloc, atribueix a l‟epidemiòleg suís la troballa del manuscrit; si aquest parla d‟un
Catalan plague-tract, Campbell dóna per fet que el text està escrit en Spanish i, per tant,
“Leyda” és la forma antiga d‟escriure “Lérida” en aquest idioma i ella en respecta la
grafia. Respecta, també, les dates Old Style, ço és, d‟acord amb el calendari julià, però
no diu que en aquella època, a més, als territoris de la corona d‟Aragó se seguia el
calendari florentí.
Si no tenia coneixença directa del document d‟Agramont, no podia fer la
comparació del seu contingut amb aquell dels altre quinze documents que estudia.
Tractaré de fer-ho jo, encara que només en els trets més importants i que siguen
rellevants dintre del procés traductiu.
L‟interés pels documents medievals sobre la pesta que mostraren els estudiosos
de començaments del segle XX es pot explicar, amb relativa facilitat, si hom pensa que
en aquells anys es va desenvolupar la Història de la Medicina com a disciplina
acadèmica, acabava de tenir lloc una epidèmia terrible, com va ser la passa de grip que
va delmar les poblacions europea i nordamericana, i estava a punt d‟iniciar-se el
desenvolupament del concepte modern de “salut pública” que, en un termini inferior a
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un segle, ha aconseguit, amb altres avanços mèdics, un augment espectacular de
l‟esperança de vida.
Anna M. Campbell apunta que Karl Sudhoff havia publicat la primera part del
manuscrit. En realitat n‟havia extret una mostra de la plana 5 r, i, fins a on jo he pogut
esbrinar, no en va continuar cap més divulgació.
Quant a Klebs, Campbell insinua que aquest està en procés d‟editar l‟obra. De
fet, l‟autor suís també ho expressa d‟aquesta manera: My English translation of this
tract, I shall publish elsewhere (Klebs, 1929: 229). Sembla que aquesta traducció mai
no va ser publicada i es va reduir a unes notes per a ús personal. De fet, uns anys més
tard, Klebs refereix de nou que ell n‟ha fet la traducció a l‟anglés, però res no diu sobre
la seua publicació (Klebs, 1935: 271).
Amb tot i això, la importància del congrés de Leyde, on Klebs va fer conèixer el
document d‟Agramont, es pot deduir del nom de les autoritats científiques que hi van
dirigir la discussió, on destaquen, a més dels ja esmentats Sudhoff i D‟Irsay, Henry
Sigerist (professor d‟Història de la Medicina en la Johns Hopkins University), William
Henry Welch (fisiòleg, patòleg i bacteriòleg, de la Johns Hopkins University) i el
professor John WS Johnsson (historiador de la medicina, de Copenhague) (Klebs,
1929: 232).
Ja he esmentat que Arnold C. Klebs va treballar als Estats Units del 1896 al
1910, i que sempre va estar en contacte amb el món cultural nordamericà. El 1939 va
llegar la seua magnífica col·lecció de llibres a la Harvey Cushing Medical Library de la
Universitat de Yale, que és la biblioteca central de la Yale School of Medicine in New
Haven, Connecticut, on, en la secció Medical Historical Library, el Regiment
d‟Agramont ocupa un lloc destacat d‟ençà que Charles-Edward Amory Winslow,
creador i desenvolupador del concepte modern de Salut Pública i Professor of Public
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Health en la Yale School of Medicine del 1915 al 1945, que ja„n tenia notícia, la va
singularitzar d‟entre tot el llegat, el qual incloïa molts incunables i manuscrits. Ell
mateix narra la rebuda d‟aquesta obra (Winslow & Duran-Reynals, 1948: 748):

The text of this tractate was discovered in the parochial archives of Verdú and was
printed in Catalan in 1910 by J. M. Roca and E. Arderiu. Its importance was recognized
by Arnold C. Klebs; and when Dr Klebs‟ library (which was left to the Historical
Library of the Yale School of Medicine) arrived at New Haven a year ago, the folder on
Jacme d‟Agramont proved of absorbing interest to us.

El metge nordamericà es mostrà tan interessat en els conceptes higiènics
continguts en el Tractat català que, abans que passés un any de la rebuda del llegat de
Klebs, ja n‟havia publicat un estudi (Winslow & Duran-Reynals 1948: 747-765) i una
traducció a l‟anglés des del català medieval, l‟única versió no catalana editada fins ara
(Winslow & Duran-Reynals 1949: 57-89).
Tant l‟estudi com la traducció es van estampar a la revista Butlletin of the
History of Medicine, números 22 i 23, respectivament.
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II- LA IDENTITAT DE JACME D’AGRAMONT

II- LA IDENTITAT DE JACME D’AGRAMONT

II.1 Què se sap de l’autor?

Queden molts pocs documents que donen constància de la persona de Jacme
d‟Agramont. Enric Arderiu va localitzar, a l‟arxiu de la Paeria de Lleida, algunes notes1
que transcriu en la seua epístola al doctor Roca (Arderiu, 1910/2000: Epístola; paràgrafs
13-16).
Amb posterioritat, s‟ha trobat nous documents al mateix arxiu2, que, com els
suara esmentats, fan referència a la demanda de la dona d‟Agramont sobre l‟alberg on
havia viscut amb el seu marit. Els professors de l‟Estudi de Lleida gaudien d‟hostatge
adequat i gratuït, proporcionat per la Paeria ( Arderiu, 1910/2000: Epístola, paràgraf 17;
Roca, 1927: 32).
Per aquests darrers documents se sap que la dona de mestre Jacme es deia
Ysabel i l‟alberg causa de la demanda es trobava al carrer de Madrona. Aquest carrer,
desaparegut arran de la reforma del casc antic, figura al llibre de Josep Lladonosa sobre
la Lleida antiga amb el nom de carrer de Fragà, i rodejava la plaça de Sant Joan per la
banda de la Seu vella. Començava en el carrer del General i desembocava en la Redola
de Sant Joan. Era un dels carrers que més van variar de nom al llarg de la història, i en
el segle XIII duia el nom de Madrona, un dels cognoms de presència més antiga a la
ciutat (Lladonosa, 2007: 410)3.

1

Aquestes notes consten, com Arderiu assenyala en l‟edició del 1910, en l‟arxiu municipal de Lleida,
manuscrit 398, fulls 11 v, 33 v, 34 v i LVII v.
2
CAT AML Fons municipal, Llibre de Crims reg. 776 f. 82r - 85v i 130v.
3
Informació cortesia de Yolanda Enjuanes, tècnica auxiliar arxivera de l‟Arxiu de la Paeria de Lleida.
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Se sap que Agramont va ser catedràtic de l‟Estudi almenys des del curs 13431344, quan era el titular d‟una càtedra de medicina i tenia per company, en altra, Walter
de Wrobruge (García-Ballester & Arrizabalaga, 1998/1999: Los inicios del Estudi de
medicina; paràgrafs 8-10). Però fins i tot el seu nom es modifica, a vegades, de manera
que pot resultar enganyosa. Hi ha estudiosos actuals que l‟escriuen “Jaume
d‟Agramunt”. Tanmateix, com ja va fer notar Joan Veny (1971: 24) no cap, en aquest
cas, la confusió entre “o” i “u”, ja que la vocal no és àtona. El professor Veny també
assenyala que va haver, en el segle XII, una immigració, cap al sud dels Pirineus, de
persones procedents del Llenguadoc que eren anomenades amb el lloc de procedència
precedit per “de”. A l‟actual departament francés del Gard hi ha la localitat
d‟Aigremont, i entre aquests esmentats repobladors de l‟Aragó figura, el 1147, un “Pere
d‟Agremont”. A Lleida es va produir una repoblació del mateix origen, i és possible que
hi vingueren els antecessors del mestre de l‟Estudi (Veny, 1971: 25).
Jo seguisc el consell, ofert pel professor Veny, de no canviar la grafia del nom.
A l‟Epístola figura sempre com “Agramont”, i als documents que hi ha a l‟arxiu de la
Paeria consta tan sols com a “Jacme dagremont”, circumstància que va assenyalar
Arderiu (1910: VIII) en estudiar el manuscrit 398. Jo he pogut comprovar que també és
aqueixa la grafia amb què apareix en els registres del llibre de Crims. Sembla que els
documents recolzen la procedència ultrapirinenca apuntada per Joan Veny.
La persistència en escriure “Agramunt” podria induir a confusió tal com ha
tingut lloc en el treball de Winslow & Duran-Reynals (1948: 749) on, malgrat conservar
la grafia “Agramont”, van prendre per segura una possibilitat no confirmada: Jacme
describes himself as “Of Lerida”; and Agramont, the town indicated as his place of
family origin, is only 20 kilometres north of Verdú.
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II.2 Procedència de la còpia

Arderiu va quedar intrigat per com aquesta còpia podia haver arribat a Verdú, i
assenyalà (Arderiu, 1910/2000: Epístola; paràgraf 5):

Sols com á curiositat que serva de maridatge de lloch, y fins á cert punt, de temps amb
aquesta obra, me plau consignar que per aquells anys, si no recordo malament un
septeni avans, havia obtingut la llicenciatura a Lleyda lo rector de Verdú, á qui s‟havia
otorgat la mercè de permétreli entrar de franch unes quantes cargues de vi pera ajudar
als gastos del grau [...]

Sembla que el doctor Roca va investigar aquest fet i el copià, del Ms. 396. –fol.
211 de l‟Arxiu Municipal de Lleida, d‟aquesta manera (Roca, 1927: 42):

A la suplicacio quel Rector de Verdu hic a donada que suplique que hic pugue metre vi
a la festa de son doctorat e que demane que li sie tornat lo libre que ha donat per raho de
ban que li ere demanat car hic avie meses V. càrregues de vi a son beure ab besties
stranyes. Ordena lo dit conseyll que lo dit libre sie tornat al dit rector e que no li sie
demanat lo ban, e que li sie donada licencia que hic puxe metre vi a la festa de son
doctorat XXV carregues.

Es pot veure que Arderiu citava de memòria un esdeveniment circumstancial,
però les seues ratlles, impreses en l‟edició del 1910, van donar peu perquè Klebs
suggerís que Jacme podria ser aquest rector, i que Winslow arribés a afirmar que allò
que Arderiu insinua és el fet que el metge rector de Verdú en podria haver estat el
copista (Winslow & Duran-Reynals, 1948: 750). A més, Winslow (Ibídem) transmet,
seguint Arderiu, que el vi servís per a ajudar a les despeses del grau quan des del
document només es pot pensar en la celebració de la festa de graduació.
El fet que un rector estudiés medicina, si aquests van ser els estudis del rector de
Verdú, pot resultar estrany perquè Honori III, en la Super specula (1219) prohibia
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l‟estudi d‟aquella als sacerdots, diaques i altre clergat. Aquest punt es va incorporar a
les Decretales de Gregori IX (1234) i es va estendre a monjos i canonges del clergat
regular. Però res no s‟hi diu d‟exercir la medicina i, aparentment, no afectava els
sotsdiaques ni el clergat amb ordes menors. Amb tot, aquestes prohibicions es van
suavitzar en el Liber sextus, promulgat per Bonifaci VIII el 1298, i es va permetre el
clergat parroquial (sacerdots i diaques) estudiar la disciplina. Així mateix, es va establir
dispenses per a permetre-ho al clergat regular (McVaugh, 2002: 74). És cert que
Agramont era casat, però aquesta circumstància no impedia que tingués els ordes
menors, o fins i tot els majors si ja era casat quan els va rebre, sempre que es
comprometés a guardar castedat.
Com hom pot observar, Arderiu, en esmentar el rector de Verdú, assenyala un
fet circumstancial que pot resultar d‟estímul a altres estudiosos. En el meu cas he trobat,
al fogatjament del 1358 que va estudiar Pons i Guri i que es conserva a l‟Arxiu Diocesà
de Girona ms. 23-25 (Armari Arevalo de Zuazo)1, que a Verdú hi havia un foc, només
deu anys després de la data de l‟escriptura del manuscrit, a nom d‟un Agramunt, que,
com tots els focs de Verdú, havia de pagar fogatge a l‟abat de Poblet (Pons i Guri, 1964:
398).

II.3 Possible relació amb Jehan Jacme

A la Biblioteca Capitular de la Seu de Saragossa, Lluís Deztany va descobrir un
manuscrit del segle XIV amb el text del Libre de la figura del uyl, d‟Alcoatí. Deztany
va publicar la troballa el 1933, amb acotacions històriques del metge oftalmòleg Joseph
1

Aquesta localització la dec a l‟amabilitat de Yolanda Enjuanes, tècnica auxiliar arxivera de l‟Arxiu de la
Paeria de Lleida.
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M. Simon de Guilleuma. Aquest no dubtà en identificar el traductor de l‟àrab, Joan
Jacme, amb el canceller de l‟Estudi de Montpeller. I apuntà la possibilitat que fos fill de
Jacme d‟Agramont (Klebs, 1935: 271).
Arnold C Klebs parla de l‟autor d‟un Regime de l‟épidemie del segle XIV que va
publicar, amb Dolz, en el seu llibre Remèdes contre la peste, com al canceller de
l‟Estudi de París. Aquell apareix al Regime com a Jehan Jasme, i el canceller és conegut
com a Joannes Jacobi. Va comentar Klebs aquesta identitat amb Pierre Pansier, autor
del catàleg dels manuscrits mèdics de les biblioteques de França, que hi va estar
d‟acord, però apuntà que el nom hauria d‟escriure‟s “Jacme”, segons l‟ortografia
provençal (Klebs, 1935: 269). Klebs continua per a dir que van despertar les seues
sospites les relacions que Jacobi-Jacme va guardar amb Lunel (Lunèu en occità) i
l‟escola de traductors judeoaràbics que hi va haver. Aquest Jacme va aparèixer a
Montpeller cap a 1360 i hi va morir el 1384 (Klebs, 1935: 270).
El doctor Josep Maria Roca esmenta Johan Jacme de Montpeller com,
possiblement, un dels autors més coneguts pels estudiants de l‟Estudi de Lleida1. Hi
afegeix que va concursar a la cancelleria de la Facultat de Medicina de l‟Estudi general
de Montpeller, on tingué com a opositor el seu company Johan de Tornamira (autor
d‟una altra Preservació contra pestilència) el qual presentava més mèrits que Johan
Jacme, però va guanyar aquest gràcies a ser metge del papa Urbà i del rei Carles de
França. Afegeix el dermatòleg català: “Sempre han tingut béch les oques” (Roca, 1927:
38).
Per a Simon de Guilleuma, el canceller de Montpeller, el traductor d‟Alcoatí i el
fill de Jacme d‟Agramont són la mateixa persona. Klebs, en canvi, pensa que: esta
conjetura es interesante y plausible, aunque le falta el apoyo de una prueba clara
1

Roca enumera les següents obres de Johan Jacme: Epidemia sive pestilencia; Recepte super quarto
canonis Avicennae de febribus; Tractatus de calculis in vesica i Secretarium practicae medicinae. Res no
hi diu del seu possible origen català.
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(Klebs, 1935: 271). Arnold Klebs estimulà, al Congreso Internacional de Historia de la
Medicina del 1935 a Madrid, els investigadors de la Història espanyols a cercar més en
les abundants fonts encara desconegudes a Espanya. En aquesta observació coincideix
amb Jill R. Webster, la qual, en el llibre sobre els Menorets, indica que els arxius de la
corona d‟Aragó contenen alguns dels documents medievals més valuosos d‟Europa,
circumstància que molts historiadors europeus desconeixen (Webster, 1993: 9).
Aquesta possibilitat de parentiu també va ser presa en consideració per Sudhoff,
tal com ho transmet Charles Winslow (1948: 754).
Simon de Guilleuma va investigar la persona de Jacme d‟Agramont com a
possible pare de Jehan Jacme, i va trobar un document on figura que, l‟any 1304, un
metge de Lleida, dit Jacme, va acudir a Calatayud requerit pel rei Jaume II, i així ho
exposa en el llibre sobre l‟obra d‟Alcoatí editat per Deztany (Barcelona: 1933). Per
proximitat de dates, pensa Guilleuma que aquest Jacme podria ser el mateix autor de
l‟Epístola.
Joan Veny parla d‟aquesta visita a Calatayud i ofereix el document on consta
(Veny: 1971: 22): <<Item doné a Maestre Jacme, metge, per messió que feu vinent al
senyor Rey de Leyda a Calatayú per a esser a son servey. Quadraginta solidos
jaccensis>> (de la Noticia Histórico-medical, ap. Alcoatí. Libre de la figura del uyl. p.
34).
Klebs va recollir el fet de la mateixa font (Guilleuma) i, quan els seus apunts van
arribar a Winslow, el 1947, aquest va analitzar la dita possibilitat i li va semblar que, si
Jacme era metge experimentat com per a ser requerit pel rei, va haver de viure durant un
temps inusualment llarg per a l‟època, ja que se sap que va morir entre el 1348 i el 1349.
Puc dissentir d‟aquesta darrera afirmació si pretén anular, per raons d‟edat, la
possible relació familiar entre Jacme i Jehan Jacme. De fet, per aconseguir la
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llicenciatura en arts, un dels requisits era haver complert 21 anys –almenys, segons els
estatuts de l‟Estudi de París– (D‟Irsay, 1933: 69), i, com a mínim, uns nou anys es
tardava en aconseguir la mestria en medicina (D‟Isay: 1933: 163). Podria dir-se que el
susdit Jacme, de Lleida, podria estar en la trentena el 1304. En aquest cas, hauria mort
amb setanta complerts, la qual cosa no era gens inusual en l‟època. Sense arribar als
més de noranta anys de Sant Ramon de Penyafort, trobem altres personatges de la
condició social de Jacme d‟Agramont que van morir en la setantena (Sant Albert
Magne, Ramon Llull, Arnau de Vilanova, Roger Bacon).
Però, a més, sembla que Jaume II no va requerir els serveis de Jacme a
Calatayud. El rei hi va cridar el primer catedràtic de medicina de l‟Estudi de Lleida,
Guillem de Béziers, al qual, com es trobava camí de Montpeller per aconseguir unes
medicines, també per indicació del monarca, va demanar que, mentre ell arribava, li
enviés un altre metge de la seua confiança. Guillem va elegir Jacme, de Lleida, que va
iniciar camí cap a Calatayud. A aquesta ciutat es van ajuntar, per atendre el rei, Jacme,
de Lleida; Guillermo, de Saragossa i Guillem de Béziers (McVaugh, 2002: 11). Més
tard, el rei va recaure i aquests tres metges hi van tornar a acudir, com també hi va anar,
aquesta vegada, el metge jueu Isaac, de Barbaria (McVaugh, 2002: 12).
MacVaugh no dubta en qualificar Jacme de protégé de Guillem de Béziers. La
figura de deixeble preferit és freqüent en els documents de l‟època. Hom pot recordar el
llegat que féu el també catedràtic a Lleida Pere Gavet al seu estudiant Ramon Soler
(Roca, 1927: 78), o Joan Cuto, de Mallorca, alumne també de Gavet (McVaugh: 2002:
77), o Pedro Cellerer, de Daroca, alumne preferit d‟Arnau de Vilanova, fins el punt que
aquest el va recomanar a la família reial (McVaugh, 2002: 82). Hom reconeix a Pere
Cellerer com el compilador, si més no, de dues obres atribuïdes al seu mestre:
Antidotarium i De venenis.
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Si Jacme era alumne protegit de Guillem de Béziers, potser encara no era mestre
el 1304. Sens dubte era metge, però podia tenir la qualificació de batxiller o llicenciat en
medicina, amb la qual cosa, el 1304 podria estar en la vintena i la seua vida, si va ser
entre 1280 i 1349, va assolir una durada no excepcional i podria haver cobert els
esdeveniments que alguns estudiosos atribueixen a l‟autor de l‟Epístola.
Hom pot argüir que als documents apareix com “Mestre Jacme, metge”, la qual
cosa podria indicar que ja era en possessió del mestratge, però al contrari, aquesta
denominació abunda en la possibilitat que jo expose, ja que “Mestre” era un títol atribuït
a tots aquells que es dedicaven a la medicina, i tan sols els de formació acadèmica
afegien, darrere del nom, el grau assolit a un Estudi –batxiller, llicenciat o mestre–
(McVaugh, 2002: 80). Així, hom podria trobar un Maestre Jacme d‟Agramont, metge,
l‟any 1304 i un Maestre Jacme d‟Agramont, maestre en arts i en medicina, el 1348, tal
com figura en les línies que el copista va afegir al final de l‟Epístola.

II.4 Franciscanisme en Jacme d’Agramont

II.4.1 Deducció de “franciscanisme” des del text
García-Ballester & Arrizabalaga (1998/1999: El Regiment de la pestilència de Jacme
d‟Agramont: ocasión y destinatarios; paràgraf 2) insinuen que el mateix Jacme
d‟Agramont fa professió del seu franciscanisme (1910/2000: Captatio benevolentiae;
paràgraf 2), en les paraules:

Car a aço no ma mogut zel denvega ni deniquitat, ans verdadera amor e karitat car lo
tractat aquest es feyt principalment a profit del poble, e no a instruccio dels metges, com
jo sia dels menors del mon e sia aixi com a verme en comparacio de molts altres.
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Els esmentats autors interpreten com a “franciscanista” <<su canto al
“verdadero amor y caridad” y su profesión de pertenecer a los “menors del món” y de
ser “axí com a verme en comparació de molts altres”>>.
Jon Arrizabalaga repeteix la mateixa possible interpretació, aquesta vegada
sobre el metge valencià del segle XV Lluís d‟Alcanyís, en la seua edició del llibre
d‟aquest Regiment preservatiu i curatiu de la pestilència, arran de les paraules amb què
Alcanyís signa aquesta obra: “Loýs de Alcanyiz minimus medicorum” (Arrizabalaga,
2008: 59).
Atès que aquesta lectura podria ser rellevant per a la meua traducció, m‟he
esforçat en corroborar-la, però no m‟ha estat possible coincidir amb els susdits autors,
no quant al “franciscanisme” d‟Agramont i d‟Alcanyís, que era molt probable, com
exposaré en el punt següent, sinó que aquest es puga deduir de les expressions
esmentades per Garcia-Ballester & Arrizabalaga.
De fet, minimus medicorum o medicorum minimus es pren per una fórmula de
cortesia. Així ens ho indica l‟especialista cervantí Francisco Rodríguez Marín en
l‟estudi que fa sobre La ilustre fregona (Rodríguez, 1917: 52)

Llamarse sus menores discípulos era corriente fórmula de afectada humildad, usada de
ordinario, como aquí, en la terminación de las cartas misivas: su menor criado, su menor
capellán, etc. El doctor Mathys, uno de los médicos del emperador Carlos V, las
firmaba:
"Cor. Ilenricus Mathysius, Medicorum minimus." Así, ridículamente, en la jornada III
de la comedia de Calderón intitulada Celos, aun del aire matan :
"Clarín. ¿Qué es lo que aquí quiere?
Rústico. Que me conozca
Por el menor marido
Desta señora."

Aquesta expressió, usada com a fórmula de cortesia, l‟he trobada també en
Petrus de Abano, l‟autor de Tractatus de venenis, tan admirat per Gentile da Foligno
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(Campbell, 1931: 71). En el pròleg del dit Tractatus, que dedica al papa .N.1, es
presenta d‟aquesta manera: Reverendissimo in cristo patri & domino domino .N. diuina
prouidentia summo pontifici Petrus de Abbano minimus medicorum cum deuotione.
Thomas Linacre, metge d‟Enric VIII d‟Anglaterra i fundador del col·legi de
metges de Londres, signava, el 1521, com a Thomas Linacer, medicorum minimus, S. D.
(Herbert, 1790: 1411) Amb aquest S. D. (Servus Dei) indicava que, el 1520, havia rebut
els ordes majors i, de fet, havia estat designat rector de Wigan. La mateixa fòrmula de
presentació (medicorum minimus) l‟he trobada també en Abraham Zacuto.
En contraposició a aquest signe d‟humilitat que trobem emprat pels propis
metges, hi havia el títol de medicus maior o phisicus maior aplicat, per exemple, al
metge il·lustrat i oficial del rei (McVaugh, 2002: 105, 152)
Com a conseqüència, jo interprete els mots del paràgraf 2 de la Captatio
benevolentiae tal com ho fa Joan Veny (1971: 21, 22), com un signe de modèstia usual
a l‟època, sense cap insinuació de professió franciscanista.
Si acceptés aquesta última, una traducció possible hauria estat: pues en el mundo
pertenezco a los Menores. En canvi, entenc “món” com el conjunt de membres d‟una
mateixa professió. Agramont fa servir aquest mot dues vegades més en el tractat: “en lo
nostre cors qui es dit menor mon” (1910/2000, Entrament; capítol II; paràgraf 9); i:
“perque los lombarts qui son maestres de viure en lo mon, nuylls temps van meynns
daytal vestedura.” (1910/2000, Tractat; article V; part I; capítol I; paràgraf 3). En
aquests dos últims casos jo interprete “món” com a cosmos i com a conjunt dels homes,
respectivament (DCVB s. v.).
Com molt bé expressen Garcia-Ballester & Arrizabalaga (1998/1999: El Regiment
de la pestilència de Jacme d‟Agramont: ocasión y destinatarios; paràgraf 2), la
1

Agostino Paravicini (2000: 226) pensa que es tracta del papa Bonifaci VIII, que és qui va reconéixer
l‟Estudi general de Lleida, però el fet que es referisca al papa desconegut per la inicial N podria fer pensar
en la possibilitat que fos Nicolau IV.
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contribució al bé comú era una idea arrelada entre els metges de l‟època,. Així es troba
reflectit també en l‟obra d‟Anna Campbell (1931: 6):

The Black Death of 1348-1350 and succeeding outbreaks of pestilence in the fourth
century called forth from physicians in many parts of Europe treatises on the subject,
almost all of them written for the use of the public without thought of profit on the part
of the authors.

Per seguir la intenció de transmetre el pensament de l‟autor tal com jo
l‟interprete, m‟he centrat en les dues idees exposades: signe d‟humilitat i voluntat de
servei públic. Deixe de banda el franciscanisme d‟Agramont, molt probablement cert,
però que jo no puc deduir dels mots del paràgraf analitzat.
Així, la meua traducció queda:

Pues a esto no me ha movido celo de envidia ni de petulancia, sino más bien verdadero
amor y caridad, ya que el tratado éste se hace principalmente en provecho del pueblo y
no para instrucción de los médicos, pues soy de los menores entre ellos y soy así como
verme en comparación con muchos otros.

Un pensament paral·lel al meu van seguir Winslow & Duran-Reynals en la
traducció a l‟anglés, i aquesta és la seua versió:

Because in this I am not incited by envy or iniquity but by true love and charity having
made this present tractate principally for the benefit of the people and not for the
instruction of the physician, as I am one of the most insignificant of the medical
profession in the world, in comparison to many others.
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II.4.2 Franciscanisme en el text d’Agramont

Tot i que, en aquest cas, és difícil destriar la història de la llegenda, es dóna per fet que
Sant Francesc va arribar a Espanya en una data fixada en els anys 1213 o 1214
(Webster, 1993: 19). Hom suposa que ho va fer pel port de Barcelona i va recórrer el
camí de Santiago (Webster, 1993: 21).
A banda d‟aquesta visita, la presència dels Frares Menors a terres de la corona
aragonesa està documentada des de començaments del segle XIII, i van ser un ajut
extraordinari en la conquesta i repoblació duta a terme per Jaume I. A la conquesta de la
ciutat de València són presents Fr. Peter de See i Fr Il·luminat, i, des del repartiment, els
Franciscans van tenir un convent al camí de Russafa (Webster, 1993: 35).
Lleida va ser una de les primeres ciutats de la corona on es va establir un
convent franciscà, probablement cap al 1227, gràcies a les donacions del prominent
mercader Ramon de Barriac (Webster, 1993: 26).
Aquesta introducció assenyala dues de les característiques que l‟orde dels Frares
Menors va tenir a terres catalanes. Una és la relació directa amb la corona, amb serveis
diplomàtics constants, i l‟altra, el prompte arrelament en la nova capa social que
emergia a la baixa edat mitjana: els mercaders.
Els primers Ordes Mendicants (Franciscans i Dominics), a diferència dels Ordes
Monàstics, tenien les residències en les ciutats, i van influir en la nova societat naixent.
De fet, van ser un element essencial en la urbanització tant a Catalunya com, també de
manera molt destacada, a Alemanya (Webster, 1993: 115).
En un món religiós com l‟existent en la baixa edat mitjana, les idees
franciscanistes es van estendre entre els laics, fins el punt que aquests podien formar
part de l‟Orde Tercer. Sant Francesc no havia desitjat per als seus frares ni la formació
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intel·lectual ni els ordes majors, però a mitjans del segle XIII els Menorets s‟havien
convertit en un orde estructurat que competia amb els rectors de les parròquies. A més,
assistien als Estudis generals amb el motiu que, si havien de predicar, necessitaven una
bona formació intel·lectual. Els estudiants franciscans eren una presència constant en els
Estudis arreu d‟Europa.
L‟expansió de les idees de pobresa i abnegació entre persones dedicades al
comerç o a professions intel·lectuals va donar lloc a desviacions condemnades pel papa.
Entre les persones que interpretaren amb rigor la norma de Sant Francesc es
trobaven els Espirituals, que van adoptar les idees apocalíptiques de Joaquim da Fiore i
Pere Olivi.
El 1289 Pere Olivi va anar a ensenyar a Montpeller i el seu exemple
d‟espiritualitat i puresa va aplegar al seu voltant un grup de seguidors, els beguins. El
metge favorit de Jaume II, Arnau de Vilanova, es trobava entre ells i, probablement, era
un menoret terciari (Webster, 1993: 244). Les idees teològiques heterodoxes van fer que
Arnau perdés el favor del rei cap al 1310, i es va haver d‟acollir al favor del germà
d‟aquest, Frederic de Sicília, que simpatitzava amb els Espirituals.
Arnau de Vilanova anà com a professor a l‟Estudi de Montpeller el 1290. Si
Jacme, de Lleida, s‟identifica amb l‟autor de l‟Epístola, es possible que hagués estudiat
a aqueixa ciutat en un ambient influït per l‟Espiritualisme.
Winslow assenyala que, de tots els tractats escrits per laics, és possiblement el de
Lleida aquell que té un to més religiós (Winslow, 1948: 764). Però, a més, a l‟article
sisé de l‟Epístola, en el qual Agramont parla de “pestilència moralment entesa”, hom
pot trobar idees mil·lenaristes.
Així, en el paràgraf 1 de l‟article esmentat, indica que la pestilència podria
interpretar-se com una senyal: “Nostre seynnor Jhesu Xrist volch usar de paraboles ço
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es a dir de paraulas escures, les quals moralment enteses, eren utils e profitoses a nostra
instruccio”.
I en el paràgraf 11 afegeix obertament:

Apres dich en alcunes detemenades regions. Car aytal pestilencia auegades es en
Ffrança auegades en lombardia auegades en Espaynna, e axi deles altres regions. E si
aytal pestilencia ere universal a totes regions. Dich que serie gran seynnal del
adueniment del fiyll dabominacio, ço es a dir Antexrist. E daçons fa testimoni
monseynner sant March capitulo. XIIIº. lo qual diu enaxi en persona de Jhesu xrist.
Cum audieritis autem bella, et oppiniones bellorum, ne timueritis. Opportet enim fieri
scilicet nondum est finis. Exsurget enim gens contra gentem et regnum super regnum, et
erunt terre motus super loca et fames initium dolorum hec.

Arnau de Vilanova creia que ell mateix era en la sisena edat de l‟Església, la
qual hauria començat amb el segle XIV i que no duraria enllà del 1340, la qual cosa
coincidia amb les idees mil·lenaristes de Joaquim da Fiore (Webster, 1993: 251). Altres
Espirituals creien que l‟any 1400 marcaria el començament de mil anys de tribulació, el
final dels quals estaria marcat pel juí final, i veieren la pestilència, el Cisma d‟Occident
i la corrupció de l‟Església com a signes d‟aquests temps (Ibídem).
Es podria, per tant, sospitar que Agramont seria un menoret terciari, i tal vegada
estaria influït per idees joaquimistes.
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III- L’EUROPA DE LES UNIVERSITATS

III- L’EUROPA DE LES UNIVERSITATS

III.1 Origen dels Estudis generals

L‟Epístola de Jacme d‟Agramont és fruit d‟un temps en què l‟estudi racional
començava a regnar com a conseqüència de l‟arrelament de les institucions
universitàries. Aquestes, tot i basar-se en la tradició del món antic, van representar
quelcom de nou. La comunitat dels homes dedicats a l‟estudi va admetre tenir una
responsabilitat social i hi va aplicar l‟scientia que conreava (D‟Irsay, 1933: 5). Així ho
entenia també el mestre lleidatà i ho va fer palés en la seua obra: “[...] volen de ma
pocha sciencia fer e procurar algun profit, e esquivar tot dampnatge a la Ciutat damon
dita e als singulars daquella [...]” (Captatio benevolentiae: paràgraf 1)
A partir del segle XII, les arts liberals ja no eren tan sols objectius en sí, sinó
també mitjans de preparació per a l‟estudi de les grans professions dels homes del saber:
teòlegs, canonistes, legistes i metges.
Al mateix temps, havia començat el desenvolupament de les ciutats, on sorgiren
els moviments corporatius, un dels quals fou l‟associació dels homes amb interés per
absorbir el magnífic creixement del saber humà que va tenir lloc al començament de la
baixa edat mitjana i posar-lo al servei del proïsme.
Aquesta continuació de l‟estudi en les universitats és la culminació d‟un procés
que es pot remuntar a les idees de Plató sobre la instrucció pública en la construcció de
l‟Estat, exposades en el llibre VII de la República.
A Roma, Cireró va fixar les arts liberals com a programa estructurat i, en el segle
IV, la gramàtica, la retòrica, la dialèctica, l‟aritmètica, la geometria, l‟astronomia i la
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música constituïren la “disciplina encíclica”, que va sorgir unificada per estudiosos com
Quintilià i Martianus Capella l‟Africà
En temps de les invasions bàrbares, segons Stephen d‟Irsay (1933: 36):
Cette synthèse de la discipline proposée aux écoles désormais chrétiennes avec l‟appui
moral que lui donna la Doctrine chrétienne de saint Agustin –cette synthèse de la
discipline encyclique n‟est plus l‟accessoire de la vie élégante, ni l‟amusement d‟un
hédonisme intellectuel, mais un moyen conduisant à la compréhension rationnelle du
monde.

Tot i així, els estudis estaven orientats cap al clergat, i el trivium era
predominant i al servei de la lectura de les Escriptures. En general, l‟astronomia i
l‟aritmètica tenien per objectiu únic el càlcul de les taules pasquals.
Els monjos irlandesos, preservada la seua illa de les invasions bàrbares, van
continuar amb una vida intel·lectual rica i sense sotracs. L‟arribada d‟aquests monjos al
continent va revifar les set arts liberals, que ara, en substitució de les escoles públiques
imperials i municipals, s‟impartien en els monestirs i les seus episcopals.
En un primer moment, els centres monacals preservaren i transmeteren els
coneixements clàssics. Així, la biblioteca de Bobbio, que procedia del Vivarium de
Casiodor, era una prova de la preservació de la cultura antiga. Però aquestes escoles van
perdre importància a favor de les episcopals o capitulars a partir del segle XI. Les
escoles capitulars seran el bressol de les universitats.
Gràcies a la preservació de l‟Heptateuc del filòsof platònic Thierry de Chartres,
del segle XII, hom pot conèixer els estudis seguits en una de les escoles més importants
del segle precedent a l‟aparició de les universitats. Les tres quartes parts hi són
dedicades al Trivium i només una quarta al Quadrivium.
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III.2 Els Estudis generals

El moviment corporatiu d‟homes del saber es va desenvolupar al llarg del segle XIII i
donà inici als primers cinc Estudis generals: Bolonya, París, Montpeller, Orleans i
Òxford.
Aquests centres de cultiu intel·lectual van desenvolupar una organització
autònoma, amb el reconeixement d‟independència jurídica com a privilegi natural de
tota corporació, i fixaren els mètodes d‟ensenyament. Encara no tenien propietats
materials, però hi van començar a establir-se els primer col·legis. L‟Université revêt
alors son caractère de véritable cité démocratique, dans laquelle un idéal chrétien,
d‟ordre social et politique, se réalise spontanément (D‟Irsay, 1933: 6).
La gran transformació de començaments del segle XIII es va iniciar, el segle
anterior, amb un canvi en l‟ensenyament de les arts liberals. La gramàtica cedí
importància a la dialèctica i la retòrica es transformà en Ars dictaminis, és a dir, en el
conreu de la redacció en prosa. La resta de les arts romangueren com una introducció a
aquestes dues, i tot conduït pel fet que totes es convertiren en el mitjà d‟aconseguir una
cultura filosòfica. Així, la lògica donà una base formal a la filosofia i s‟estudià
l‟Organon d‟Aristòtil, junt a les seues psicologia i cosmologia –idees de la qual hom pot
trobar a l‟Epístola d‟Agramont– sense oblidar Platò, en especial el Timeu. No hi faltaren
les primeres traduccions d‟autors àrabs –Al-Gazzali, Al-Kindi.
També va néixer, al llarg del segle XII, el nou mètode d‟ensenyament, de les
“disputacions”, tal vegada basat en les “col·lacions” o costum monàstic de la
comparació de qüestions difícils o problemes que sorgien en el curs de la lectura. Es va
convertir en el famós mètode recolzat en la dialèctica.
Així, la filosofia pràctica esdevingué la filosofia escolàstica per excel·lència.
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III.2.1 L’Estudi general de París

També en el segle XII va començar en les escoles una mena d‟especialització. Chartres
es va centrar en la filosofia, mentre que a París la teologia va prendre el primer lloc.
D‟Irsay (1933: 58) assenyala que a finals del segle esmentat hom podia trobar, al voltant
del claustre de Notre-Dame, l‟ensenyament de les arts i de la filosofia, de la teologia,
del dret i, possiblement, de la medicina.
Tot i que els mestres no guardaven entre ells cap relació formal i el canceller –
antic cap d‟escola o shcolasticus, que era un funcionari del bisbat– supervisava però no
participava en l‟ensenyament, s‟hi va descabdellar una consciència col·lectiva. Mestres i
alumnes se sentien partícips de l‟orgull de la vida intel·lectual, fins el punt que es va
desenvolupar un nou organisme. Copiaré les paraules de D‟Irsay (1933: 61):

“Je l‟avoue” –s‟écrie Jean de Salisbury– “vraiment Dieu est présent en ce lieu et je
l‟ignorais”. Car “Dieu est là où se trouve la liberté”; et il a sanctifié le lieu où on peut
s‟adonner aux études avec pureté d‟âme, sacrifiant les vanités aux vraies conditions de
travail intellectuel:
Mens humilis, studium quaerendi, vita quieta
Scrutinium tacitum, paupertas, terra aliena.

D‟un esforç col·lectiu havia nascut l‟escolàstica, i serà amb la predominança del
tomisme, obra de la Universitat de París del segle XIII, quan se separen els dos camps
intel·lectuals: es reconegué l‟autonomia de la raó en totes aquelles coses que no es
devien a la revelació.
Aquesta separació, que és essencial també en l‟obra d‟Agramont, es va fer
necessària quan els ensenyaments panteistes o, més bé, hilozoistes d‟Amauri de Bene i
de David de Dinant van ser condemnats en un concili provincial el 1210. Com a
conseqüència, es va prohibir algunes obres del “Nou Aristòtil” –la Metafísica, Cel i
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Món, Física– és a dir, tots els llibres coneguts sota la denominació de “filosofia
natural”. Les precisions dutes a terme, entre els anys 1270 i 1277, al realisme aristotèlic
van consagrar la síntesi tomista entre raó i fe, i els recels i prohibicions envers Aristòtil
desaparegueren.

III.2.2 Organització interna de l’Estudi de París

L‟organització de la Universitat va anar fent-se a mesura que aquesta associació lliure
de mestres i alumnes s‟enfrontà a circumstàncies noves. Celestí III la va sostraure a la
justícia secular i la va col·locar sota jurisdicció eclesiàstica. Però aquesta situació només
es va precisar quan, del 1192 al 1200, i amb motiu d‟uns aldarulls entre membres de
l‟Estudi i prebosts, el rei Felip August la va reconèixer.
El canceller, en representació del bisbe, va perdre el dret a refusar la
llicenciatura a cap estudiant recolzat per la majoria dels mestres, tot i que encara
l‟atorgava de manera oficial. De fet, front a qualsevol desacord, la Santa Seu en va
esdevenir l‟àrbitre. La Universitat es va independitzar del poder local de l‟Església i es
convertí, començant per l‟Estudi de París, en institució mundial que, a mesura que
reforçà la seua autonomia, es feu representar davant del papa per mitjà d‟un procurador.
El cardenal Robert de Courçon, legat papal, atorgà, el 1215, a l‟Estudi els
primers estatuts oficials: s‟establí la durada de cada cicle, els textos –la lògica
d‟Aristòtil en dialèctica i la gramàtica de Priscià, mentre romanien prohibits el llibres
de filosofia natural–, s‟assignà els alumnes a la persona d‟un mestre a fi d‟evitar
l‟ociositat i s‟afermaren els drets front a les autoritats.
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A l‟Estudi de París la disciplina senyera va ser la Teologia, amb orientació cap a
la professió eclesiàstica. D‟Irsay (1933: 70) esmenta, a aquest respecte, els mots de
Gregori IX:

“Enseignez la pure théologie sans le ferment des sciences séculières et n‟adultérez pas
la parole de Dieu avec les constructions des philosophes”– voilà le principe énoncé par
le pape Grégoire IX, qui ne cesse de veiller sur les études parisiennes.

Quan els Ordes Mendicants van entrar en la vida universitària, els mestres de
l‟Estudi els van rebre com a representants del pensament de l‟Església universal,
circumstància que hi va minvar el poder del capítol catedralici. I el trencament amb la
seu episcopal va ser total quan els mestres de Teologia i de Dret van emigrar a la rive
gauche, on havien anat, anys abans, els mestres d‟arts, acollits per l‟abat de SainteGeneviève.
Al mateix temps, va néixer l‟organització en set corporacions: les tres escoles i
les quatre nacions. Les nacions corresponien a agrupacions d‟estudiants amb similar
procedència geogràfica: hi eren els francesos, els normands, els picards i els “anglesos”
(que acollia els estudiants dels països del nord). Josep Maria Roca (1927: 71) imaginà
Pere Gavet, futur mestre de Medicina a l‟Estudi de Lleida, en els seus anys d‟alumne a
París, adscrit a la nació francesa, per haver nascut al migjorn d‟Europa.
El mot “universitat” era, encara, sinònim de “corporació”, i el conjunt dels
cursos es coneixia com a Estudi general, atesa la seua globalitat geogràfica i
intel·lectual.
Els aldarulls entre estudiants i altres habitants de París no van fer fàcil la vida de
la institució. Problemes similars va presenciar la ciutat de Lleida amb el seu Estudi, com
també Oxford i Bolonya. El resultat fou segregacions, emigracions i formació de nous
Estudis generals per part de mestres i alumnes, com van ser els casos de Cambridge,
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Tolosa, Orleans i Pàdua. I, fins i tot, el recel cap a aquestes institucions per part de
ciutats que no volien perdre part de les seues prerrogatives envers una corporació
autònoma, com va ser el cas de Barcelona (Roca, 1927: 87).
La pau, a París, va esdevenir amb la butlla Pares scientiarum (1231), que establí
nous estatuts reconeguts com la Magna charta de la Universitat (D‟Irsay, 1933: 73).

III.2.3 L’Estudi general de Bolonya

Allò que París va representar per a la Teologia ho fou Bolonya per al Dret. Si la
dialèctica va preparar el camí de la filosofia, la retòrica fou la clau en l‟estudi de les
lleis.
No va haver interrupció en el cultiu de la disciplina jurídica a Itàlia. Els darrers
anys de l‟Imperi les escoles de Roma ja ensenyaven el dret civil. Durant la baixa edat
mitjana, l‟escola de Pavia continuà amb l‟ensenyament del dret, en especial del dret
llombard.
La retòrica era l‟arrel d‟on naixeren els advocats, els jutges i els notaris.
Aquestes professions eren molt freqüents a Itàlia, a causa de l‟existència d‟una vida
comunal que requeria normes de convivència. No és estrany, doncs, el revifament de la
disciplina en un temps en què es produí el desenvolupament dels burgs arreu d‟Europa.
A Itàlia el govern de les ciutats va respondre a un compromís entre el poder
eclesiàstic i els burgesos. A aquesta circumstància ha d‟atribuir-se el fet que el
naixement de la Universitat de Bolonya, a diferència de París, on era lligada a la
catedral, s‟arrelà en les arts de l‟escola episcopal, en el dret civil romà estudiat a les
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escoles municipals i en el dret canònic impartit en les escoles monàstiques –en especial,
Sant Fèlix– (D‟Irsay, 1933: 80).
Quan el codi de Justinià va substituir la compilació feta per Teodosi, Ràvena va
ser la primera ciutat on regí aquest, però el segle XI va veure el declivi de Ràvena,
ciutat gibel·lina ja sense recolzament de l‟emperador, i Bolonya en prengué el relleu.
Però el dret romà, codificat, va conviure amb el consuetudinari dels pobles
invasors, que va respectar el principi de personalitat fins la fusió de Teodoric a la Itàlia
dels Ostrogods, quan es va imposar el de territorialitat. Dos segles més tard, el VII, els
llombards, tan admirats per Jacme d‟Agramont en el seu Tractat, van aconseguir una
fusió dels seus costums amb el dret romà i l‟ensenyaren en les seues escoles.
A Bolonya, a la fi del segle XI, es trobaven experts jurídics del govern de la
municipalitat, que restaven units a la ciutat, i la fama dels quals atragué estudiants
transalpins, de manera que les escoles privades de dret formades al voltant d‟aquests
mestres eren famoses a finals del segle XII.
Entre aquests mestres destacà la figura d‟Irnerius (c. a. 1050-1125), lucerna
juris. El seu mestratge el basà en els textos clàssics, però els estudià amb mètode,
elaboració i exegesi nous. El dret romà va atraure l‟atenció d‟Europa en un temps de
renaixement del món urbà. Bolonya va ser bressol dels glossadors durant el segle XII,
els quals van estendre aquesta scientia a Òxford, Ràvena, Montpeller, etc. Els dits
glossadors van crear el dret civil com a disciplina acadèmica.
La capital emiliana va ser també fundadora dels estudis científics de dret
canònic, que va tenir per base les Escriptures, la tradició, els costums, els decrets
conciliars i els escrits dels papes. Però tots dos drets es van influir, de manera que el
principi romà de la personalitat de la llei es va aplicar al clergat i el cànon suavitzà la
duresa del dret romà. El Decret de Gracià, monjo de Sant Fèlix, a Bolonya –redactat
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entre 1140 i 1142– va ser la sistematització definitiva del dret canònic del seu temps. I a
Bolonya Ramon de Penyafort va compilar les Decretals, o afegits al Decret.

III.2.4 Organització interna de l’Estudi de Bolonya

El primer reconeixement que a Bolonya hi havia una agrupació espontània d‟alumnes al
voltant d‟uns mestres es troba a l‟Authentica habita, com es coneix el Privilegium
scholasticum en el qual Federic Barbaroja estenia la protecció imperial a tots aquells
que viatjaren per Itàlia per motius d‟estudis (Iyanga, 2000: 67).
La susdita protecció era necessària atesa la pressió comunal sota la qual
s‟establiren les escoles a Bolonya, d‟origen municipal, i el gran nombre d‟estrangers,
scolares forenses, que hi eren (D‟Irsay, 1933: 91).
Així com a Paris mestres i estudiants formaren un organisme unificat, a Bolonya
els mestres, la majoria dels quals eren italians, i fins i tot bolonyesos, restaven sota
jurisdicció de la vila, d‟on eren ciutadans, i el bisbe no tenia drets sobre unes escoles
que no havia fundat. En dites escoles el nombre de juristes sobrepassava el dels
estudiants d‟arts, i eren persones d‟edat adulta amb prestigi als seus països d‟origen.
Així, els mestres eren totalment dependents de la municipalitat, esdevingueren
funcionaris assalariats i, des del 1189, prometien residir a Bolonya a perpetuïtat
(D‟Irsay, 1933: 92).
Front a aquesta dependència, van ser els estudiants, madurs i amb formació
jurídica, qui van desenvolupar una corporació autònoma. Amb el recolzament del decret
de Federic Barbaroja, van començar a organitzar-se en nacions abans que ho feren els
escolars de París, i foren molt més poderoses que aquelles de la rive gauche. Aquestes
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nacions seguien el model dels moviments corporatius medievals i aplegaven persones
que se sentien compatriotes. D‟Irsay (1933: 93, 94) esmenta a Bolonya les nacions dels
toscans, llombards, francesos, picards, borgonyons, poitevins, gascons, turingis,
normands, catalans, provençals, espanyols, anglesos, hongaresos, polonesos, i
alemanys. En la primera meitat del segle XIII es van reduir a dues: cismontans i
ultramontans.
Les associacions d‟estudiants eren dirigides pels rectors, i els estudis quedaven
en mans dels doctors. Amb el temps, els rectors elegiran els doctors i els tindran sota
una certa disciplina. Així les nacions es defensaven tant de la comuna com de la
“universitat” dels professors. Un intent de restringir el poder dels estudiants provocà, el
1222, la gran escissió que donà lloc a la Universitat de Pàdua. En aquesta es repetí
l‟organització bolonyesa i entre les nacions paduanes es trobava la catalana, sota el nom
de la qual s‟agrupaven tots els estudiants que procedien d‟Espanya (Guida dello
Studente 2000/2001; apud Bozzone, 2004: 132).
Amb l‟aparició a la ciutat dels estudis de dret canònic, el 1140, el papat començà
el seu interés en unes escoles que fins llavors havien impartit disciplines de caràcter
laic, un interés que culminarà en la pèrdua del poder del podestà quan Federic II retorne
derrotat a Alemanya i la ciutat esdevinga poc a poc güelfa i definitivament submisa al
papa el 1278, sota Nicolau III. L‟Estudi aconseguí, així, la independència dels poders
locals.
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III.2.5 París i Bolonya com a prototips d’Universitat

A Europa, totes les universitats de l‟edat mitjana van seguir els models establerts per
París i Bolonya. La primera, regida pels mestres; la segona, pels estudiants, i, totes,
internacionals.
A París, el poder del canceller, delegat del bisbe, va anant difuminant-se fins a
ser substituït pel rector de la Universitat. A Bolonya mai no hi va haver-ne, i les
facultats exercien directament les funcions d‟aquell.
Els components de les facultats de París van esdevenir “universitat” en els
Estudis de tipus parisenc, mentre que a Bolonya els mestres s‟agrupaven en el col·legi
de doctors, però no formaren part de la “universitat” dels estudiants. Les facultats
conservaven una gran independència. A mitjans del segle XIII, l‟Estudi general de París
ja tenia estructura d‟Universitat tal i com ara es coneix aquesta, però el nom d‟Estudi va
romandre molt de temps atès el seu prestigi. La primera vegada que apareix el nom
d‟“Universitat” en substitució d‟“Estudi general” és a Òxford, a un document del 1252
(D‟Irsay, 1933: 128).

III.2.6. L’Estudi de Montpeller

III.2.6.1 El precedent de Salerno

Si l‟Estudi general de París va sorgir al voltant del conreu de la Teologia i el de Bolonya
del Dret, Motpeller va ser la seu de l‟estudi escolàstic de la Medicina.
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Aquest presenta, a hores d‟ara, el fet diferencial que naix d‟un coneixement
basat en l‟experiència que ja cultivaven els metges empiristes de Grècia i Roma, en
certa manera enfrontats als racionalistes. Però a l‟edat mitjana la Medicina va trobar
naturalesa d‟scientia en la “física” quan s‟aplicà als éssers humans. L‟home, en tant que
matèria i canvi, va ser l‟objecte de l‟Anatomia i la Fisiologia. La resta de disciplines
mèdiques va ser conseqüència pràctica d‟aquests dos estudis teòrics.
Els textos que arribaren a l‟alta edat mitjana van ser aquells del Corpus
hipocràtic, aprofundits pels metòdics, especialment Celi Aurelià, i reestructurats i
augmentats per Galé. Agramont basa, en l‟Epístola, algunes de les seues asseveracions
en l‟autoritat d‟aquest. Les obres hipocràtiques i de Galé tenen en comú amb aquelles
d‟Aristòtil l‟ús de la interpretació més que la comprovació i reformulació. La part
experimental de la disciplina es trobava, sobretot, en la utilització de la botànica com a
base de la farmacopea. Es pot recordar que Galé va fer servir l‟obra de Dioscòrid en
aquest sentit.
Als monestirs l‟ensenyament de la medicina va ser present emparat en les
paraules de l‟Eclesiastés1. En ells s‟impartien els textos clàssics i una terapèutica
empírica. El desenvolupament de la disciplina va ser conseqüència de la creació dels
hospitals tal com es coneixien a l‟edat mitjana, és a dir, establiments on s‟allotjaven
pobres i peregrins durant un temps limitat.
Els Benedictins en van tenir un a Salerno ja en el segle VII. I molt a prop es
trobaven els monestirs, centres d‟estudi, de La Cava i Monte Cassino. Si s‟hi afegeix
que la regió salernitana era cruïlla de rutes mercantils i de peregrinatge, així com la
persistència del grec com a llengua de comunicació –era la Magna Grècia–, s‟hi

1

“Da al médico, por sus servicios, los honores que merece / que también a él lo creó el Señor. // Pues del
Altísimo viene la curación, / como una dádiva que del rey se recibe. // La ciencia del médico realza su
cabeza, / y ante los grandes es admirado. // El Señor puso en la tierra medicinas, / el varón prudente no las
desdeña. (Eclesiastés, 38, 1-4).
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donaven les condicions perquè sorgiren escoles, i se sent a parlar de Salerno, com a
centre mèdic, el segle IX (D‟Irsay, 1933: 103). L‟ensenyament s‟hi duia a terme de
manera personal, com en temps dels grecs, i entre els mestres hom podia trobar clergues
i laics, cristians i jueus. L‟obra més important d‟aquesta primera època salernitana va
ser l‟Antidotari.
En el segle XI hi va aparèixer el monjo de Monte Cassino Constantí l‟Africà,
primer gran traductor científic a Occident, i amb ell arribà la influència de la medicina
àrab. Després que els àrabs conqueriren Alexandria i Cartago, van fer nombroses
traduccions des del grec i esdevingueren difusors i continuadors del saber mèdic clàssic.
Entre les aportacions pròpiament islàmiques a la medicina es troben el Libre
Almansoris, de Rhazés, que Agramont esmenta en el Tractat, el Continens, del mateix
autor; l‟Al-Malaki d‟Ali-ibn-el-Abbas; els Comentaris sobre Galé d‟Hunai ben Isaac
(Joannicius), l‟Antidotari de Yahia-ben-Masavai (Messua), el Viàtic d‟Al-Djezzar i els
llibres del judeo-àrab Isaac Israeli ben-Salomon (D‟Irsay, 1933: 105). Constantí, entre
altres moltes traduccions, transmeté l‟Al-Malaki i l‟Isagoge o comentaris sobre Galé
d‟Hunai ben Isaac.
Aquests llibres es trobaven a les escoles medievals de medicina fins a la fi del
segle XV. Eren textos per a estudiants l‟Al-Malaki o Pantegni, el Viàtic, les obres
d‟Isaac sobre orines, febres i dietes, l‟Isagogue de Joannicius, els Aforismes, els
Pronòstics i les Malalties agudes del Corpus hipocràtic, i els Comentaris sobre Galé.
Amb tot i això, va ser el Cànon el llibre que, en traducció de Gerard de
Cremona, es va imposar com a oficial en els syllabus de les facultats medievals. Arnau
de Vilanova va criticar aquesta preeminència –“metges seguidors d‟un sol llibre”– i
refermà la seua independència d‟Avicena amb l‟afirmació que el Cànon no havia
interpretat bé la doctrina galènica (McVaugh, 2002: 92). Així, quan va ajudar a fer el
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disseny del programa de Montpeller el 1309, deixà un paper secundari a l‟obra del
metge persa.
Les escoles de Salern ja havien complit la seua tasca el segle XII, és a dir, la
compilació de la doctrina mèdica clàssica i paleo-àrab, i van oferir aquesta i els seus
professors a les noves institucions sorgides a Bolonya, París i Montpeller, tant més que
la vila va ser saquejada el 1194 per l‟emperador Enric VI.

III.2.6.2 Montpeller com a centre d’estudis mèdics

A Montpeller l‟scientia mèdica, d‟origen grec, s‟incorporà per primera vegada, sota
tradició àrab, a la Universitat al costat de les arts, de tradició grega; la filosofia,
continuació de la dialèctica, i el dret, de creació romana.
La preeminència dels estudis mèdics montpellerins es pot explicar en la repetició
de les circumstàncies que s‟havien aplegat a Salerno: ciutat cruïlla per a viatgers i
mercaders i existència d‟hospitals. Cal destacar la fundació hospitalària més important,
la del Sant Esperit, fundada el 1172 per Gui de Montpeller, de ràpida difusió per la
cristiandat.
A més, quan el 1140 es produí la invasió almohade d‟Espanya, aquesta secta
mística desfermà una persecució contra els jueus, que emigraren cap a Toledo i després
a l‟Aragó, Catalunya, el Llenguadoc i la Provença. A aquestes zones nordpirinenques es
va crear centres de cultura al voltant de les sinagogues. Hom podia trobar-les a Béziers,
lloc de procedència del primer catedràtic de Medicina de l‟Estudi de Lleida, a Lunèu –
Lunel en llengua francesa–, amb l‟escola de traductors de la qual Jehan Jacme, possible
fill de Jacme d‟Agramont (vegeu II.3), va establir relacions estretes fins el punt de
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traduir al català el Libre de la figura de l‟uyl, d‟Alcoatí, i, sobretot, Narbona i
Montpeller. Cabria atribuir al coneixement de la cultura àrab per part d‟aquests jueus,
així com al conreu de la medicina entre ells, l‟establiment de l‟scientia mèdica a
aquestes regions. De fet, en el segon període de la medicina amb tradició àrab, els
representants més destacats, tret d‟Avicena, van treballar a Espanya.
Les relacions polítiques de Montpeller amb la corona d‟Aragó, amb el creixent
comerç arreu del Mediterrani, s‟afegiren als motius per a la creació de la nova Salerno.
Durant els segles XI i XII aparegueren obres mèdiques que Constantí
desconeixia, la més important de les quals va ser el Cànon. Agramont, tot i no esmentar
aquesta obra directament, sí segueix indicacions recollides en ella, com, per exemple, la
relació de les malalties contagioses (1910/2000, Tractat; article II; part II; capítol I;
paràgraf 10). I sí fa referència a Avicena quan, seguint aquest, aconsella no soterrar els
cossos abans que passen tres dies.
El segon període de la medicina àrab presenta un gran component especulatiu,
molt superior a aquell del temps de Constantí l‟Africà, quan l‟empirisme hi era encara
present. Aquesta característica és cabdal en l‟obra del mestre lleidatà. Hi trobem
elements de la cosmologia aristotèlica quan parla, per exemple, “de lo primer cel, que es
dita la espera de la luna” (1910/2000, Entrament; capítol II; paràgraf 4) i tota la seua
Epístola es refereix a conceptes establerts per les autoritats mèdiques, ja que ell mateix
no havia tingut cap contacte amb la naturalesa de l‟epidèmia del 1348.
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III.2.6.3 Organització interna de l’Estudi de Montpeller

La senyoria de Montpeller va passar a la corona catalano-aragonesa el 1204 i hi
romangué fins al 1349. Abans del segle XIII els comptes la tenien en feu del bisbe de
Maguelona i el sobirà suprem n‟era el papa.
Malgrat totes les vicissituds polítiques del segle XIII, la ciutat va ser fidel al
bisbe i a la Santa Seu. Així, no va haver en ella enfrontaments entre els poders religiós i
civil i l‟Estudi va tenir un decurs pacífic com a institució eclesiàstica.
Cap al 1160 la fama de les escoles montpellerines igualà les de Salerno, i totes
elles eren al punt més alt de reconeixença. El papa Guillem VIII va fer la cèlebre
declaració del 1180 per la qual assegurà la llibertat d‟ensenyar medicina a les escoles de
Montpeller a tota persona “siga qui fos i vinga d‟on vinga” (D‟Irsay, 1933: 117) –he
esmentat que s‟hi instalaren jueus que havien fugit de la persecució dels almohades.
Hi eren les escoles, però encara no hi havia cap estructura d‟Estudi general. El
canvi d‟escola lliure a corporació organitzada es produí entre el 1180 i el 1220, i la carta
orgànica de la “universitat” de Medicina la redactà el cardenal cistercenc Conrad
d‟Urach, legat del papa.
Els mestres es constituïren en un cos el cap del qual era el canceller, designat pel
bisbe de Maguelona, però era un membre del professorat. Així doncs, l‟Estudi de
Montpeller tingué un caràcter de fundació eclesiàstica. I en aquesta ciutat prengué la
disciplina mèdica el seu caràcter de ciència racional, assegurant-se així un lloc entre les
matèries universitàries.
L‟Estudi general, que s‟organitzà dintre del model parisenc, s‟establí
definitivament el 1289, amb la butlla pontifícia Quia sapientie. Tanmateix, la fama li
vingué, i encara li ve, dels estudis mèdics. Aquest Estudi esdevingué, per defecte, la
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universitat de la corona d‟Aragó. Un súbdit d‟aquesta, Arnau de Vilanova, hi va
estudiar i va ser-ne la figura senyera com a professor. De Montpeller procedia el primer
catedràtic de Medicina a Lleida, Guillem de Béziers i, amb molta probabilitat, hi va
estudiar Jacme d‟Agramont. També hi es trobà, com a canceller, ja en la segona meitat
del segle XIV, Jehan Jacme, a qui alguns estudiosos creuen català i fill de l‟autor de
l‟Epístola.
Els estudis mèdics van mostrar a Montpeller la seua peculiaritat envers les altres
disciplines universitàries. En efecte, la llicència en Medicina donava dret a exercir la
professió, i moltes vegades els llicenciats entraren en conflicte amb sanadors, la
majoria, dones, anomenades cabusatores en llengua provençal. La intervenció del rei
Jaume I, que prohibí l‟exercici mèdic sense llicència a Montpeller es prengué com a
legítima, però va suposar una certa intromissió dels poders civils en la pràctica mèdica i
en assumptes universitaris (D‟Irsay: 1933: 164)1.

III.3 Propagació del model d’Estudis generals

Els grans Estudis generals, amb organització universitària, ja estaven concretats a
Bolonya, París i Montpeller quan en sorgiren d‟altres, a imitació d‟aquells, al llarg del
segle XIII.
El més antic dels nous va ser Òxford, també d‟arrel en escoles prèvies. Aquestes
van sentir la influència dels estudiants estrangers expulsats de París l‟any 1167. Sense
1

Aquest autor hi reprodueix el document que ell considera un dels primers en reconèixer el dret a la
supervisió de certs ensenyaments: Cart. Mont., I, nº14 (p. 202): “Non solum nomen et fama ejusdem
Studii denigratur, sed et multa incumbunt mortis pericula et rerum dispendia inferuntur... Et ideo per nos
et nostros successores futuros dominos Montispessulani, prohibemus in perpetuum et districte omnibus
utriusque sexus, Christianis et Judeis, ne quis in villa Mintispessulani et tota ejus dominatione audeat in
Facultate Medicina aliquod officium practicandi exercere, nisi prius ibi examinatus et licentiatus fuerit.”
Confirmat per Jaume II, Cart. Motpt., I, nº 16 (p. 207).
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catedral, van ser les abadies d‟Oseney i de Santa Frideswyde les que van saber
desenvolupar escoles estables. Y una vegada més els esdeveniments foren decisius en la
fundació de noves universitats. Així, en el curs 1208-1209, els ciutadans d‟Òxford van
donar mort a dos estudiants innocents. La conseqüència va ser la desaparició de les
escoles i l‟emigració, principalment a Cambridge. I la reacció, la creació de la
Universitat a aquesta ciutat i l‟obtenció d‟independència jurídica, sota jurisdicció
eclesiàstica atorgada per Roma, per part dels estudiants i mestres a Òxford. Així mateix,
van veure reconeguts el dret a la vaga i el de secessió, tan temuda per les autoritats
civils. El canceller era l‟autoritat màxima de la “universitat” i podia manar empresonar
els ciutadans que feren ofensa als estudiants.
L‟últim gran Estudi general que va evolucionar des d‟associacions espontànies
de mestres i alumnes, al voltant de la seu episcopal, va tenir lloc a Orleans, que es va
convertir en el centre dels estudis jurídics a França, sobretot del dret civil.
Les dues primeres universitats que es van “fundar”, en comptes de ser evolució
natural d‟escoles preexistents, van ser Pàdua i Cambridge, totes dues establertes pels
propis estudiants, no per cap autoritat exterior, i com a conseqüència de sengles
secessions de Bolonya i Òxford, respectivament.
Després del 1215 van començar les fundacions pontifícies i senyorials. Es va
passar des del reconeixement d‟institucions establertes per tradició a crear-les per
privilegi. El propi creixement de la població d‟estudiants va fer que Tomàs d‟Aquino
aconsellés les autoritats civils fundar Estudis en els seus territoris. Ja el 1224,
l‟autòcrata Frederic II va crear uns Estudis a Nàpols, al servei de la seua administració,
en oposició als estudis jurídics de la güelfa Bolonya i amb llibertat escolar limitada. Va
ser el precedent de les universitats estatals quan els Estats van néixer al final de l‟edat
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mitjana, és a dir, quan, malauradament, es va produir el pas de l‟Europa de les nacions a
l‟Europa dels Estats.
És interessant la creació de la Universitat de Tolosa. La van fundar els comptes
tolosans a requeriment del papa, i tenia per objectiu ser el tercer arma en la lluita contra
els albigesos: la paraula. Després de l‟espasa i el foc hi era necessària la predicació. Va
ser, doncs, un Estudi general, però amb preeminència de la Teologia, amb professors
sobretot dominics, i jurisdicció tan sols de l‟Església. Això no obstant, s‟hi va impartir
totes les disciplines i doctrines, incloses aquelles del “Nou Aristòtil”, prohibides a París
(D‟Irsay, 1933: 137).
A la Península Ibèrica, l‟Estudi general de Coïmbra va ser reconegut, a
requeriment d‟estudiants i mestres, pel rei Denis de Portugal. A Castella, Alfons VIII va
fundar el de Palència, d‟efímera existència. Salamanca va ser creació d‟Alfons IX i hi
havia, des del començament, una càtedra de Farmàcia. Es tracta, aquesta, d‟una
universitat reconeguda pel papa –ho va fer Alexandre IV, l‟any 1254–, però era sota
jurisdicció reial i adscrita a un regne. I va ser a Castella, sota Alfons X, on va néixer la
primera legislació universitària d‟un Estat. Es recollí en el llibre de les Siete partidas
(títol XXXI de la segona partida). Aquesta influència dels Estats en la Universitat, que
encara existeix, va veure la llum a la Castella medieval.
A la confederació Catalano-aragonesa, l‟Estudi general de Lleida va ser fundat
per Jaume II el 1300, i Pere el Cerimoniós establí els de Perpinyà (1349) i Osca (1354).
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III.4 Evolució dels Estudis com a institució

A les primeres grans institucions de mestres i estudiants es donaven les característiques
de llibertat intel·lectual i normes estrictes de govern sota la protecció papal, la qual cosa
les garantí autonomia. La Santa Seu no intervingué pràcticament mai en assumptes
interns universitaris, es reduí a ser-ne àrbitre i protectora (D‟Irsay, 1933:149).
L‟ensenyament era, al principi, gratuït, com ho havia estat en les escoles
monacals i catedralícies. Els mestres tenien ingressos que provenien de beneficis
eclesiàstics o dels instituts religiosos a què pertanyien. Alguns, com els de Medicina o
Lleis, exercien la seua professió, i altres tan sols contaven amb els drets que pagaven els
estudiants. La situació de la majoria d‟ells era precària, en especial si eren mestres en
arts. Hi ha documents que mostren que aquests, amb freqüència, havien d‟empenyorar
els llibres.
Quant a les institucions, com a persones jurídiques, tan sols van contar amb
ingressos regulars aquelles de nova fundació a partir del segle XIV –es pot recordar
l‟impost sobre el vi que anava a les arques de l‟Estudi de Lleida–. Freturaven
d‟immobles propis i de funcionaris assalariats. Tanmateix, devien la seua força a
l‟esperit comunitari intern i la llibertat d‟abandonar una ciutat on no eren respectades. A
la fi del segle XIII, les nacions procuraren lloguers i disposaren instal·lacions per a
impartir els ensenyaments. A Òxford, el bisbe de Worcester va llegar a l‟Estudi, el
1320, el primer edifici que es pot dir de propietat universitària.
Els estudiants pobres rebien el suport i la protecció de les institucions col·legials.
Una de les primeres va ser la fundada per Robert Sorbon, mestre de Teologia a París.
Hui només persisteix, d‟aquestes institucions, el col·legi hispànic de Bolonya. Les
“universitats” sentien la primera preocupació cap als estudiants i els llibres
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d‟ensenyament, i no tenien interés per adquirir bens materials. Però les borses d‟ajut no
eren nombroses i molts estudiants eren clergues sense ordes, pidolaires, vagabunds...
descrits molt bé en la poesia goliarda. En els documents referits a l‟Estudi de Lleida
abunden els casos de bregues, morts, violació de convents, etc. No era fàcil la
convivència entre ciutadans i universitaris, i no estranya la recança que Barcelona va
mostrar a tenir una institució d‟aquest tipus. Però, al mateix temps, s‟hi trobava esperits
intel·ligents i lliures de prejudicis i supersticions (Campbell, 1933: 7) que van ser els
responsables de la gran eclosió cultural de la baixa edat mitjana, de poemes com la
Ballade des pendus, els Carmina burana i Carmina cantabrigiensia i la veu dels quals
sentim encara a través del De brevitate vitae, del segle XIII, en la nostra versió:
Gaudeamus igitur.
En el segle XIV va aparèixer el poder territorial dels Estats. A aquest període
corresponen, ja ho he esmentat abans, Lleida, Perpinyà i Osca, però van estar els Estudis
centreeuropeus els més importants de la nova època, començant pel de Praga. Aquest va
ser creació personal de Carles IV, rei de Bohèmia, antic alumne de les escoles de la
ciutat del Moldava. El va fornir de recursos materials i econòmics, així com de col·legis,
entre ells el famós Collegium Carolinum.
La Universitat de Colònia, en canvi, va ser creació de la burgesia de la ciutat.
Una ciutat les escoles de la qual havien vist l‟ensenyament per part dels Dominics i on
Albert Magne –a qui Jacme d‟Agramont reconeix expressament com a autoritat en
l‟Epístola– va ser mestre de Tomàs d‟Aquino. Els mercaders del burg, sense
recolzament de cap príncep, aconseguiren la butlla pontifícia el 1388.
Els bisbes centreeuropeus enviaren els seus clergues estudiants a aquestes noves
universitats, tant més que el Cisma d‟Occident va suposar una separació entre el món
germànic i el francés (D‟Irsay, 1933: 183).
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A partir del 1384 Praga visqué un sentiment nacional amb conseqüències
religioses i socials. D‟Irsay (1933: 186) analitza aquest sentir d‟una manera equilibrada:

Le sentiment national s‟il n‟est pas contrarié, s‟il ne se heurte pas à des résistances
exaspérantes, s‟il peut se développer en paix devient souvent un élément bienfaisant,
sous la forme plus modérée du patriotisme. Dans les pays où s‟affrontent des races à
tendances opposées, il peut, au contraire, se laisser aller aux violences les plus
fâcheuses.

En el continent, les dues nacions alemanyes –saxons i bàvars– i les dues eslaves
–polonesos i bohemis– menaren una convivència conflictiva a la Universitat de Praga,
on Huss ensenyà les doctrines de Wycliff, amb implicacions polítiques i socials que
alimentaren el nacionalisme txec. Quan Jan Huss esdevingué rector de l‟Estudi anuncià
que la nació bohèmia devia governar les altres nacions. I D‟Irsay (1933: 189) en fa la
següent anàlisi:

Jamais pareille voix n‟avait été entendue dans le monde universitaire, où, à cet égard, le
principe fut toujours l‟égalité; c‟est bien la fin de la pensée médiévale créatrice de
l‟autonomie universitaire soustraite aux influences locales.

El papa restava, una vegada que l‟emperador ho era tan sols de nom, la força
unificadora d‟una Europa amb base natural en nacions que convivien en igualtat. Amb
el Cisma, la Universitat de París, per exemple, esdevingué una institució francesa,
d‟obediència als antipapes i submissió al rei de França. I la generalitat dels Estudis
començaren el segle XV com a mitjans per a complir funcions socials i polítiques dintre
dels Estats on residien. Havien deixat de dirigir la vida intel·lectual d‟Europa.
Es veieren, llavors, universitats dintre d‟Estats territorials on una nació més forta
s‟imposava a altres amb les quals havia conviscut. Així, el rei Cristian I de Dinamarca,
el 1498, cridà els estudiants danesos de les universitats estrangeres, que fins llavors
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havien freqüentat sobretot Colònia, i els prohibí d‟anar a cap universitat fora dels seus
regnes, tret d‟Upsala. Per descomptat, al regne danés es trobaven nacions amb menys
pes, com islandesos i noruecs (D‟Irsay, 1933: 202). Els prínceps dotaren les institucions
acadèmiques de mitjans econòmics i materials però, a canvi, les consideraven propietat
personal en la qual podien intervenir.

III.5 L’Estudi general de Lleida

L‟Estudi de Lleida es va fundar en el segon període, quan aquests centres culturals ja no
obeïen a l‟organització d‟escoles preexistents sinó a la voluntat de papes i senyors,
Jaume II en aquest cas. I, pot ser, cap altra universitat va ser més enterament creació de
la voluntat d‟un monarca (McVaugh, 2002: 83). Una vegada va existir l‟Estudi, el
sobirà va prohibir l‟eixida de la terra, per anar a universitats foranes, als súbdits que no
tingueren el seu permís. La sortida era permesa a tots aquells que seguiren formació en
disciplines no impartides als seus territoris, com la Teologia i la Filosofia Margarita,
que era preparació per a la primera. A la veïna Tolosa s‟impartien aquests
ensenyaments, però molts súbdits acudien a París. Tot estudiant fora del reialme anava,
normalment, subvencionat pel rei (Roca, 1927: 46). Malgrat recordar l‟actitud que el rei
Cristian I seguiria quasi dos segles més tard, l‟Estudi general ilerdense era internacional,
i les nacions hi gaudien dels drets establerts en nivell d‟igualtat. “Se portava fins a tal
estrém la tolerancia en favor del Estudi que, àdhuc els extrangers naturals de nacions
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enemigues, estaven autorisats a assistirhi mentres no fossin sospitosos” (Roca, 1927:
45)1.
El papa Bonifaci VIII, amb l‟autorització, va concedir al nou Estudi general tots
els privilegis de què gaudia la Universitat de Tolosa, i Jaume II escollí Lleida com a seu
per un seguit de motius. En primer lloc, la ciutat era una cruïlla de camins entre els
diversos territoris de la corona i, a més, els burgesos mercaders duien una dècada
reclamant-la quan, en la carta fundacional de l‟1 de setembre del 1300, el rei Just
manifestà la voluntat que els seus súbdits no hagueren d‟anar a terres estranyes en cerca
de ciència. Ben cert, Montpeller era sota la corona aragonesa, però en terres occitanes.
El nou poder social, els burgesos, van recolzar l‟autoritat del rei enfront la
noblesa, i els Ordes Mendicants, en especial els Frares Menors, van estar al servei de la
corona al temps que, arrelades a les ciutats, es van nodrir de membres de famílies de
mercaders. En molts aspectes, els orígens de la Universitat lleidatana es repetiran a
Colònia el 1388, on la burgesia va aconseguir l‟Estudi, aquesta vegada sense el suport
de cap príncep, però amb els antecedents de les escoles que els Dominics hi tenien.
Lleida mancava d‟escoles importants, com tenien Barcelona i València. La ciutat
del Túria posseïa un Estudi local catedralici des del 1246 (D‟Irsay, 1933: 142) i a
Barcelona els Dominics tenien, des de finals del segle XIII, un estudi de Teologia on
s‟impartia també filosofia, lleis i nocions de medicina, però eren a disposició només del
membres de l‟orde religiós (Fernández Luzón, 2005: 29).
Les escoles de Barcelona van oferir ensenyament de tipus privat al llarg del
segle XIV, però els consellers no van voler que es constituïren en Estudi general, ja que
temien que l‟autonomia d‟aquest entrés en conflicte amb els privilegis de la ciutat. Així,

1

En les cites que reproduïsc del Dr. Roca, caldria recordar que aquest va ser un dels membres fundadors
de l‟Acadèmia de la Llengua Catalana, que va mantenir una clara divergència amb l‟Institut d‟Estudis
Catalans i les seues normes (Corbella, 2003: 142).
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quan en data tan tardana com el 23 de gener de l‟any 1398 el rei Martí l‟Humà proposà
al Consell sol·licitar al Sant Pare d‟haver per a la ciutat “Estudi general de tota facultat”,
ens diu Josep Maria Roca (1927: 87):

Los consellers contestaren lo dia primer de febrer següent, que després d‟haver deliberat
y engrunat per menut los profits i ventatges que la Ciutat podria conseguir ab l‟Estudi y
també los sinistres que‟n podrien soferir, acordaren no acceptarho “com fossin mes los
perills e scandols que sen podien seguir que los profits ni les honors que sen podien
reportar”

Només la decadència que patí Barcelona en temps d‟Alfons el Magnànim, amb
descens de població i declivi del comerç, convencé els consellers que un Estudi general
podria donar vida a la ciutat, junt a la celebració de dues fires, una de llana i altra de
safrà. Així es va fundar la Universitat barcelonina el 1450.
Ja he esmentat (vegeu III.4) els problemes de convivència que ocasionava un
Estudi general amb jurisdicció autònoma. I hom comprendrà millor la recança dels
consellers de Barcelona si es coneix que els paers lleidatans, el 1346, veient conculcats
els privilegis de la urbs, demanaren que els traguessin l‟Estudi de Lleida (Roca, 1927:
89).
Sigui com fos, el setembre del 1300 es va constituir l‟Estudi general a la ciutat
del Segre. N‟havien redactat els Estatuts, entre altres, fra Arnau d‟Amer, General de
l‟Orde Mercedari; Pere Valls, rector de Tamarit, i Bernat Bonet. I es van publicar pel
primer rector, Pere Cabrera, el qual regí la institució fins el gener del 1301, quan el
succeí Berenguer de Sarrià, arcedià de València (Roca, 1927: 29). El rei Jaume II va
escriure a diversos professors perquè llegiren a Lleida; aquests foren Arnau de Costa en
Dret Canònic, Pere Domènech en Gramàtica, Ramon des Vilar en Dret Civil i amb
molta probabilitat, tot i no haver aparegut el document, Guillem de Béziers en
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Medicina, que ja es trobava ensenyant a Lleida en novembre del 1301 (McVaugh, 2002:
83), encara que Roca (1927: 65) fixa en 1302 el pacte de paers i prohoms amb el mestre
en medicina. Ramon Mor de Castiello actuà com a banquer dels estudiants i Jaume de
Salmona com a estacionari o encarregat dels llibres (McVaugh, 2002: 83). Tot sembla
indicar que el dia de Sant Lluc del 1301, superades les mancances del curs anterior, el
nucli de l‟Estudi era en funció.
Hom pot observar que els estudis de Teologia no hi eren inclosos. S‟ha de pensar
que abans de la pesta negra la Teologia era una disciplina estretament vigilada, en
l‟ortodòxia, per la Santa Seu, i París n‟era el centre senyer. Tolosa va tenir aquests
estudis atesa la peculiaritat de centre en lluita contra els albigesos. Tampoc la van
aconseguir, ja en els anys 60 del segle XIV, Viena i Cracòvia.
La manca, doncs, d‟estudis de Teologia no limitava el fet que es tractés d‟un
veritable Estudi general. Amb tot, Pere III els va demanar al papa, front a la necessitat
que els monjos de Poblet havien d‟anar a París per doctorar-se en sacra ciència. Aquesta
sol·licitud la va repetir Joan I, sense èxit.
La magna obra d‟Stephen d‟Irsay sobre les universitats singularitza Lleida per la
importància dels ciutadans en l‟administració de l‟Estudi (D‟Irsay 1933: 151):
[...] le nombre des maîtres effectivement admis aux chaires –maîtres régents, pour les
distinguer des maîtres reçus (docteurs), mais non en fonctions, maîtres non régents–
était limité. Ils étaient nommés par les facultés seules, ou par les facultés avec
l‟agrément de l‟évêque, ou par le chapitre, ou encore par les représentants de la
municipalité comme à Lérida, nouvelle université de l‟État d‟Aragon, fondée en 1300,
où les prohombres [sic] participèrent à l‟élection [...]

L‟Estudi de Lleida va disposar de mitjans econòmics per a la fundació, i d‟una
taxa sobre el vi per al seu manteniment. El sistema es va repetir amb la Universitat
d‟Osca (1354) on l‟impost es feia sobre la carn. L‟ajut econòmic, quan respectà la
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independència de la Universitat, va ser essencial per a molts Estudis. Així ho expressa
D‟Irsay (1933: 202):

Les fondations universitaires du XVe siècle furent toutes pourvues de dotations d‟ordre
matériel et financier. Depuis les fondations de Cracovie et de Vienne, disparues en
raison de leur pauvreté et qu‟on ne pouvait ressusciter qu‟au prix d‟amples dotations,
les fondateurs avaient compris pour la fondation d‟une université la nécessité de
sacrifices économiques. Certaines institutions d‟Espagne du XIVe siècle, nous le savons
(Lérida, Huesca), pouvaient compter sur un revenu provenant des impôts, d‟accises, de
toutes sortes de contributions indirectes.

III.5.1 Organització de l’Estudi de Lleida1

A Lleida els compromissaris dels estudiants elegien el rector d‟entre ells, càrrec en què
havia d‟alternar, any per any, un català i un aragonés, i cada nació designava un
conseller. El rector i els consellers nomenaven el bidell general i l‟estacionari, que ho
eren a perpetuïtat, mentre els doctors de cada facultat elegien el respectiu bidell. El
Consell de la ciutat investia clavaris –encarregats de gestionar els ingressos sobre les
taxes del vi– que eren la meitat canonges i l‟altra meitat ciutadans, els quals mantenien
l‟autoritat del Consell enfront de professors i estudiants.
Rector, consellers i paers, sempre d‟acord amb els clavaris, elegien els
professors. Clavaris i professors quedaven afermats per un any. El text del jurament dels
clavaris, que es feia al començar Quaresma, en l‟altar major de Santa Maria de la Seu,
sobre els Evangelis i la creu, ha arribat a nosaltres (vegeu Roca, 1927: 56). Una de les
responsabilitats dels clavaris era cuidar que els professors acudiren a fer classe i es

1

La investigació que el doctor Josep Maria Roca va fer de l‟Estudi de Lleida amb motiu del Vé congrés
de metges en Llengua Catalana (Lleida, 1923), i que va llegir, com a conferència, a la sala d‟actes de la
Paeria, és la base d‟aquest apartat. La conferència es va publicar el 1927.
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conserva força documents on es manifesta, amb noms i cognoms, les queixes contra els
lectors més proclius a les cabotes.
La comunicació oficial entre rector i escoles es feia per mitjà dels bidells.
Aquests tenien, a més, el deure de conèixer els domicilis dels universitaris i la
procedència dels forasters entre ells.
El canceller, de designació reial entre els canonges, seia junt al rector en els
exàmens de mestratge i concedia, junt a la dignitat mestral, l‟autoritat de lector.
L‟estructura de l‟Estudi, independent del capítol catedralici, va quedar
confirmada després d‟un plet que sorgí l‟any 1312. Com que la Universitat de la ciutat
havia promés pagar cada any, durant deu, 2.500 sous jaquesos al bisbe i capítol, aquests
hi veieren certs drets i mantenien doctors i mestres en l‟Estudi. Hi sorgiren dissensions
entre el comú i ciutadans d‟una banda i bisbe i capítol de l‟altra. El rei, prèvia
deliberació amb tots dos grups d‟interessos, acordà que “la ordinació del Studi i
provisió de doctors i demés competeix als pahers y a dita Universitat, però no al Bisbe y
Capítol salva la jurisdicció eclesiàstica” (Roca, 1927: 118).
La universitat –en el sentit de corporació– dels prohoms pagava els lectors, tret
dels de Gramàtica si eren beneficiaris de la Seu. El salari no podia passar de cent lliures
a l‟any, però la ciutat els donava hostatge gratuït. Tal vegada la pretensió de la viuda de
Jacme d‟Agramont, na Ysabel, de romandre en l‟alberg que ocupà amb el seu marit va
iniciar el requeriment les actes del qual, que es conserven a l‟Arxiu Municipal,
permeten conèixer quelcom més sobre el mestre lleidatà. Sense permís del capítol i
paers, els professors només podien absentar-se de la ciutat durant tres dies.
J. M. Roca (1927: 33) dóna els límits del barri de l‟Estudi:

[...] del Portal que‟n deyen dels Boters, fins lo Portal de Sant Gil, seguint la muralla. De
la torre de Bisora, baxant cap al dit Portal de Sant Gil, fins les parets de la Casa dels
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Predicadors y la plaça qui‟s trobava al extrém del carrer del Romeu. Y d‟allà, con dexa
la tanca del Call dels Juheus, fins a Sant Andréu: d‟ací, per la carretera d‟Odena, tot dret
a la muralla vella de pedra, dessota‟l Palau del Bisbe y Torre de Bisora, tota la Çuda y
després a tocar lo dit Portal de Sant Gil.

Dintre es trobava l‟església de Sant Martí, que era la parròquia de l‟Estudi
general, i prop d‟aquesta hi era el local de l‟estacionari. Els estudiants podien llogar
qualsevol alberg del barri escolar, amb o sense permís del propietari, a canvi d‟una
quantitat moderada fixada per dos escolars i dos prohoms de la ciutat o un escolar i un
prohom. Si no hi havia avinença, el rector tenia l‟última paraula. Fora dels límits del
barri, aquestes prerrogatives no manaven, i el bidell major tenia apuntades les cases
disponibles fora del recinte estudiantil i les taxes que s‟hi demanaven.
Els estudiants eren obligats de portar robes el preu de les quals no devia
sobrepassar els sis sous jaquesos l‟alna. També tenien prohibit anar a l‟escola cavalcant.
Sembla que es tractava d‟evitar l‟ostentació. Hi eren prohibits, com a tantes altres
ciutats medievals, els jocs de la gresca, la rifa i la galdeta. Però les bregues hi
sovintejaven, a vegades amb resultat de mort, tot i que la sentència era a ofegament en
el Segre.

III.5.2 L’Escola de Medicina a l’Estudi

Al començament, els mestres en Medicina no estaven igualats en prestigi ni
remuneració als micers, o professors de Dret. La igualtat no arribà fins el temps de Joan
I. Aquest rei va ser també qui concedí cada trimestre a la facultat, amb la finalitat de
conèixer l‟anatomia humana, el cos d‟un home condemnat a mort i amb pena complerta
per ofegament submergit en aigua. J. Mª. Roca (1927: 52) hi afegeix que el lliurament
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reglamentat de cadàvers era un fet insòlit, i va fer que Lleida avancés, en la pràctica de
la dissecció, a París i anés poc darrere de Montpeller.
Quan mestre Guillem de Béziers va arribar a Lleida com a únic lector de
Medicina, va voler, de seguida, comprovar amb els originals en àrab les traduccions dels
llibres que s‟hi feien servir, originals que eren, pel que sembla, en possessió de metges
jueus que residien en el regne. Així, Jaume II va ordenar (apud McVaugh, 2002: 84):

[...] because certain Arabic medical books belonging to Jews in our realms are needed to
correct these medical texts [...] we command that whatever medical works written in
Arabic may be required by this master shall be turned over to him by these Jews until he
has had them translated or has used them to correct the other texts.

Aquesta ordre sembla confirmar el fet, ja exposat (vegeu III.2.6.2), que la
ciència mèdica àrab del segon període havia arribat a terres cristianes amb els jueus,
quan aquests fugiren d‟Al Andalus, a conseqüència de la persecució pels almohades.
He esmentat que una de les obligacions dels clavaris era que els professors
assistiren a fer classe, però aquesta funció es veié dificultada quan el cabot es produïa
perquè el rei havia cridat a consulta el mestre en medicina. Hom sap que en Jaume II,
durant els darrers vint-i-cinc anys de la seua vida va ser, dit en paraules pietoses, un
consumidor de salut. Si el fet que Arnau de Vilanova fos a Montpeller no impedí que el
convocara amb freqüència per a consulta, Guillem de Béziers era més proper. A més,
aquest tenia també uns pacients privats que atendre. Les seues absències de l‟Estudi van
ser acceptades pels clavaris, però van demanar que, en absència del mestre, podia suplirlo un altre metge de l‟Estudi de Montpeller, encara que tingués tan sols el grau de
batxiller (McVaugh, 2002: 84). Seria agosarat dir que aquesta demanda fou atesa i el
batxiller substitut va ser Jacme, natural de Lleida, que visità Jaume II a Calatayud, el
1304, a requeriment de Guillem de Béziers (vegeu II.3).
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En qualsevol cas, els problemes entre la municipalitat i el bisbe i capítol pel
control de l‟Estudi, així com problemes financers, van ocasionar el tancament de
l‟Estudi entre 1305 i 1310. És un fet que mestre Guillem va deixar Lleida i el 1306 ja
havia tornat a terres nordpirinenques (McVaugh, 2002: 84).
L‟Estudi lleidatà va obrir de nou el 1310, i va neutralitzar l‟intent del bisbe de
Barcelona, instigat pel mestre en Medicina Bernat de Berriac, de traure el monopoli
acadèmic a la ciutat del Segre (Ibídem). El rei va escriure per demanar Pere Gavet i
Bernat Bonhora que llegiren a l‟escola mèdica, però només està documentat que hi era
el primer el 1315. Gavet va tenir els mateixos problemes d‟absències per atendre el rei
que en Guillem, i sembla que va deixar l‟Estudi per l‟escola privada de Medicina de
Barcelona el 1322, on ja havia estat lector, al convent dels Frares Predicadors, abans
que el requeriren a Lleida (Roca, 1927: 72).
El successor va ser Pere Colom, que no tenia el títol de mestre, la qual cosa
indica l‟escassetat de metges il·lustrats a terres catalano-aragoneses. Els paers li van
prometre 600 sous anuals sempre que aconseguís, en cert temps, el mestratge. No el va
aconseguir, però només perquè Perer Gavet i Joan Amell no van trobar temps per a anar
a Lleida a examinar-lo, segons va al·legar en el plet que el va enfrontar als paers que es
negaven a pagar-li (McVaugh, 2002: 86).
Sembla que, en els primers temps, no era infreqüent el fet que un estudiant, tal
vegada batxiller, ensenyés altres. Així, J. Mª. Roca ens diu (1927: 60):

Havent jurat los clavaris, com a tal clavaris, dar salari tan sols a Doctors o Llicenciats,
no es sentho un dels catedràtichs nomenat En Bernat de Montagut, los clavaris del
Capítol acordaren no pagarlo y després de qualques gestions enfront lo conflicte que
axó generava, s‟acordà que <<si segons lestatut li pot esser dat salari que li sie donat de
la clavaria e si nos pot fer segons lestatut de la ciutat la mes en sospens, que de ço de la
clavaria o de la ciutat li sie satisfeyt>>.
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En contrast amb la precarietat de mestres a Lleida, no en mancaven de metges
catalans a Montpeller, on es trobava, per exemple, com a lector, Guillem Conill, al qual
el Rei Pere III va recórrer en ajuda personal, i va haver de sol·licitar-lo als cònsols i
prohoms de la dita ciutat.
La situació de l‟Estudi sembla ja normalitzada el 1344, quan consta, pel grau de
mestre atorgat a Arnau ça Riera, membre de la tercera generació de la família de
cirurgians gironins, que hi eren Jacme d‟Agramont i Walter de Wrobruge com a mestres
en Medicina (McVaugh, 2002: 86).
Resulta descoratjadora l‟escassetat de documents que esmenten Jacme
d‟Agramont, en contrast amb el més ben conegut Pere Gavet. Tampoc se sap molt de
Walter de Wrobruge, que era professor amb Jacme. I parlem d‟un temps en el qual la
facultat de Medicina de l‟Estudi s‟afermava i veié la llum el Regiment de preservació a
pestilència, l‟obra més important llegada per ella.
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IV- LA MEDICINA GALÈNICA

IV- LA MEDICINA GALÈNICA

IV.1 Primer període de la medicina grega

La introducció d‟un component racional en la medicina empírica, sempre unida a
creences religioses i màgiques, es va produir a Grècia quan l‟experiència sanadora va
ser objecte d‟estudi dels presocràtics.
Fins als segles VI i V a. C., els sanadors grecs havien estat influïts per medicines
arcaiques com la mesopotàmica i l‟egípcia, però quan els filòsofs van passar del mite al
logos en l‟estudi d‟un univers no arbitrari, sinó regit per lleis que es podien comprendre
i permetien predir els fenòmens naturals, aquest pas del caos al cosmos es va aplicar
també al cos humà i els seus accidents. De fet, els preceptes dels pitagòrics, tot i que
dintre de la seua peculiar “religió”, van tenir gran influència en la dietètica entesa com a
manera de regular la vida, és a dir, com a una mena d‟higiene.
Cels ens ha descrit aquest fenomen en paraules que reproduiré (apud López
Piñero, 1973: 47):

Al principio, la medicina era considerada como una parte de la filosofía, de forma que la
curación de las enfermedades procede de los mismos autores que iniciaron el estudio de
la naturaleza. Es comprensible, en efecto, que se preocuparan de modo especial por la
medicina los que debilitaban las fuerzas de sus cuerpos con las vigilias y la inactividad
de la meditación. Por ello, sabemos que muchos de los maestros de la filosofía fueron
expertos en el arte de curar, siendo los más célebres Pitágoras, Empédocles y
Demócrito. Discípulo de este último fue, según la opinión de algunos, Hipócrates de
Cos. [...] En esta misma época, la medicina se separó en tres ramas, en la primera de las
cuales se cura con la dieta, en la segunda con los medicamentos y en la tercera con las
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manos. Los griegos llamaron a la primera dietética, a la segunda farmacia y a la tercera
cirugía.1

L‟escola mèdica de Crotona va ser una de les primeres en enriquir l‟empirisme
amb principis filosòfics i Alcmeó hi va redactar el primer text de patologia científica en
el món mediterrani. A continuació n‟oferisc un passatge (apud López Piñero, 1973: 25).

Lo que conserva la salud es el equilibrio de las potencias: de lo húmedo y lo seco, de lo
frío y lo caliente, de lo amargo y lo dulce, etc., pero el predominio (de una) entre ellas
es causa de enfermedad; pues el predominio de cada opuesto provoca la corrupción. La
enfermedad tiene lugar: por razón de la causa eficiente, por un exceso de lo caliente o lo
frío; por razón de la ocasión, por un exceso o defecto de alimentación; por razón del
lugar, por la sangre, la médula o el cerebro. A veces se producen también otras por
causas externas, por la cualidad de las aguas, el lugar, los trabajos, la violencia y otras
semejantes. La salud (por el contrario) resulta de la mezcla proporcional de las
cualidades. 2

La teoria presocràtica que més va influir en la medicina es deu a Empèdocles
d‟Agrigent, ell mateix sanador i filòsof natural. Establí l‟aire, aigua, foc i terra com a
elements primers de tot ésser natural, barrejats en proporcions variables per la força que
ell anomenà “amor”, i amb qualitats oposades. La tendència a la separació ve de la força
de l‟“odi”. Aristòtil mateix acceptà la teoria d‟Empèdocles (amb els quatre elements
com a causa material i les dues forces com a causa eficient) quan exposà el seu concepte
sobre anatomia, i hi afegí que allò important eren les qualitats dels elements: calent i
fred, líquid i sòlid.
La medicina clàssica grega va quedar compilada durant els segles V i IV a. C. en
el Corpus hipocràtic, que és un recull d‟escrits mèdics d‟èpoques diferents i autors varis
en els quals predominen les escoles de Cos i de Cnido, que, a més, es van
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De medicina libri VIII. Traducció castellana per López Piñero.
Fragments V i VI. Traducció castellana per F. Cubells (Madrid, 1961).
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complementar, ja que la segona va desenvolupar el diagnòstic diferencial i la primera se
centrà en l‟exploració clínica i la prognosi. Es pot recordar aquí la preocupació de
Jacme d‟Agramont quant al difícil pronòstic en temps pestilencial, que esmenta en
l‟Epístola (1910/2000, Tractat; article I; capítol I; paràgraf 12).
Els pressupòsits teòrics hipocràtics tenien en alta consideració el medi ambient,
tal com s‟exposa en el llibre Dels aires, aigües i llocs, encetant així un concepte de
medicina ambientalista que encara perdura (López Piñero, 2000: 69). A aquesta
importància de l‟ambient es va sumar el substrat del desequilibri dels humors de
l‟organisme com a causa immediata de la malaltia. La teoria humoral és una elaboració
nocional des del supòsit dels quatre elements i les qualitats, totes dues més amunt dites.
El llibre del Corpus titulat Sobre la naturalesa de l‟home estudia la composició
orgànica com a barreja de sang, bilis groga o còlera, bilis negra o melancolia i flegma. I
aquesta és la base teòrica de què Agramont se serveix en el seu escrit.
Amb la intenció de ressaltar els fonaments clàssics en l‟obra del mestre lleidatà,
reproduiré aquí un fragment del Corpus hipocràtic que pertany al llibre Dels aires,
aigües i llocs. Hom hi podrà copsar perquè Mestre Jacme dedica un capítol (1910/2000,
Tractat; article II; part II; capítol I) a valorar l‟entorn higiènic de la ciutat de Lleida, per
exemple, i hi esmenta els àlbers recentment talats de la banda de Fontanet i la prevenció
contra nogueres i figueres (apud López Piñero, 1973: 26):

De modo que, cuando un médico llega a una ciudad de la cual no tiene experiencia,
debe considerar su situación y en qué disposición está respecto de los vientos y del
oriente del sol; pues no tiene las mismas cualidades la que mira al Norte y la que mira al
Mediodía, la que mira al Oriente y la que mira al Occidente. Además, debe saber muy
bien cómo son las aguas, si usan de aguas pantanosas y blandas, o de aguas duras y
salidas de lugares altos y de peñascales, o salinas e indigestas; lo mismo de la tierra; si
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está desnuda de árboles y seca o con arbolado y húmeda, si es un valle de calor
sofocante o si es elevada y fría; [...]1

La presència d‟Aristòtil en la medicina va ser essencial per a l‟estudi de la
morfologia. Va suposar la sistematització de l‟embriologia, l‟anatomia estructural i la
morfologia comparada. El llibre Sobre la generació dels animals descriu el
desenvolupament de l‟embrió com a conseqüència de la força ordenadora de la natura.
Aquesta teoria s‟adiu amb la creença d‟Aristòtil en la generació espontània, que va estar
vigent fins a l‟edat moderna.
Diocles de Carist, deixeble de l‟Estagirita, introduí els principis de la dietètica
amb finalitat preventiva. Fins llavors, aquestos havien estat procediments curatius junt a
la cirurgia i l‟ús de plantes medicinals. Al mateix temps, afegí els principis ètics del seu
mestre, resumits en la idea del “just mig”, a la teoria posthipocràtica.
Quan es llig l‟Epístola d‟Agramont, hom pot trobar totes i cadascuna de les
idees teòriques fins aquí exposades. Ha estat necessari fer aquesta revisió mèdica en la
part centrípeta, o de comprensió del text, que he engegat amb la finalitat de produir un
text meta equivalent. Ara bé, l‟hipocratisme li arribà al mestre lleidatà a través de les
obres de Galé i dels metges àrabs que les traduïren, les estudiaren i hi feren noves
aportacions.

1

Dels aires, aigües i llocs. Traducció castellana per D. Martínez Vélez (Madrid, 1899).
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IV.2 La figura de Galé

Després de la desintegració de l‟Imperi d‟Alexandre, la dinastia ptolemaica governà
Egipte durant tres segles. Al llarg d‟aquest temps, al Museion alexandrí es conreà la
medicina grega posthipocràtica, en llengua grega i amb instal·lacions d‟estudi que
incloïen la biblioteca, col·leccions de botànica, i sales de dissecció.
En aquest ambient científic sorgiren escoles que Cels descrigué com a
“racionalistes” (López Piñero, 1973: 48) i que cercaven el coneixement de la natura per
esbrinar les causes de la malaltia, ja que sense conèixer-les no es podria guarir.
Sistematitzaren l‟estudi en les causes ocultes i les causes naturals que produirien
malaltia (predomini d‟un dels quatre humors, alteració de la qualitat d‟humit, del
pneuma, etc), en les funcions orgàniques (inspiració i espiració, ingestió i digestió, son i
vigília, etc) i en els òrgans interns, amb la necessitat de dissecar cadàvers. Pel contrari,
els “empiristes” es basaven en l‟experiència, per exercir la qual era necessari el
coneixement de les causes evidents, però consideraven la resta impenetrables.
Ja en el segle I d. C., Asclepíad aplicà l‟atomisme a la medicina i desenvolupà
una idea mecànica del cos i la comprensió de la malaltia per l‟alteració de les parts
sòlides. Va tenir un precedent en Erasístrat, qui observà, en disseccions de cossos
humans, modificacions en vísceres causades per malalties, la qual cosa li va fer
qüestionar la teoria dels quatre humors. Amb Asclepíad va iniciar-se l‟escola
“metòdica”, criticada per Cels perquè no va afegir res als empírics, sinó que va reduir
les riques observacions d‟aquestos a tan sols les més comunes, agrupades en tres
gèneres: constrenyit, relaxat i mixt.
Un concepte que ja era conegut pels hipocràtics, el del pneuma, va convertir-se,
per a una nova escola, en el segle I d. C., en element essencial en la gènesi de malalties.

88

Els pneumàtics, tot i ser humoralistes, assignaven a l‟estat i acció de l‟aire dintre del cos
la possibilitat d‟emmalaltir. El pneuma era un principi vivificador que entrava als
pulmons amb l‟aire i anava al cor esquerre, on es barrejava amb la sang venosa que hi
arribava, per uns suposats forats interventriculars, després de formar-se al fetge a partir
del quil alimentici. Per mitjà de la barreja, la sang es convertia en arterial i es distribuïa,
a través de les artèries, per tot l‟organisme. L‟aire aportava el pneuma que
desenvolupava la intel·ligència al cervell i vivificava la resta de l‟organisme. Ja en la
teoria més elaborada de Galé, una funció de l‟aire era contribuir amb la base principal
per a generar els pneumata al cor esquerre, per interactuació amb la sang, i aquests eren
les causes eficients que feien “actuar” les potències o qualitats orgàniques (Sánchez
González, 1998: 196).
En tot cas, la primera funció de l‟aire era regular la calor innata que es generava
al cor. Només des del coneixement d‟aquesta idea podrà el traductor transmetre els mots
d‟Agramont sobre l‟efecte de cert aire sobre el cor (1910/2000: article IV; capítol I;
paràgraf 3).

Mas a dins fa alteracio, car sens tot miga ve al cor per reffredar lo, e per mitigar la sua
gran calor perque aytal aer escalfa fortment lo cor els espirits, e la sanch arterial, e fa la
colera seynnorejar a totes les altres humors multiplican aquella, e fortiffican e aguan les
sues qualitats que son calor e sequetat”

Agramont parla aquí de l‟aire modificat en les qualitats, concretament per excés
de calor. Si així arriba al cor per complir la funció fisiològica de moderar-ne la
temperatura, allò que fa, en aquestes circumstàncies, és escalfar-lo més, amb les
conseqüències d‟incrementar-ne la calor i sequedat, que són les propietats de la còlera, i
les transmet a la resta de l‟organisme. Aquesta idea queda una mica confusa en la
traducció a l‟anglés de Winslow & Duran-Reynals (1949: 74):
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It also affects de body inside tending to chill the heart and to dissipate or decrease its
great heat, thus bringing the body and the spirits and the arterial blood to a still greater
heat, making the bile prevail over all the other humors, increasing and strengthening its
qualities which are heat and dryness.

Amb tot, els metges més destacats del segle I, lluny d‟adherir-se a cap escola de
manera dogmàtica, van actuar amb una actitud eclèctica (López Piñero, 2000: 76), i així
aprofitaren el mètode científic dels racionalistes i el desenvolupament de la cirurgia i
dels efectes dels medicaments que conrearen els empírics.
Galé de Pèrgam, en el segle II d. de C., va personificar el punt àlgid de la
medicina helenística. En paraules del professor López Piñero (2000: 76): Su
extraordinario relieve histórico se debe a que ofreció una elaboración sistemática de la
medicina clásica griega que se mantuvo vigente durante toda la Edad Media y los
primeros tiempos modernos.
Els seus principis mèdics es basaren en la tradició hipocràtica, en Aristòtil –no
sols en les aportacions biològiques, sinó també en les filosòfiques– i en les seues
observacions personals. Es va decantar cap a l‟estudi del cos en funcionament, per la
qual cosa mostrà el màxim interés en l‟embriologia i l‟anatomia estructural, i escàs en la
morfologia comparada. Amb ell la teoria dels quatre humors es va consagrar com a
canònica. Desenvolupà els conceptes de barreja o “crasi” humoral i el de qualitat,
“facultat” o “potència”, i tot en un sistema coherent estintolat en la filosofia natural i en
la lògica d‟Aristòtil (López Piñero, 2000: 77). Oribasi, metge de Justinià, va compilar el
saber mèdic grec des de l‟obra de Galé, la qual cosa va consagrar aquest com a la
màxima autoritat mèdica a Bizanci.
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IV.3 El galenisme i les aportacions dels autors islàmics

L‟any 642 els àrabs van conquerir Alexandria i des de ben prompte el món islàmic
assimilà la medicina grega, amb certes aportacions procedents de l‟Índia. L‟assimilació
requerí un important esforç traductor des del grec a l‟àrab, moltes vegades amb la
llengua siríaca com a intermediària.
Bagdad, el segle IX, va representar per al món mahometà allò que Alexandria
fou per a l‟Egipte ptolemaic i, a la “Casa de la Saviesa” bagdalí, Hunain ibn Ishâq traduí
la major part de les obres de Galé, entre d‟altres hipocràtiques i bizantines. D‟aquesta
manera Galé preservà la seua autoritat entre els metges islàmics i, després, la llegaria a
l‟Occident cristià.
Ja he exposat (vegeu III.2.6.1) que, tot i que l‟avanç científic és reticent a
personificar en un sol individu els seus assoliments, en aquest cas hom reconeix
Constantí l‟Africà com a figura singular en la recuperació de la medicina grega, amb les
aportacions dels autors islàmics. I Salerno-Monte Cassino, en el segle XI, va ser el lloc
on s‟inicià aquesta recuperació.
El mateix paper va jugar, ja en el segle XII, l‟escola de traductors de Toledo,
primer amb Joan Avendahut i Dominicus Gundisalvus, i després amb la figura cabdal
de Gerard de Cremona, a qui es deuen, entre moltes altres, les traduccions del Libre
Almansoris, de Rhazés, i del Cànon d‟Avicena.
Fins a la recuperació del galenisme, la medicina occidental feia servir records
molt elementals del saber anterior. Així, a les Etimologías de Sant Isidor, la part mèdica
es redueix al nom de malalties amb una interpretació fantàstica del seu significat (López
Piñero, 2000: 84). Hom pot reconèixer aquesta mena d‟etimologies a Jacme
d‟Agramont quan parla dels significats de “pestilència” i de “rancor”.
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En els segles XII i XIII s‟havia recuperat una ciència i havien nascut llocs on
estudiar-la de manera sistemàtica. El focus especialitzat en medicina ja he dit que es
trobava a Montpeller, però, naturalment, tots els Estudis generals oferien ciència
mèdica. Així, a Bolonya, Taddeo Alderotti, a qui es deu un dels primers escrits mèdics
en llengua romanç, el Della conservazione della salute, aplicà un mètode escolàstic
innovador: després de la lectio d‟un fragment escrit per un autor clàssic, continuaven les
quatre quaestiones seguint les causes aristotèliques (material, formal, eficient i final). El
mestre, després, exposava uns dubtes que es discutien amb la participació de tots els
assistents. Era la disputatio, que acabava en la solutio. D‟aquesta manera, Alderotti uní
la medicina a la filosofia. A més, adquirí el costum d‟escriure la descripció de casos
clínics concrets (consilia) per als principiants. Dante el va esmentar en el Paradiso (XII,
83).
Aquest mètode tan ben estructurat presentava un inconvenient. L‟aplicació del
sil·logisme excloïa qualsevol possible contradicció i anorreava la crítica, tan necessària
per al progrés científic. La conseqüència va ser la consagració dels autors clàssics com a
indiscutibles. Si l‟empirisme encara era present a les primeres escoles de Salerno i
Montpeller, ara només es tenia en compte el dogmatisme galènic. En patologia es
trobava aquest en la teoria dels quatre humors, que Agramont segueix en l‟Epístola. Les
disseccions i els experiments només buscaven confirmar allò que els clàssics havien dit.
Aquesta visió ordenada i estàtica de la medicina estava a punt d‟esmicolar-se
precisament amb l‟arribada de la mort negra el 1347. Els primers autors, entre ells
Agramont, es van apropar al fenomen amb idees galèniques sobre l‟epidèmia, però
aquella epidèmia era nova a la conca mediterrània i els metges escolàstics se‟n van
adonar prompte que la malaltia s‟adia amb les característiques generals d‟“epidèmia o
pestilència” de què parlaven els clàssics, però la seua naturalesa era totalment nova.
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Tal vegada, sota aquest punt de vista hom hauria d‟interpretar el tractat sobre la
pestilència escrit, ja avançada la segona meitat del segle XIV –i, per tant, amb
experiència directa de la malaltia– per Jehan Jacme, a qui he esmentat com a possible
fill de Jacme d‟Agramont. Winslow (1948: 752) li retreu que prescindís dels autors
clàssics i ho interpreta com una manca d‟erudició mèdica i de gust per l‟especulació
filosòfica. Continuaré amb paraules del gran higienista americà:

In the second verse, the author dismisses with one stroke the learning of the past by
saying that the “ancients” have said little about this malady, which visited few of them,
and so they all had a joyous and long life; and with this he disposes of Hippocrates,
Galen, Avicenna and all the rest.

Aquesta crítica negativa, que no és l‟única de Winslow cap al canceller de
Montpeller, podria transformar-se en positiva si hom inclou aquesta persona, com a una
de les primeres, dintre del corrent científic de qüestionament de les autoritats clàssiques
a la llum de l‟experiència directa. Presentaré, més avant, altres autors que es van fer la
mateixa reflexió en la mateixa època i front a la mateixa causa. El qüestionament
continuà, durant el renaixement, en anatomia amb Andrés Vesali; en clínica, amb
l‟observació de les “noves malalties”, com la sífilis, per López de Villalobos; i culminà
amb l‟alliberament total en patologia i terapèutica fet per Paracels (López Piñero, 1973:
98).

IV.4 La dietètica galènica

La base de tots els regimina sanitatis són els conceptes hipocràtics sobre la dietètica,
transmesos per Galé en l‟obra De sanitate tuenda. S‟hauria de tenir present que
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“dietètica” és la reglamentació de tots els aspectes de la vida, no només del menjar i el
beure, amb l‟objectiu de prevenir la malaltia i promocionar la salut.
Copiaré aquí un esquema bàsic explicatiu extret de Cortina & Fenollosa (2004:
67):
a- Les “coses contra natura” causen les malalties i són: verins, miasmes,
violència i matèria que es transforma en fluid. Com es pot observar, alguns d‟ells ja eren
presents en el text de patologia d‟Alcmeó de Crotona (vegeu IV.1)
b- Les “coses naturals” mantenen la salut si es troben en harmonia, i són:
elements, entorn, humors corporals i relacions orgàniques fisiològiques,
c- Les “coses no naturals”, sobre les quals pot actuar l‟home, per mitjà del règim
dietètic, a fi d‟evitar que les “coses contra natura” alteren l‟harmonia de les “coses
naturals” i són sis: llum i aire; menjar i beure; moviment i repòs; son i vigília;
metabolisme, i emocions o accidents de l‟ànima.
Aquesta claredat esquemàtica resulta enganyosa, atès que cada autor mèdic va
variar la importància dels factors, o hi va afegir-ne de nous, etc. Per exemple, Galé
col·locà la constitució individual en el centre de les actuacions dietètiques i, tal vegada
seguint aquest autor, Jacme d‟Agramont dedicà el segon capítol de l‟Entrament a la
descripció de les complexions com a condicionants de propietats vàries. També
recomana el metge lleidatà l‟actuació individualitzada quan afirma “Car una porga no
pot esser bona en tot temps ni a tot hom, axi com una çabata no pot venir be a tot peu.”
(1910/2000, Tractat; article V; part II; capítol V; paràgraf 5).
El metge de Pèrgam, així mateix, va introduir el concepte de les complexions
que es desvien de l‟equilibri, tot i que no cauen en la malaltia, i Agramont escriu, a
l‟Epístola, receptes específiques “per als delicats”, circumstància que m‟ha creat un
problema de traducció, ja que “delicat” seria un concepte molt clar en el segle XIV,
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però a hores d‟ara és massa abstracte com per a no tractar d‟acotar-lo. La meua proposta
traductiva és los de complexión delicada.
La idea de les complexions, que Galè expressà de manera poc sistemàtica, la van
ordenar els autors alexandrins i, desprès, els islàmics, i Avicena la va estructurar al
voltant de les edats de l‟home (Gil-Sotres, 1996: 33).
En l‟Al-Malaki o Pantegni, ja es troben totalment acotades les sis coses no
naturals, que així exposades serviran de model a la major part dels regimina sanitatis.
Gil-Sostres (1996: 39) assenyala la importància de l‟anàlisi de l‟aire en Ali ibn al-Abbas
amb aquestes paraules:

L‟acció de macrocosmos sobre el microcosmos –l‟home– explica la importància que es
concedeix a la modificació de l‟aire per mitjà dels astres, però també influeixen els
vents dominants i, per descomptat, els llocs on s‟habita, ja que influeixen sobre l‟aire,
les aigües, la terra i també la vegetació. Acaba aquest bloc amb unes observacions sobre
l‟aire pestilencial.

És fàcil reconèixer aquests conceptes en l‟obra de Jacme d‟Agramont.
Els accidents de l‟ànima, amb l‟anàlisi dels quals acaba el cinqué llibre del
Pantegni, els enumera el mestre de Lleida com a “ira, goig, temor, tristicia, angoxa, e
axi dels altres” (1910/2000, Tractat; article V; part II; capítol VI), i es consideraven
vertadera causa de malaltia, amb explicació científica, com exposa Arnau de Vilanova
en el Regiment per a Jaume II, i que McVaugh (2002: 147) recull d‟aquesta manera:
And in fact Arnau‟s Regimen for Jaume II [...] takes precisely this tack, advising the
monarch to avoid anger because it overheats the body, sadness because it chills and
dries.
Agramont explica, en l‟esmentat capítol, la importància de la imaginació en el
manteniment de la salut i, de fet, els metges podien justificar l‟error en un pronòstic, i
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culpar el pacient de la mala evolució, al·legant que aquest no havia pensat en les coses
correctes (McVaugh, 2002: 213).
La preeminència assolida pel Cànon d‟Avicena en els syllabus va ocasionar que
els físics medievals seguiren l‟esquema del Pantegni en els regimina, però per a exposar
idees del Cànon (Gil-Sotres, 1996: 40). Avicena substituí el nom de “coses no naturals”
per “causes de la salut”, amb base en la filosofia d‟Aristòtil, i s‟acostà a Galé en el fet
d‟atribuir la màxima importància a l‟equilibri de les complexions, incloent-hi aquelles
que, sense estar malaltes, s‟aparten de la normalitat, i introduí les estacions de l‟any en
el règim dietètic (Gil-Sotres, 1996: 44).
L‟enfocament més pràctic del Liber ad Almansorem, de Rhazés, va ser la causa
que Arnau de Vilanova el preferira al Cànon, i una preferència similar sembla que es
dedueix de l‟Epístola d‟Agramont. En el llibre IV, que el mestre lleidatà esmenta
expressament, Rhazés escriu que, a banda de l‟equilibri en les coses no naturals,
conserva la salut l‟eliminació d‟immundícies del lloc on l‟home viu, la preservació del
costum –hom pot recordar el passatge on mestre Jacme parla de l‟efecte sobre les
persones de la “broma en els llocs on no la tenen per usada”, o l‟aparició “novellament”
de guerres, morts i furts com a indicació de pestilència moralment entesa–, i l‟actuació,
tal com recomana Rhazés, sobre els mals abans que empitjoren –així, exhorta a
“contrastar a tota materia uerinosa que no vingue nis acost al cor, perque es sobiran
remey beure del such damont dit contra antrach, ho mala bufaynna” (1910/2000,
Tractat; article V; part II; capítol III; paràgraf 7).
En el capítol VII del susdit article, enumera actuacions contra “lombrichs” i
“cuchs”. Aquest punt té particular interés atès que la importància dels cucs en la
malaltia pestilencial l‟esmenta, entre molts altres, una autoritat com Gentile da Foglino,
qui, segons recull Anna Campbell (1931: 78):
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[...] after much careful work and difficult experiments, found the immediate particular
cause to be poisonous materials which burden the heart and lung, the attack of which is
not from excess of degrees of primary qualities, but through the peculiar character of the
poison... There seems moreover to be connected with this principal disease a certain
generation of worms.

Giovanni da Penna, en canvi, criticà directament la idea de Foligno amb la raó
que, mentre el cos té vida, no és possible la generació d‟un element amb les propietats
verinoses dites.
García Ballester & Arrizabalaga (1998/1999: La prevención de la pestilencia;
paràgraf 7) opinen que:

Explicar la procedencia de estos parásitos –a los que también se refirieron otros muchos
tratadistas médicos de la peste– no resulta una tarea fácil. En nuestra opinión, podría
tratarse de una consideración de orden teorético, forzada por la idea de origen
aristotélico de la generación espontánea, que ya hemos apuntado; consideración que
además podía verse corroborada post mortem, en razón del rápido proceso de
putrefacción que los cadáveres de los apestados debían experimentar.

Arrizabalaga repeteix aquesta opinió en l‟edició que féu del Regiment
preservatiu e curatiu de la pestilència. De Lluís d‟Alcanyís (Arrizabalaga, 2008: 73).
Sense contradir els susdits autors, tal vegada es podria fer una aproximació
diferent a aquest apartat en el text d‟Agramont. Sens dubte, la presència de paràsits
intestinals seria freqüent en l‟edat mitjana, com ho va ser en la nostra societat fins als
anys cinquanta del segle XX. Els cucs es podien veure directament en les deposicions i,
a vegades, en el vòmit. Exposaré un text del metge bizantí Alexandre de Tralles (segle
VI) on se‟n fa una observació clínica (apud López Piñero, 1973: 61):

En primer término, he de decir que los antiguos distinguían tres clases de gusanos: unos
muy pequeños y delgados llamados áscaris; otros redondos y otros planos. Los primeros
se localizan en las partes bajas del intestino grueso, mientras que los redondos lo hacen
en las partes superiores, llegando al estómago, de donde son arrojados con frecuencia
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por el vómito. Los gusanos planos alcanzan tales dimensiones que se extienden por todo
el intestino. Recuerdo que algunos de ellos que fueron expulsados tenían una longitud
de casi dieciséis pies. Esto en lo que se refiere a sus diferentes clases. Los gusanos se
forman de la corrupción de los alimentos y de la putrefacción de los humores sin
digerir.1

Ja he esmentat que a l‟Epístola, que és de caire exclusivament preventiu,
Agramont reconeix l‟autoritat de Rhazés i, en particular, del llibre IV de l‟Almansoris,
on es recomana l‟actuació sobre els alifacs abans que augmenten. Aquests alifacs
augmentarien i serien molt danyosos, fins a provocar la mort, en temps pestilencial. En
conseqüència, el mestre lleidatà aconsella actuar-hi de manera preventiva, i per fer això,
en el cas dels cucs, recomana eliminar l‟excés de flegma –ja que s‟engendren de
“fleuma podrit”–, evitar menjar “viandes de que leugerament se fan cuchs” i, si ja hi són
presents, fer servir les receptes que redacta per “ucir-los i gitar-los del cos”.
La lectura dels regimina fa veure que algunes de les indicacions en ells
exposades han estat en vigor en la nostra cultura popular, sense ser-ne conscients, fins a
la meitat del segle XX, quan es va passar de la medicina clínica a la medicina
tecnològica. Qui vam ser infants en els anys cinquanta recordarem que la manera
casolana de combatre els cucs intestinals era prendre una cullerada de vinagre, com ja
indicava Agramont en el seu manuscrit.

IV.5 La teoria de les tres ànimes

La importància d‟aquest apartat rau en el fet que, sota les idees en ell exposades, he
abordat la comprensió del VIé article principal del Tractat, en el qual Agramont parla

1

De lumbricis epistola. Traducció castellana per López Piñero.

98

de la “pestilència moralment entesa”. També el considere bàsic per a copsar el
desenvolupament dels fets psicològics en les obres d‟Arnau de Vilanova.
En certa mesura, les idees sobre l‟ànima (psyché) eren fisiològiques, atès que es
considerava com l‟impuls vivificant del cos amb les seues potències. Plató exposà, al
Timeu, la idea d‟una ànima intel·lectiva immortal, amb residència al cap, i una altra de
mortal, subdividida en volitiva, localitzada al pit, i apetitiva, assentada al ventre.
Aritòtil recollí i transmeté, amb certes modificacions, la idea de les tres ànimes,
però va ser Galé qui la va desenvolupar en un sentit somatricista. Va situar-les en varis
òrgans: la concupiscible, en el fetge; la irascible, en el cor i la racional, en el cervell.
Cadascuna gaudiria de la potència per a realitzar actes determinats: vegetativa, vital i
anímica, respectivament. Però allò que resulta original en Galé, i en manifesta el
somaticisme, és dotar les ànimes d‟una substància on es troba la barreja de les quatre
qualitats: sec, humit, fred i calent. Les facultats de l‟ànima serien, així, una
conseqüència de la complexió humoral del cos (Sánchez González, 1998: 197).
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V- L’ASSISTÈNCIA MÈDICA A LA CATALUNYA
MEDIEVAL

V- L’ASSISTÈNCIA MÈDICA A LA CATALUNYA MEDIEVAL

V.1 L’atenció mèdica a la Grècia clàssica i hel·lenística

Els metges grecs, formats a una escola autònoma i sense estudis reglamentats, exercien
en una societat estratificada en tres grups. El reduït nombre de persones lliures, riques i
amb temps per a dedicar-se a la cultura entenia la cura del cos com a part d‟aqueixa
cultura. Al seu servei eren els metges més destacats i aquests els aplicaven els
coneixements de manera individualitzada i, des de Diocles de Carist (c. a 300 a. C.),
amb finalitat preventiva. Un fragment de l‟autor esmentat pot resultar aclaridor (apud
López Piñero, 1973: 40):

Después de estos cuidados corporales, practicados al despertarse, deben marchar a sus
ocupaciones los que tengan o deseen hacer algo. El que permanezca ocioso debe pasear
todo lo que sus fuerzas le permitan. Los paseos prolongados antes de comer vacían el
cuerpo y aumentan la capacidad de asimilar y digerir los alimentos. Los paseos breves y
reposados después de comer uniforman y mezclan la comida y la bebida y el aire
tragado con ellas... los paseos largos y rápidos después de comer no pueden ser
considerados en modo alguno como convenientes, ya que sacuden fuertemente el
cuerpo y dividen y separan los alimentos y las bebidas, lo que origina borborigmos y
dispepsia y a menudo también diarrea.1

El grup d‟homes lliures i pobres, que eren artesans i comerciants, i al qual
pertanyien els metges, rebien una atenció a càrrec de metges, però de caire terapèutic i
amb la finalitat d‟obtenir resultats a curt termini. Per fi, la gran massa d‟esclaus que va
mantenir la cultura grega era atesa per esclaus també, amb formació purament empírica
(López Piñero, 2000: 72).

1

De victu salubri. Traducció castellana per López Piñero.
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Les escoles de metges s‟atenien a un seguit de normes ètiques que hui hom pot
interpretar bé com a principis deontològics o bé com a propaganda de l‟escola pròpia.
Una enunciació d‟aquestes normes ens ha arribat a través del jurament hipocràtic (segle
IV a. C.), influït pel pitagorisme, i que exclouen l‟atenció desinteressada, o amb risc de
la pròpia vida, o als desnonats (López Piñero, 2000: 72).

V.2 L’atenció mèdica entre els primers cristians

El cristianisme introduí un nou punt de vista sota el qual considerar tant la malaltia com
el malalt. Quan aquest oferia el patiment a Déu, meritava la salvació eterna i guanyava
el respecte de la comunitat. Aquest respecte es traduïa en una assistència mèdica que es
basà en la caritat i que no rebutjà els relinquits ni dubtà front al perill de contagi del
mal. Dionís d‟Alexandria va deixar escrit aquest comportament amb motiu d‟una
epidèmia que va viure a la seua ciutat durant el segle III (apud López Piñero, 1973 :58)

La mayor parte de nuestros hermanos, movidos por su exaltado amor al prójimo, no
miraron a sus propias personas y permanecieron unidos. Visitaban sin temor a los
enfermos, les atendían con amabilidad, les cuidaban por amor de Cristo y se despedían
alegremente, con ellos, de la vida; pues se llenaban de la materia morbosa de los demás,
pasaban la enfermedad de sus prójimos hacia sí mismos y aceptaban de buen grado sus
dolores. Muchos murieron, después de haber procurado a otros la salud, como
transplantando la muerte ajena a su propio cuerpo... de este modo perecieron los más
nobles de nuestros hermanos, algunos presbíteros, diáconos y varones muy estimados en
la comunidad. Pero este modo de morir, fruto de la piedad y de la robustez de la fe, no
parece distar mucho de la muerte de los mártires. Tomaban los cadáveres de los santos
en sus brazos y sobre su regazo, cerrábanles los ojos y la boca, los llevaban sobre sus
hombros, los colocaban adecuadamente, los envolvían, lavaban, vestían, y no tardaban
en sufrir la misma suerte, puesto que los supervivientes siempre seguían a sus
predecesores1
1

Eusebio. Historia eclesiástica. Traducció castellana per Laín Entralgo.
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L‟actitud heroica va canviar quan el cristianisme es va convertir en la religió
oficial de l‟Imperi romà. Es va adaptar a les estructures socials, econòmiques i
polítiques del postconstantinisme i sorgí, de nou, la desigualtat (López Piñero, 2000:
78). Hom pot recordar que als monestirs, a l‟alta edat mitjana, hi havia un infirmarium
per a tenir cura dels monjos, i l‟atenció als peregrins es feia en els llocs destinats a
allotjar-los, que diferia segons es tractés de pobres (hospitale pauperum), o hostes
distingits. Amb tot, convindria indicar que els “hospitals” medievals no eren llocs
d‟atenció de “malalts”, sinó d‟hostalatge, tant de viatgers de pas com d‟“inferms”. Al
contrari que la malaltia, que és una situació curta i transitòria –cap a la curació, la mort
o la infermetat per recialles–, la infermetat, sinònim de feblesa, incloïa, en l‟edat
mitjana, el desemparament per pobresa o per vellúria.
Un exemple del canvi d‟actitud dintre del cristianisme ens el transmeté Guy de
Chauliac, precisament com a conseqüència de l‟epidèmia del 1348 (apud López Piñero,
1973: 89):

Empezó esta peste en Aviñón por el mes de enero [1348] y duró siete meses. Tuvo dos
formas; porque en los primeros dos meses dio con calentura continua y escupiduras de
sangre; y éstos morían dentro de tres días. Después, en lo restante del tiempo dio
también con calentura continua y con apostemas y ántraces en las partes de afuera,
particularmente debajo de los brazos y en las ingles; moríanse dentro de cinco días. Tan
grave era su contagio, especialmente mientras duró con las escupiduras de sangre, que
no solamente deteniéndose, sino sólo mirándose pasaba de unos a otros. Vino a tanto
que se morían las gentes sin asistencia de criados y sin sacerdotes se enterraban; el
padre no visitaba al hijo, ni los hijos a sus padres; estaba la caridad muerta y la
esperanza perdida.1

El text descriu la gravetat de l‟epidèmia i el canvi d‟actitud envers els malats.

1

La Grande Chirurgie. Traducció Castellana per F. Infantes de Aurioles (Madrid, 1658).
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V.3 La medicina a la Catalunya baixmedieval

Al llarg dels segles XIII i XIV es produí, a Catalunya, com a tota Europa, la
coincidència de professionals mèdics formats a les universitats amb altres que, tot i tenir
una base teòrica de la matèria, freturaven de formació universitària –el grup més
nombrós dels quals era el de metges jueus– i uns tercers que exercien sobre una base
exclusivament empírica.
Els metges formats als Estudis generals van ser molt escassos durant el període
que revise, i tampoc van ser conscients, tal vegada perquè la seua escassetat no podia
cobrir la demanda de servei, de l‟ascendent que tenien en la professió. En canvi, la
societat sí que va confiar en ells, i va deixar en les seues mans l‟establiment d‟unes
normes d‟idoneïtat per a treballar en el camp de la salut, així com també els va tenir
com a consellers en altres camps, com el de la justícia, en un procés que McVaugh
(2002: 3) qualifica de medicalització de certs assumptes de transcendència social.
Les professions relacionades amb el cos humà eren les de físic, cirurgià,
apotecari, barber i infirmarius1. Aquest últim es trobava en cada monestir i capítol
catedralici, per a l‟atenció dels seus germans, però amb una intervenció que no era tan
sols de vigilància, sinó també d‟actuació tant en el manteniment de la salut –sagnies i
purgues– com d‟administració de medicines i establiment d‟una dieta, sempre sota
supervisió d‟un físic, en la malaltia.
Es troba aquí un punt conflictiu en tant que, a hores d‟ara, encara continuen les
desavinences entre experts a l‟hora d‟establir la diferència entre “metge” i “físic”. I
aquesta controvèrsia se centra en un punt que pot tenir conseqüències a l‟hora de fer la

1

El camp d‟actuació de cada “especialitat”, la relació existent entre els practicants de cadascuna i la
consideració social de què gaudien els professionals de cada camp han estat molt ben estudiades per
Michael R. McVaugh en el llibre Medicine Before the Plague,. Practitioners and their patients in the
crown of Aragon 1285-1345, que m‟ha servit de base per a la composició d‟aquest capítol.
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tria traductiva, tant més que Jacme d‟Agramont fa servir tan sols el mot “metge” en
l‟Epístola, i en cap moment escriu “físic” o “cirurgià”. Hom pot trobar la definició de
“físic” com a “metge teòric” (DCVB s. v.), i hi ha experts que pensen que “metge”
significa tan sols “físic”, però a la corona d‟Aragó aquests termes no eren sinònims a
començaments del segle XIV (McVaugh, 2002: 40), ja que “metge” podia aplicar-se
tant a un físic com a un cirurgià. De fet, en les provisions que Alfons el Benigne establí
a les Corts de València el 1329, s‟indica (apud Colón & García, 1999: 136): “Metges,
axí físichs com cirurgians, les receptes que dictaran hagen a dictar en romanç [...]”.
Els exemples més antics que el DCVB presenta sota la veu “cirurgià” poc fan
pensar en la pràctica quirúrgica, tot i que McVaugh (2002: 38) ressenya entre les
funcions d‟aquests el tractament d‟afeccions de la pell: “Lo cirurgià veig que ajusta de
les herbes e que‟n fa empastres e pólvores, Llull Cont. 115”; “E allò fet, lo cirurgià,
posarà les medecines consolatives, doc. a. 1412 (Villanueva Viage, XV, 340). “Ell és
aromatari e ungüentari cirurgià, Spill 12219”. El mateix Jacme d‟Agramont sembla que
atribueix al “metge” les funcions que, des de la nostra mentalitat, pensaríem que són de
cirurgià, o bé mostren la provada associació entre físics, cirurgians i barbers: “[...] el
membre pacient fos tocat ab foch ho ab cauteri potencial feyt de conseyll de metge
aprouat” (1910/2000, Tractat; article V; part II; capítol III ; paràgraf 7).
McVaugh (2002: 40) assenyala que “metge” apareix, a vegades, amb un
qualificatiu (“medicus phisice” o “medicus cirurgie”), i a mesura que avança el segle
XIV, el terme “metge” esdevé menys freqüent, al temps que apareix, esporàdicament, el
títol “phisicus et cirurgicus”, en un intent d‟especificar totes dues branques.
Després de les consultes suara dites, jo quede amb la sospita que “metge” podia
atribuir-se, en temps d‟Agramont, a tot sanador expert (deixant a banda apotecaris,
barbers i infirmarii) sense necessariament haver seguit formació universitària; i “físic”
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al metge universitari. Però si aquesta és la sospita, la certesa és que la diferència clara
entre metge i físic sembla romandre en l‟ombra.

V.4 Extensió de l’atenció mèdica als dominis de Jaume II

La personalització d‟un fet, que es dedueix de l‟entrada d‟aquest apartat, és intencional.
Durant l‟última dècada del segle XIII, el rei Jaume el Just va cercar assegurar-se atenció
mèdica directa, primer en la persona de Giovanni Rayner, a qui reclamà a Messina, i
després, en perdre els serveis d‟aquest, escrigué a Guillem de Tolosa, resident a París,
qui es personà a temps per supervisar el naixement de l‟infant Jaume, però abandonà la
cort poc després. El va substituir, en les consultes reials, el mestre a Montpeller Arnau
de Vilanova. La preocupació del rei Jaume per gaudir de serveis mèdics va ser constant,
i fins i tot obsessiva, fins a la seua mort el 1327. I els va facilitar als seus súbdits.
Tal vegada el contacte del rei, durant les estades al sud d‟Itàlia, amb els metges
il·lustrats formats a l‟Estudi de Nàpols, el va fer conscient de les mancances de la
medicina als seus dominis (McVaugh, 2002: 9), de manera que es va esforçar per
aconseguir una Universitat a Lleida on l‟estudi escolàstic de la medicina va ser present,
i els mestres hi eren més accessibles a la seua requesta.

V.4.1 La pràctica de la professió mèdica a la corona d’Aragó

Probablement influït per la presència de l‟escola de Salerno, Roger II de Sicília va
establir, el 1140, un examen oficial com a requisit per exercir la medicina en el seu
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regne. Federic II, ja el 1240, regulà al mateix regne els estudis mèdics, de manera que
tot aspirant havia de seguir tres cursos preparatoris, cinc específics de ciència mèdica a
Salerno i un any de pràctica sota la vigilància d‟un metge abans de poder exercir pel seu
compte (López Piñero, 2000: 87).
La presència de l‟Estudi de Montpeller induí el legat del papa Gregori IX, Gui
de Sora, el 1239, a establir la prohibició d‟exercir la medicina a la senyoria de
Montpeller sense haver passat un examen davant dos mestres de la facultat seleccionats
pel bisbe de Maguelona. Aquesta norma la va confirmar Jaume I el 1272 (vegeu
III.2.6.3).
Sembla que la recança cap a la professió no ho era contra la medicina, sinó
contra aquells que l‟exercien sense coneixement de cap base teòrica, els quals criticà
severament Ramon Llull en el seu Llibre de contemplació.
El requisit previ de coneixement teòric de la medicina s‟estengué a Catalunya.
Sembla que les dues primeres ciutats que el van establir van ser Cervera, el 1291, i
Valls, el 1299. A aquesta última, es prohibia administrar cap medicació sense tenir
estudis mèdics, i una norma del 1319 és més explícita (apud McVaugh, 2002: 70, peu
de pàgina):

Norma del 1299: “No sia null hum ne nuylla fembra, crestiá o crestiana, jueu o juhya,
sarray o sarrayna, de qualque condició sia, qui no aja appresa scientia de medicina, qui
gos donar a persones malautes, metzina, ne algun beuratge en loc de mediçina, per tal
cor el gran periyl de mort a aquel quiu pren neu reeb, e condempnació de la anima
daquel o daquella quiu dona.”
Norma del 1319: “No sía nuyl hom ni nulla fembra, estrany ni privat, crestiá ni jueu ho
sarray, qui gos úsar en nulla manera, el loch ni el terme de Vayls, doffici de metge de
fesica, ne de art de medicina, tro que sia examinat o examinada el dit loch en presencia
de la cort e dels jurats. Ne encara, com examinats seran, no gosen usar sens licencia de
la cort e dels jurats, la qual licencia ayen auer en escrit, segelat ab lo segeyl dels jurats.”
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Amb tot, aquestes normes, atesa la demanda d‟atenció mèdica i l‟escassetat
d‟experts amb formació teòrica, van quedar en desitjos més que en realitats (McVaugh,
2002: 70) però, a més, ofereixen un quadre dels practicants de la salut: homes i dones,
cristians, jueus i sarraïns. I hom hi pot trobar l‟esment a “metge de fesica” i “metge de
art de medicina”, en una diferenciació sobre la qual els experts encara tenen dubtes per
aclarir (vegeu V.3), arrelada en la discussió medieval sobre si la medicina hauria de ser
considerada scientia o ars mecanica.
Es pot dir que en els anys trenta del segle XIV la població ja era conscient dels
avantatges del metge amb formació teòrica, a ser possible universitària, i el compliment
de la llei que en regulava la pràctica es va forçar amb més freqüència, cosa que va dur a
l‟establiment d‟una reconeguda professió mèdica (McVaugh, 2002: 72).
La cura del cos i de l‟ànima havia estat, també, en mans de clergues al llarg de
l‟edat mitjana, però a Salerno, ja en el segle VII, es formaven sanadors tant clergues
com laics, jueus i cristians (vegeu III.2.6.1). He esmentat, també, la prohibició, relativa,
d‟estudiar medicina per part dels religiosos, establerta en el segle XIII (vegeu II.2), però
al llarg del segle XIV hom pot trobar clergues que exercien la medicina. De fet, quan
l‟infant Jaume d‟Urgell va morir el 1348, estava assistit per dos físics formats a
Montpeller –Guerau de Sant Dionís i Bernat de Figuerola–, als quals es va unir, com a
expert mèdic, el prior de Solsona (McVaugh, 2002: 75). I un dels cinc autors del
Regiment d‟Strasburg (1350), Albertus de Parma, era canonge de Saint Thomas
(Campbell, 1931: 24). En opinió de McVaugh (Ibídem): What was apparently
responsible for the virtual disappearance of clerics as medical practitioners was neither
canonical prohibition nor public mistrust but their displacement by a gradually
increasing pool of secular physicians and surgeons.
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Altra manera d‟arribar a la professió mèdica era la pertinença a una nissaga de
sanadors amb formació teòrica no universitària. Aquest cas deuria ser freqüent en
famílies jueves; i entre els cristians, a Catalunya, el trobem en la nissaga dels cirurgians
gironins Ça Riera, que, a més, van emparentar amb la família Moragues, altra nissaga de
cirurgians establerts a València (McVaugh, 2002: 76).
Entre els Ça Riera es troba en Berenguer, de qui el rei Jaume II rebia assistència
i consell tant mèdic com quirúrgic. La formació teòrica de Berenguer la prova el fet que
aconsellés el rei en aquells llibres útils per a la salut, recomanant-li que aconseguís una
traducció del Cànon d‟Avicena (McVaugh, 2002: 115), i el qual figura com a traductor
al català del Regimen sanitatis ad regem Aragonorum d‟Arnau de Vilanova. Un
membre de, al menys, la tercera generació, fill d‟en Berenguer, Arnau ça Riera,
aconseguí el títol de bacallarius in medicina a Montpeller, i es presentà des de llavors
com a phisicus et cirurgicus, peritus in medicinali sciencia (McVaugh, 2002: 116).
Aquest Arnau va ser investit mestre en medicina el 1344 a l‟Estudi de Lleida, per un
tribunal constituït per Jacme d‟Agramont i Walter de Wrobruge (vegeu III.5.2).
També assenyala McVaugh l‟existència d‟un aprenentatge informal per
contracte directe, per al qual no es requeria cap formació prèvia i que transmetia uns
coneixements com en qualsevol altre ofici. Els mestres podien tenir, tal vegada, un títol
oficial, com és el cas de Pere Gavet, format a París, que va acceptar el mallorquí Joan
Couto com a alumne en l‟“art de la medicina”: Docevo vos scienciam medicine prout
eam melius adiscere poteris (carta del 27 de juny del 1329, apud McVaugh, 2002: 77).
La introducció de la cirurgia als Estudis generals va ser gradual, una vegada que
se li va aplicar també la doctrina galènica. El dominic Teodoric Borgognoni (12051298) ensenyà medicina i cirurgia a Bolonya, i lliurà a altre dominic, Andreu Albalat,
un manuscrit amb els seus coneixements, que aquest dugué a València quan en va ser
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nomenat bisbe el 1248, però és la versió de la Chirurgia, del 1264, que Teodoric li va
procurar, la mostra de la incorporació del tractament quirúrgic als principis galènics
(McVaugh, 2002: 93). Aquest escrit va ser molt prompte a disposició de cirurgians,
físics i apotecaris de la corona d‟Aragó. El cirurgià valencià Guillem de Correger el va
traduir al català el 1305. McVaugh apunta la possibilitat que la traducció tingués lloc a
Montpeller, on se sap, per notes autobiogràfiques d‟Henri de Mondeville, que hi havia
instrucció quirúrgica, tot i que sembla que no disposés de títol diferenciat, ni consta en
el syllabus (McVaugh, 2002: 114).
Aquests antecedents van fer possible l‟existència d‟una càtedra de cirurgia a
l‟Estudi general de Lleida cap al 1330, en un temps en el qual l‟ensenyament quirúrgic
universitari es veia a Itàlia –he esmentat ja Bolonya–, però no figurava, per exemple, a
l‟Estudi de París (García Ballester & Arrizabalaga, 1998/1999: Los inicios del Estudi de
medicina; paràgraf 8). Mondeville, deixeble de Teodoric a Bolonya, va començar a
escriure la seua Chirurgia el 1306, i la va deixar inacabada quan va morir el 1320. Se
sap que va ensenyar aquesta disciplina a Montpeller, on no consta que s‟oferís de
manera reglada, i també a París, on encara és més curiós que, uns trenta anys després de
la mort de Mondeville, s‟exigís als graduats el jurament de no exercir-la (Gómez
González: http://www.compumedicina.com.ar/historia/hm_051200.htm).

V.4.2 Cap a la regulació de l’exercici de la medicina

Si l‟interés de Jaume II per la medicina va ser constant i va tenir positives
conseqüències per a aquesta ciència en el seu regne, el fill i successor Alfons el Benigne
el va continuar, possiblement amb raons personals, ja que era setmesó i la importància
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de la complexió en el manteniment de la salut es considerava essencial. A aquest rei es
deu la primera supervisió de l‟exercici mèdic en un dels territoris de la confederació
catalano-aragonesa, segons el fur IV promulgat a València el 1329 (apud Colón &
García, 1999: 135):

Manam e establim que·l justícia e els jurats cascun any, lo terçer jorn ans de Nadal,
eligen II físichs de actoritat, los quals sien examinadors de tots los metges de física qui
novellament vinguen per praticar en la ciutat e en les viles del regne, e aquell que
trobaran suffitient e que almenys haja oÿda art de física o medicina per IIII anys, en
estudi general, sia reebut a praticar la dita art, e en altra manera no sia reebut. E si sens
la dita examinatió e licèntia usarà, sia caygut en pena per cascuna vegada de C
morabatins d‟or, dels quals la terça part sia de la cort e la terça de la universitat del loch
e la terça de l‟acusador, e sots la dita pena, partidora segons que dessús, alcun físic no
particip en los salaris dels apotecharis e que açò juren cascun any l‟endemà de Ninou,
per lo qual sagrament prometen e sien tenguts de tatxar tempradament lo salari dels
apotecharis , quantesque vegades ne serà qüestió, e si alcun físich caurà en la dita pena e
pagar no la porà, sia gitat del loch a tots temps.

La supervisió s‟aplicava també als cirurgians, tot i que no se‟ls demanava estudis
previs, i als barbers que desitjaven exercir com a cirurgians o metges (McVaugh, 2002:
96). Però front a la realitat d‟una demanda alta, les provisions dels Furs van ser més una
aspiració que una norma estricta. A Catalunya sembla que no va haver legislació similar
a la dels Furs valencians, tot i que l‟exemple vist de Cervera i Valls es va generalitzar
cap a un control local de la pràctica mèdica a partir del 1330.
Les lectures sobre la regulació de l‟exercici de la medicina, contrastades amb els
exemples de la vida quotidiana, duen a concloure que les normes eren un ideal que no es
podia seguir. Així, si el concili de Tarragona del 1243 prohibia als cristians, tant laics
com clergues, rebre assistència mèdica d‟un jueu, fet que en Béziers (1246) i en Albi
(1254) va arribar fins a la pena d‟excomunicació, Jaume II va consultar amb metges
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jueus de manera regular, i el seu fill Alfons el Benigne va considerar el jueu Alazar
Avinardut el seu metge de més confiança (McVaugh, 2002: 51).
La tolerància amb què, per raons pràctiques, es mirava l‟actuació mèdica sembla
que desapareixia quan s‟havia de recórrer a la prescripció de medicines, encara que
aquesta circumstància era l‟excepció, ja que la major part de la pràctica consistia en
diagnosticar, pronosticar, establir unes mesures dietètiques i aplicar remeis externs. Les
purgues i les sagnies es consideraven, en molts casos, mesures preventives. Jacme
d‟Agramont ho deixa molt clar a la Captatio benevolentiae (paràgraf 2): “E de regiment
de preservacio pot tot hom usar ab aquest present tractat sens de metge sens tot periyll.
Mas lo regiment de curacio es apropriat al metge, en lo qual cascu sens de la art de
medicina porie leugerament errar”. Per a la prescripció d‟una medicina era necessari,
per exemple, tenir en compte la constitució del malalt, i açò era impossible en una
Epístola on s‟exposava mesures generals.
McVaugh ofereix, sobre aquest punt, molts exemples aclaridors: Gueraula de
Codines –no eren infreqüents les dones en la cura mèdica– jurà que sempre enviava els
seus clients a medicos maiores per tractament, i un físic de Barcelona a qui es consultà
es pronuncià que, si na Gueraula no prescrivia remeis, podia seguir aconsellant els veïns
(McVaugh 2002: 41). Ja he esmentat la regulació de Valls del 1299 (vegeu V.4.1). En el
llibre Siete partidas, Alfonso X ordenà que cap cristià prengués cap medicina composta
per jueus, tot i que un metge cristià podia preparar-la sota indicacions d‟un jueu
(McVaugh 2002: 59). Jaume II refusà fins i tot prendre cap purga si no li l‟administrava
el seu medicus maior (McVaugh 2002: 105), comportament que repetí el seu fill Alfons
(McVaugh 2002: 151). El 1342, el rei disculpà la jueva Astruga d‟exercir sense examen
previ perquè ho feia com a cirurgià i no com a metge, i només entre jueus (McVaugh
2002: 107), etc.
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V.4.3 Contractes a metges

Al llarg del primer terç del segle XIV, sovintegen els documents que mostren contractes
entre corporacions municipals i professionals de la medicina a fi d‟assegurar
l‟assistència als ciutadans. Aquesta se centrava, com ja he exposat, sobretot en l‟aspecte
preventiu. Normalment, els metges es comprometien a examinar les orines que els
dugueren, a aconsellar-los quant a la dieta i la sagnia, i visitar-los un determinat nombre
de vegades quan queien malalts i els requerien (McVaugh, 2002: 139).
La uroscòpia era una pràctica comuna en l‟exploració del pacient medieval, i en
trobem esment a l‟Epístola d‟Agramont (1910/2000, Tractat; article III; capítol II;
paràgraf 2)

Hoc encara auegades lo malalt nos sentira gran febre nil metge ab lo tocament no la
trobara, el pols no sera molt mudat de sa naturalitat. E les urines auran seynnal de
digestio. El malalt se mor sobtadament. El metge esta maraueyllat axi com aquell que
no sap que li ha esdeuengut.

El metge es comprometia, així mateix, a escriure “règims” i “consells” de caire
general. Com a tal podem qualificar l‟escrit del mestre lleidatà, tot i que es desconeix si
hi havia cap contracte entre la Paeria i en Jacme.
En el capítol II de l‟Entrament, Jacme d‟Agramont repassa les constitucions
generals amb les característiques de cadascuna. L‟aproximació en conjunt a totes les
possibilitats de complexió era l‟única possibilitat en un escrit instructiu, però a l‟edat
mitjana l‟atenció individualitzada era essencial, i aquesta començava amb la
consideració de la naturalesa de cada pacient. Així, front a la certesa que els remeis
estàndard no eren suficients, els metges tractaven que un apotecari de la seua confiança
els produís d‟acord amb l‟edat, el sexe i la constitució del malalt. McVaugh (2002: 121)
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recull el fet que quan el 1321 l‟arquebisbe de Toledo, Joan, fill del rei Jaume II va caure
malalt, el metge que el cuidava, l‟aragonés Pedro Cellerer, deixeble d‟Arnau de
Vilanova, va demanar per correu al metge d‟en Jaume, Martí de Calça Roja, que li
transmetés tot allò que sabia de la constitució de l‟infant Joan. A més, també es va
demanar al físic Bernat de la Grassa, resident a València, que acudís a tractar el malalt, i
aquest hi va acudir acompanyat del seu apotecari de confiança, Jacme Espanyol.
El tractament individualitzat requeria un coneixement previ de la complexió
normal del pacient, i aquesta es podia deduir des de l‟exploració, però resultava
desitjable conèixer-la i haver-la estudiada des de molt abans, com consta que va ser el
motiu pel qual, quan el 1315 va caure malalt el rei infant de Castella Alfonso XI, la seua
iaia Maria de Molina demanà al rei Jaume II els serveis del metge Heinrich
d‟Alemanya, llavors exercint a Tarragona, ja que aquest havia estat present al naixement
d‟Alfonso i coneixia la seua naturalesa (McVaugh, 2002: 141).
Els exemples de les famílies reials poden explicar els casos de municipis que
demanaren la torna d‟un metge que els havia atés al llarg dels anys. Circumstància que
queda explícita en la demanda que els ciutadans de Girona feren perquè Vidal Cabrit
tornés a la ciutat, atès que havia estudiat les complexions dels gironins durant molt de
temps (Ibídem). Junt a cada constitució es tenia en compte l‟ocupació i manera de viure.
És de pressuposar que les condicions físiques de les ciutats no restaven alienes quan es
tractava de tenir en compte la propensió d‟un lloc a certes malalties. Totes aquestes
consideracions es derivaven de les bases teòriques que el galenisme havia proporcionat
als metges medievals, i són una constant en el document que ens ha llegat Jacme
d‟Agramont.
L‟escassetat de metges formats a un Estudi general feia, moltes vegades, que
l‟existència d‟un contracte no fos suficient per a aconseguir una atenció mèdica en
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qualsevol moment. El compromís entre el bisbe de Girona i Guerau de Sant Dionís, físic
principal de la ciutat aproximadament des del 1320 fins a la seua mort, l‟any 1349, n‟és
un exemple. Guerau era físic de la seu gironina des del 1318 però, això no obstant,
atenia pacients privats de la dita ciutat i d‟altres de les rodalies. Quan el 1346 el compte
d‟Urgell, l‟infant Jaume, arribà a Barcelona malalt del procés que li va causar la mort
l‟any següent, el bisbe Arnau li va enviar el seu metge, en Guerau (vegeu V.4.1),
pressuposant una estada d‟uns dies fora de la ciutat. Però Guerau hi va romandre
setmanes, fins el punt que el bisbe li va haver d‟escriure diverses voltes perquè tornés,
ja que, en la seua absència, diversos membres del capítol havien emmalaltit i alguns
havien mort. Les cartes van començar a escriure‟s en abril i es van repetir en maig en
uns termes més implorants i apressants, perquè “tothom era malat o agonitzant en el
capítol” (McVaugh, 2002: 175). Sembla que Guerau era conscient de la dependència del
bisbe envers ell, com el físic més experimentat de Girona, i no temia ser castigat. De fet,
a la seua mort, el 1348 –de la pesta?– el bisbe Arnau va deixar la quantitat de trenta-cinc
lliures per a mestre Gerau de Sant Dionís, qui multo tempore nos tenuit in sui bono
regimine et dieta (McVaugh, 2002: 150).
Els principis galènics guiaven l‟actuació dels metges il·lustrats, però no sempre
la facilitaven. Des del IV concili de Letrà (1215), l‟Esglèsia aconsellava els malalts
confessar els pecats a un capellà abans d‟iniciar el tractament, i tot metge havia de
recordar al pacient aquesta indicació, amb el sobreentés que moltes malalties venien de
les faltes pròpies, i podien curar amb la cura de l‟ànima. L‟Església va ser
particularment perseverant en aquest punt, sobre el qual van insistir tant bisbes com
concilis locals. I Jacme d‟Agramont va seguir la recomanació en diversos punts de la
seua Epístola.
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El mestre lleidatà va poder fer-ho sense embuts perquè escrigué per als ciutadans
en general, però el compliment amb la norma eclesiàstica va ser un dilema que el metge
va haver d‟afrontar davant de tot pacient individual. En efecte, un punt dietètic era
aquell que feia referència als accidents de l‟ànima o emocions, i la tristesa provocava
una constricció del cor que disminuïa la sang que arribava als membres interns i externs,
la qual cosa ocasionava la fredor i sequedat de tot el cos, amb impossibilitat de digerir
els aliments. Si a la capçalera d‟un malalt hom li recomanava primer la confessió, se li
podia ocasionar un moviment de l‟ànima negatiu per al seu cos, i el físic es trobà front a
un dilema entre seguir l‟ètica mèdica o la moral cristiana. McVaugh (2002: 101)
conclou, atesa la freqüència amb què es va iterar la recomanació per part dels clergues,
que els “físics” es decantaven més cap a la cura de la part “física” que no de la “moral”,
tot i que és aquesta una qüestió oberta a estudi.
A l‟Epístola, Jacme d‟Agramont dedica un apartat (1910/2000, Tractat; article
V; part II; capítol VI) a fer recomanacions sobre el control de la imaginació, que es pot
ajudar amb certes intervencions, com evitar sonar a difunts campanes i senys, però al
mateix temps no deixa de recomanar, des del començament de l‟escrit, la conveniència
de la confessió.
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V.4.4 Metges com a consultors comunitaris

A banda dels contractes que els metges il·lustrats aconseguien amb els representants
municipals, la seua formació acadèmica els qualificava per a oferir opinions sobre una
varietat important de temes propis de la vida diària.
En molts casos, els consells dels físics derivaven del fet que certs
comportaments jutjats fins al segle XIV des d‟un punt de vista moral queien sota el
paradigma mèdic. Els escrits de la medicina greco-àrab, que eren a l‟abast de qualsevol
lector, recomanava als metges observar la malaltia tant com un procés físic com
psicològic. Convindria recordar la base somàtica que Galé donà a la substància de
l‟ànima, i que responia, com el món físic, a les alteracions de l‟equilibri entre les quatre
qualitats (vegeu IV.5). Així, Avicena aconsellà en el Cànon, per exemple, apropar-se al
comportament sexual sota concepcions naturalistes i no morals, i els metges tractaren la
patologia, en aquest camp, com una conseqüència de la teoria de l‟alteració dels humors
aplicada al cervell (McVaugh, 2002: 201).
En aquesta línia, Arnau de Vilanova va escriure el Tractatus de amore heroico.
Ja els àrabs havien considerat la “malaltia d‟amor” com l‟enamorament que
sobrepassava la normalitat i, per tant, requeria actuació mèdica. Rhazés en parlà en el
seu Llibre sobre la divisió de les malalties, i la situà entre els capítols dedicats a la
melangia i l‟apoplexia (Cortina & Fenollosa, 2004: 79); Alí Abbas l‟estudià entre els
malsons i la paràlisi i en descrigué, al Llibre reial, mètodes de tractament que eren,
quasi tots, destinats a traure de l‟enamorat o enamorada el pensament de l‟estimat o
estimada (Ibídem). Sembla que Vilanova va ser el primer metge occidental que va parlar
d‟aquesta malaltia, i hi va relacionar el desequilibri d‟humors i qualitats, l‟estat
psicològic, i els signes físics. Així, la visió o imaginació de la persona estimada
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escalfaria amb intensitat les virtuts del cor, i aquestes, per la seua banda, escalfarien el
cervell i la resta del cos. A la part mitjana del cervell, l‟escalfament afectaria el criteri
per a raonar, i al cervell anterior faria que es mantingués, de manera obsessiva, la
imatge de la persona estimada, tots dos efectes serien conseqüència de l‟alteració dels
humors de la base somàtica de l‟ànima racional. El sobreescalfament de la resta del cos
explicaria l‟alteració dels trets físics, i el característic sospir de l‟enamorat seria
l‟expulsió de l‟aire inspirat amb força atret per les virtuts del cor (McVaugh, 2002:
201).
L‟Església va acceptar la base fisiològica de la sexualitat i consultà els metges
en casos concrets de disfuncions amb implicacions socials, com la impotència, que els
clergues havien de jutjar segons el dret canònic.
Hom pot valorar la importància d‟aquesta “medicalització” de certs
comportaments socials, en el primer terç del segle XIV, si es considera el canvi que a
finals del segle XX ha suposat atribuir base fisiològica a l‟alcoholisme i
l‟homosexualitat, i lliurar la sida de l‟estigma de conseqüència del pecat.
Un paral·lelisme amb la sida es troba en el rebuig social que generava la
llebrosia. La desfiguració del cos que produïa la lepra lepromatosa es considerava un
signe de corrupció moral, a més d‟infecció física. Caldria recordar que el concili III de
Letrà (1179) havia insistit en la separació dels mesells. La prevenció contra ells romania
en tribunals de ciutadans que podien declarar la segregació d‟un veí, amb les
arbitrarietats i abusos als quals el procediment es prestava.
Sembla que al llarg del segle XIV va haver un increment considerable de casos
de lepra lepromatosa. A més, el 1321 esclatà a França el “complot dels leprosos”, que
foren acusats d‟emmetzinar els pous per estendre la malaltia. Enfrontats a l‟orde del rei
Felip V que foren arrestats, examinats i executats, molts fugiren a Catalunya on,
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assabentat, Jaume II emeté ordres similars. Els exàmens sobre possible afecció per
llebrosia eren duts per persones ignorants en medicina, que, a més, estarien aterrats per
l‟amenaça de contagi. Sota aquestes circumstàncies, resulta encara més sorprenent que,
com assenyala McVaugh (2002: 219), hagués a la Corona d‟Aragó un canvi d‟actitud
cap a la lepra i cap a l‟autoritat que els metges en tenien sobre el diagnòstic, fins el punt
que aquestos assessoraven els llecs que formaven els tribunals, i aquests seguien el
diagnòstic fet pel físic.
La importància de la “medicalització” de la llebrosia a començaments del segle
XIV queda palesa en les conclusions que aporta McVaugh (2002: 222):

The documentation from the Crown of Aragon tends to support the conclusion of Luke
Demaitre about changing attitudes towards leprosy in the early fourteenth century.
Demaitre has studied with great care a set of treatises from this period, all deriving from
the Montpellier tradition (including one often assigned to Arnau de Vilanova), which
offered accounts of the aetiology and symptomatology of the disease. He has shown that
these academic writers had adopted a “non-moralizing or naturalistic stance” towards
leprosy, arguing that this helped to diminish the irrationality of the social response to it.

Quan traduïa el Regiment (1910/2000, Tractat; part I; capítol II; paràgraf 4) on
es parla de

Per altra raho pot venir mortaldat e pestilencia en les gents ço es a saber per malvats
homens fiylls del diable, qui ab metzines e verins diversos corrompen les viandes ab
molt fals engiynn e malvada maestria, ja sie ço que propiament parlant aytal mortaldat
de gents no es pestilencia de la qual aci parlam, mas heu volguda fer mencio per ço car
ara tenim temps en lo qual sa seguides moltes morts en alcunes regions prop daci axi
com en Cobliure, en Carcasses, en Narbones, en la baronia de Montpesler, e a Aviynno,
e en tota proensa.

vaig pensar que tal vegada el mestre lleidatà podria tenir al cap el “complot dels
mesells”. Tanmateix, a mesura que avançà l‟epidèmia, la matisació que “[...] aytal
mortaldat de gents no es pestilencia de la qual aci parlam, [...]” desaparegué en el
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pensament de la població, i Guy de Chauliac deixà escrit en la Chirurgia Magna (apud
Campbell, 1931: 3):

Many were in doubt about the cause of this great mortality. In some places, they thought
that the Jews had poisoned the world: and so they killed them. In others, that it was the
poor deformed: and they drove them out. In others, that it was the nobles: and they
feared to go abroad. Finally they reached the point where they kept guards in the cities
and villages, and permitted the entry of no one who was not well known. And if
powders or unguents were found on anyone the owners, for fear that they were poisons,
were forced to swallow them.

V.4.5 Presència dels metges en plets criminals

Altre camp de la vida en societat en el qual els metges van tenir presència creixent va
ser aquell dels processos per causes criminals.
Quan una persona resultava ferida, abans d‟emetre un veredicte, els jutges
havien de tenir un pronòstic sobre les conseqüències de les lesions a fi de jutjar no sols
l‟assalt, sinó també les seues conseqüències. El criteri es demanava sobretot a
cirurgians, i aquests metges podien avançar que el perjudicat era “fora de perill” amb
una expressió que McVaugh (2002: 209) considera exclusiva de Catalunya:
desuspitatus. Ser desuspitatus volia dir que el perjudicat no corria el risc de perdre la
vida ni de quedar mutilat o paralític.
El pronunciament resultava compromés, ja que l‟error abocava en desprestigi,
però es contava amb el pressupòsit que tota víctima, encara que fos innocent, havia de
fer tot el possible per aconseguir la guarició. En cas contrari, no podia culpar l‟agressor
de les possibles recialles.
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Un metge sempre podia donar al ferit les encarregades de no posar interés en la
seua recuperació, per exemple si no seguia els principis dietètics. Així, es podia argüir
que el pacient havia fet un exercici immoderat, o havia jegut amb dones, o havia pensat
pensaments negatius per a la recuperació, o havia adquirit una malaltia aliena a les
lesions, etc. Aquesta laxitud de causes podia estimular l‟acord entre l‟inculpat i el
cirurgià.
La importància de l‟esforç per a curar-se queda exemplificat amb un cas recollit
per McVaugh (2002: 184):

In Llançà (Catalonia), in 1308, when Ponç de Roca was accused of wounding Joan
Gilbern and causin him to lose his hand, he defended himself by blaming his victim for
having gone for treatment to a veterinary (menescalcus de animalibus), Romanyan
Ferrarius of Castellò d‟Empúries “qui non est medicus.” This man, Ponç argued, had
bound the wounded arm so tightly that the hand had withered away, and Ponç added
that two other practitioners from Castellò, called in on the case later, had claimed that a
good medicus could have cured the wound.

Al llarg del capítol he tractat de mostrar el fet que els metges il·lustrats van
aconseguir prompte no sols el reconeixement professional, sinó també el respecte de la
societat cap a la seua opinió en casos que afectaven l‟interés comú.

V.4.6 Camps que restaven fora de la influència dels metges

He exposat a l‟apartat V.4.3 que, a finals del segle XIII i principis del XIV, el
desenvolupament de les ciutats inclogué, a la corona d‟Aragó, que les autoritats
municipals procuraren un servei mèdic, que era de franc per als ciutadans en casos de
preservació de la salut, i podia ser-ho en la malaltia si el pacient era pobre (McVaugh,
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2002: 199). Aquest exemple de “salut pública”, del qual són documents les múltiples
“epístoles” i “consells” que han arribat a la nostra època, ha atret l‟atenció
d‟historiadors de la medicina, com Sudhoff, i del renovador modern del susdit concepte
de salut pública, Charles-Edward A. Winslow, qui en tan alta consideració va tenir
sempre el Regiment d‟Agramont.
La formació acadèmica donava als metges autoritat en consultes d‟interés
comunitari, com ja he dit, i precisament per aquesta circumstància crida l‟atenció el fet
que, en alguns camps que hui hom considera com a propis de la medicina, els
professionals medievals romangueren al marge. Tal va ser la higiene en les ciutats.
Les deixalles de les carnisseries, les hortalisses rebutjades, les aigües
estancades... es tenien en compte com a causa de malalties. Un avanç, clarivident, de la
pol·lució de l‟aire com a origen d‟infeccions epidèmiques el va tenir Varro, el segle I a.
C., que va escriure a De re rustica (apud Ober & Allous, 1982: 420): Quod crescunt
animalia quaedam minuta, quae no possunt oculi consequi, et per aera intus in corpus
per os ac nares perveniunt atque efficiunt difficiles morbos. Columela, un segle més
tard, parla de la producció de noxium virus en les mateixes circumstàncies, però s‟hauria
de recordar que, en aquella època, “virus” no significava més que “verí”. Aquestes idees
no es van concretar en el nom de “miasmes” fins el segle XVII. Però, tot i tenir relació
amb el manteniment de la salut, quan el 1340 les autoritats de Manresa van voler
investigar la contaminació de les aigües potables de la ciutat, no van designar el físic de
la ciutat per a fer-ho, sinó uns probi homines (McVaugh, 2002: 226).
Els musulmans tenien un funcionari municipal, el mustaçaf, que s‟encarregava
de vigilar l‟activitat de metges i apotecaris, els pesos i les mides als mercats, la netedat
de les fonts públiques i dels carrers i places, etc. Quan es va conquerir València, aquesta
figura funcionarial es va mantenir, i va quedar encarregada de la vigilància de la higiene
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en els llocs públics i de l‟honradesa del comerç ciutadà. Per descomptat els metges hi
donaven el seu parer, però ho feien en qualitat de consellers i sense autoritat directa. A
Barcelona dites funcions eren responsabilitat del Consell, i no es va designar un
funcionari específic fins el 1339 (McVaugh, 2002: 227).
Jacme d‟Agramont dóna, a l‟Epístola, el seu parer sobre els indrets malsans de
Lleida (Cappont, Triperia, etc.), i aconsella els funcionaris encarregats de posar-hi remei
(1910/2000, Tractat; article V; part II; capítol VI; paràgraf 6):

Per que pot hom recorrer al segon article principal, e deu hom pensar e guardar quals
coses fan e engenren pestilencia ho universal ho particular. E si per auentura aquelles se
poden toldre, deuense toldre. E a aço se deuen esforsar los seynnors e lurs officials,
loffici dels quals es guardar utilitat e profit comunal, al qual deu esser postposat tot altre
be e proffit particular.

Altre camp on els metges no tenien funció específica eren els hospitals. Però,
com ja he exposat (vegeu V.2), els hospitals no eren, en el segle XIV, llocs on acollir
“malalts”, sinó paupers et infirmi (McVaugh, 2002: 228), i la llengua catalana
baixmedieval establia una diferència molt clara entre “estar malalt” i “ser una persona
inferma”. Quan a començaments del susdit segle Guillem Català fundà a València
l‟hospital dels beguins, aquests podien viure-hi a perpetuïtat, i de les seues activitats es
dedueix que es tractava més d‟una casa de beneficència que d‟un lloc on tractar els
malats (Webster, 1993: 247).
Sobre aquest punt, es pot afegir que l‟absència d‟atenció mèdica als dits llocs era
tan palesa que, a Barcelona, Pere III ordenà, el 1336, que tant els físics com els
cirurgians que exercien a la ciutat havien de visitar les persones que, estant recollides en
hospitals, necessitaren els seus serveis, els quals havien d‟oferir-hi de franc (McVaugh,
2002: 230).
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Un altre camp on la medicina va quedar al marge va ser el de la malaltia mental.
Hom pot recordar que Arnau de Vilanova, dit el “nou Galé”, compartí amb el mestre de
Pèrgam la idea que l‟ànima racional, radicada en el cervell, tenia una base somàtica amb
una substància que posseia la barreja de les quatre qualitats, i unes facultats que eren
conseqüència de la composició humoral del cos (vegeu IV.5). Arnau va fer, a la
Repetitio super canone vita brevis, un diagnòstic diferencial entre appoplexia, syncopy,
suffocatione matricis i epilentia, entitats que classificà dintre de l‟ablatio mentis
(McVaugh, 2002: 231), i sobre les quals avisa Jacme d‟Agramont (1910/2000, Tractat;
article IV; capítol I; paràgrafs 6 i 7). A De parte operativa, que és l‟equivalent pràctic
de l‟Speculum medicine, Arnau ofereix un autèntic manual de psiquiatria, on estudia
l‟alienatio en les seues vàries manifestacions morboses (mania, melancolia, heroys), i
n‟exposa el tractament per mitjà del bloqueig dels mecanismes fisiològics alterats, que
en són la causa (McVaugh, 2002: 232).
Els metges medievals eren conscients de l‟existència de la malaltia mental, i que
aquesta tenia, com tota malaltia, diagnòstic, pronòstic i tractament, però la societat no
ho va considerar així, i la declaració d‟“alienat mental” no va ser competència dels
físics fins a finals del segle XIV, tot i que era tan transcendent, per a la comunitat i per a
la família, com el diagnòstic de la lepra. Per exemple, els bens d‟un suïcida quedaven
confiscats per llei, però no era així si es demostrava que el suïcidi havia estat
conseqüència d‟un trastorn mental transitori (McVaugh, 2002: 233).
Malgrat tot, també al camp de la psiquiatria el punt de vista va canviar prompte i
caigué sota competència dels metges, com indica McVaugh (2002: 234):

By 1375 the insane were being segregated within Barcelona‟s hospital of en Colom,
chained separately in a casa dels orats, and the first European hospital created solely for
the insane was established in Valencia in 1409. Only three years later, when a
Valencian delegate to the Compromise of Caspe (which settled the Aragonese crown on

124

the Trastámara line) seemed mentally incapable of fulfilling his responsibilities,
university trained physicians were incorporated into the tribunal that took testimony
from witnesses and pronounced the delegate incompetent to serve. Public willingness to
admit a learned medicine into more and more areas of social life evidently continued
undiminished throughout the fourteenth century and beyond.
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VI- CONSIDERACIONS SOBRE LA PESTA

VI.1 Aproximació lèxica

Hom dóna el nom d‟epidèmia a tot fenomen patològic que afecta una col·lectivitat i hi
causa elevada mortalitat y/o morbilitat, amb conseqüències socials i alarma pública. Ara
podem considerar com a tal el càncer, els processos cardiovasculars, els accidents –
domèstics, laborals o de trànsit– i la depressió, però, fins al primer terç del segle XX, el
nom feia referència tan sols a malalties infectocontagioses, que eren les predominants.
En l‟estudi històric de l‟epidemiologia hom troba l‟inconvenient que, quan
s‟estudia les espècies morboses que han acompanyat l‟home, l‟anàlisi de les restes
humanes, objecte de la paleopatologia, és més fiable que la lectura de documents
històrics, ja que aquestos estan condicionats per l‟entorn cultural que els va produir,
diferent del nostre. Les idees i els noms de les malalties només es poden interpretar des
de les teories i el significat de la terminologia en què es van concebre, i la distància
temporal implica, amb freqüència, canvi semàntic (López Piñero, 2000: 16). Front a tot
document històric és essencial fer ús de la semàntica documental.
En efecte, un factor amb què els estudiosos, i entre ells els traductors,
s‟enfronten és el canvi en el significat dels noms que s‟apliquen als processos
morbosos. López Piñero (2000: 17) és molt gràfic en els exemples que empra per
il·lustrar-ho: [...] hasta el siglo XVII, por ejemplo, „histeria‟ significaba enfermedad del
útero y „reuma‟, flujo o corrimiento de los humores.
El mot “pesta” volia dir, a l‟edat mitjana, “epidèmia”, i per aquesta s‟entenia tot
procés
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explosiva

i
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infectocontagiós, tot i que també s‟hi podrien incloure certes intoxicacions alimentàries.
El nom de “pesta negra” el va fer servir, referit a l‟epidèmia del segle XIV, Johannes
Isaacus Pontanus, el 1631, com l‟expressió que emprava la població medieval per a ferhi referència (Arrizabalaga, 1991: 79). Tanmateix, és possible que el nom popular fos
“mort negra”, ja que aquesta denominació ja havia estat aplicada a altres epidèmies per
Lucreci, Virgili i Sèneca (Arrizabalaga, 2008: 15).
Fins i tot en el concepte actual de la malaltia he trobat discordança sobre el
motiu pel qual se li aplica l‟adjectiu “negra” a la pesta. La majoria d‟autors pensen en la
forma septicèmica, que ocasiona taques marrons i negres a la pell com a conseqüència
d‟hematomes subcutanis. Per a altres, com López Piñero (2000: 21), es tractaria més
aviat de la forma pneumònica, que produeix una inflamació primària del pulmó, molt
aguda, i els pacients adquireixen la coloració negra blavenca de la pell per dessaturació
d‟oxigen de la sang. Hi ha, àdhuc, qui assenyala com a origen del nom el color de la
sang de les hemoptisis i de la supuració dels bubons, (Fundación de San Millán de la
Cogolla http://portallengua.fsanmillan.org/portallengua/fcc/libro.jsp?isbn=84-239-64507&npagina=21).
Puc apuntar que, en altres processos morbosos, s‟ha donat històricament
l‟apel·latiu “negra” o “negre” a aquelles formes que cursaven amb hemorràgies. Així, es
deia “verola negra” a aquella varietat en què les pústules sagnaven (hui la verola o
pigota està eradicada). També s‟anomenava “xarampió negre” a la forma hemorràgica
de la pallola (DEM s. v.).
M‟he esforçat en evitar al lector de la meua traducció la idea que Jacme
d‟Agramont, en el seu document, parla de pesta tal com hui s‟entén la paraula perquè,
en realitat, ho fa d‟epidèmia. És fàcil aconseguir aquest objectiu si hom és respectuós
amb l‟original quan diu “epidimia o pestilencia e mortaldats”, perquè se‟ns ofereix el
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mot al costat d‟un sinònim. A més, el mestre lleidatà parla sempre de “pestilència” i mai
de “pesta”. Quan, un segle i mig més tard, el professor de Medicina de València Lluís
d‟Alcanyís va escriure el seu Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència, en canvi,
hi emprà “pesta” cinc vegades i “pestilència”, quatre (Arrizabalaga, 2008: 57).
Més difícil per al lector resulta evitar que el pensament es desvie cap a pesta en
llegir pestilencia a soles. I si el traductor no evita parlar de bubones, la imaginació se‟ns
va, insensiblement, cap a peste bubónica. Per evitar-ho, en la meua traducció, he fet
servir el sinònim búa.

VI.2 Record històric

La població europea del segle XIV patia la passa d‟una malaltia infectocontagiosa que li
era totalment desconeguda.
La pesta és un procés, primàriament, de les rates i altres rosegadors, i es transmet
a l‟home per mitjà de la puça Xenopsilla cheopis o per la manipulació d‟animals
silvestres contaminats. Pot produir-li tres formes clíniques: bubònica, pneumònica i
septicèmica.
Es pot recórrer a la història per trobar manifestacions de la malaltia. Així, resulta
suggerent, bé que ambigua, la lectura del Primer Llibre de Samuel: los que no murieron
fueron atacados de tumores y los alaridos de angustia de la ciudad subieron hasta el
cielo (capítol 5, versicle 12), i continua més avant (capítol 6, versicles 4 i 5): „¿Qué
reparación hemos de ofrecer?‟ Y respondieron: „Conforme el número de los tiranos de
los filisteos, cinco tumores de oro y cinco ratas de oro, porque el mismo castigo sufrís
vosotros que vuestros tiranos. Haced imágenes de vuestros tumores y de vuestras ratas
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que devastan el país y dad gloria al Dios de Israel. Acaso aligere su mano de sobre
vosotros, vuestros dioses y vuestra tierra (Font: Biblia de Jerusalén). Ens trobem cap a
l‟any 1060 a. de C.
La coneguda com a “pesta de Tucídides” (430-425 a. de C.) va tenir lloc a
Atenes durant la Guerra del Peloponés. Per les descripcions clíniques que va deixar
l‟esmentat historiador atenenc, hom pot pensar en varis processos morbosos, com la
pigota, el tifus exantemàtic i la disenteria, desencadenats en la ciutat assetjada pels
espartans (Cortina & Fenollosa, 2004: 42).
Jacme d‟Agramont apel·la al testimoni de Galé per descriure algun signe de la
pestilència, però el metge grec (segle II d. de C.) no va ser testimoni d‟allò que hui
entenem per la pesta que Europa, suposadament, va patir a la baixa edat mitjana, sinó
amb probabilitat, i de nou, d‟una passa de tifus exantemàtic (López Piñero, 2000: 20).
Diu Agramont (1910/2000: Tractat; article I; capítol I; paràgraf 10): “Per que recite
Galien que ell vee una pestilencia en una regio en la qual los malauts perdien la
memoria, axi quels propis noms nols membraven”. Sembla que s‟hi descriu, més aviat,
l‟estat d‟estupor en què cauen, per causa de la febre elevada, molts malalts de tifus.
Aquest estat dóna nom a la malaltia (typhos vol dir fumerol, fumassa, boira en grec. Pot
relacionar-se amb l‟expressió catalana “tenir el cap emboirat”). A més, sembla que Galé
havia abandonat Roma poc abans que s‟hi declarés l‟epidèmia (Campbell, 1931: 77, peu
de pàgina).
Hom assumeix que la primera aparició de la pesta tal com hui es coneix, és a dir,
produïda pel bacil Yersinia pestis, a la conca mediterrània, va tenir lloc el segle VI d. C.
i és coneguda com a “pesta justiniana”. L‟historiador bizantí Procopi ens deixà notícia
dels efectes devastadors que va tenir a la ciutat de Constantinoble (apud Cortina &
Fenollosa, 2004: 68):
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Cuando todas las tumbas y criptas preparadas con antelación estuvieron llenas de
cadáveres, se construyeron otras nuevas en los campos circundantes y donde esto no fue
suficiente se subió a las murallas de Sicea, se retiraron los techos y se arrojaron dentro
los cadáveres. Cuando las torres quedaron llenas de cadáveres se taparon de nuevo... El
hedor era cada día más insoportable para la población.

La descripció de la “pesta justiniana” s‟ha transmés pels escrits d‟un historiador,
no de cap autoritat mèdica, de manera que quan els físics de l‟edat mitjana van haver
d‟enfrontar-se a una nova passa, en desconeixien la naturalesa.
S‟ha qüestionat que l‟epidèmia que es va iniciar a Europa l‟any 1348 fos de
pesta tal com hui es pensa en aquest procés morbós. Alguns estudiosos l‟han
identificada amb l‟àntrax; altres, amb un virus pertanyent a la família del virus Èbola,
altres no troben paral·lelisme entre el quadre clínic descrit en els documents i aquell que
es veu en la pesta moderna (Arrizabalaga, 2008: 10). A aquest respecte, ja he fet esment
de la dificultat que representa apropar-se a l‟estudi de les patologies amb distància
històrica (vegeu VI.1). El professor López Piñero (2000: 16) avisa sobre el risc de no
distinguir con precisión entre historia de las enfermedades e historia de las
concepciones e imágenes acerca de las enfermedades. El dubte persistirà si s‟estudien
documents escrits sense recolzament de la paleopatologia. Com exemple, es pot revisar
la descripció de Guy de Chauliac, ja exposada a V.2:

Empezó esta peste en Aviñón por el mes de enero [1348] y duró siete meses. Tuvo dos
formas; porque en los primeros dos meses dio con calentura continua y escupiduras de
sangre; y éstos morían dentro de tres días. Después, en lo restante del tiempo dio
también con calentura continua y con apostemas y ántraces en las partes de afuera,
particularmente debajo de los brazos y en las ingles; moríanse dentro de cinco días. Tan
grave era su contagio, especialmente mientras duró con las escupiduras de sangre, que
no solamente deteniéndose, sino sólo mirándose pasaba de unos a otros.
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El quadre sembla descriure una fase de pesta pneumònica seguida d‟altra de
bubònica, però el dubte sempre hi serà, com encara és present en la interpretació de
l‟epidèmia del segle II, que la majoria dels estudiosos consideren de tifus o de pigota,
però Campbell (1931: 78) hi introdueix el dubte, ja que els documents descriuen “esputs
sanguinolents”, tal com ho fa també Chauliac en el document sobre el mal del 1348.

VI.3 Arribada de la pestilència a Europa en la baixa edat mitjana

Hom atribueix l‟entrada de l‟epidèmia al continent europeu a dotze galeres genoveses
que arribaren al port de Messina des de la ciutat de Kaffa (hui Feodosija, en Crimea).
Sembla que la pandèmia s‟havia iniciat el 1333 a Xina, en el curs d‟un període de fam, i
va arribar a Crimea amb el desplaçament de tribus mogoles.
Hom data l‟arribada de les galeres en el mes d‟octubre del 1347 (Cortina &
Fenollosa, 2004: 106). Anna Campbell (1931: 103), a banda d‟esmentar dues galeres en
comptes de dotze, cita que la Crònica de Bolonya, escrita pel coetani frare menor
Bartolomeo della Pugliola, recull, sota l‟any 1348, l‟arribada dels dos vaixells a
Messina i la consegüent extensió de l‟epidèmia a Itàlia des de Sicília. Campbell deixa
en l‟ambigüitat si a la Crònica s‟assigna la recalada al 1348 o si s‟hi esmenta com a fet
esdevingut l‟any anterior però amb conseqüències, per a Bolonya, el 1348. En l‟estudi
de qualsevol document de l‟època s‟hauria de considerar si el cronista fa servir el
calendari modern o de la circumcisió, el florentí, el pisà o còmputs del temps menys
estesos, com aquell de les ciutats de Roma i Arezzo.
A la Crònica, Pugliola relata la pesta a la seua ciutat d‟aquesta manera (apud
Campbell, 1931: 103):
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In the month of March began a great plague in Bologna, and lasted till St. Michael in
September. It was so fierce that it was estimated that of five three and more died, and it
was greater than can possibly be told. Through the said pestilence died the most famous
doctors of Bologna, such as Master John Andrea, and others.

A la mateixa Crònica s‟esmenta altra epidèmia i fam a finals del 1347, entre les
víctimes de la qual es trobà el mestre físic i anatomista Nicolaus Vertuzzo. Durant les
dècades dels trenta i quaranta del segle XIV les epidèmies van ser freqüents a Itàlia
(Arrizabalaga, 1991: 92). També ho van ser a Catalunya, coincidint amb un temps de
declivi econòmic –hom pot recordar el nom de “mal any primer”, aplicat al període
1333-1334–. També el 1347 es produí l‟epidèmia que va moure el bisbe de Girona,
Arnau, a reclamar la torna del metge capitular, Guerau de Sant Dionís, a la ciutat des de
Barcelona (vegeu III.4.3).
Dels fets anteriors es pot deduir que els metges de l‟època estaven familiaritzats
amb les epidèmies, per aquesta raó és encara més destacable que, quan es va estendre la
gran mortaldat del 1348-1352, els físics que van tenir contacte directe amb la malaltia
no l‟entengueren, de forma rutinària, com una més, sinó ans al contrari s‟adonassen
prompte que la seua naturalesa era diferent d‟aquella que fins llavors coneixien.
Quan Jacme d‟Agramont va començar el Regiment ho féu “Per que com aja ohit
dir a persones dignes de fe que epidimia o pestilencia e mortaldats de gents regnen e han
regnat en algunes partides e regions a nos vehines [...]” (1910/2000, Captatio
benevolentiae; paràgraf 1); per tant, en freturava d‟experiència directa i, en
conseqüència, escrigué els consells segons les indicacions que havia llegit en Galé,
Avicena i Rhazés. Hom hi pot reconéixer com a idees galéniques que l‟epidèmia prové
de la corrupció de l‟aire i afecta a totes o a la majoria de les persones d‟una contrada,
amb conseqüències mortals moltes vegades. Els signes clínics descrits per la medicina
greco-àrab eren febre, úlceres –àntraces– i glànoles.
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Anna Campbell aporta molts documents dels quals es pot deduir que els metges
de l‟època sospitaven que eren front a un fenomen nou. Així, Ibn Khatimah en va veure
directament els estralls a Almeria i en va deixar per escrit la seua opinió (Campbell,
1931: 78):

Ibn Khatimah characterizes this special malady then current in Almeria as “a malignant
fever which gets control in consequence of the corruption of the temper of the heart, a
corruption arising from the change of the air from its natural condition to heat and
dampness.” Later he points out that this pest-fever is different from all other fevers, and,
as it were, exactly opposite to them, as in the others the fever goes from the diseased
part to heart, here from the heart to the body.

A més, va recollir-ne informació d‟altres regions, de les quals conclou (apud
Campbell: 1931: 52, peu de pàgina):

No satisfactory reports have been given about it, because the disease is new, and
because of the great distances involved, and the absence of travellers of either religion
[sic per region?]. God only knows when it will leave the earth. It is reported that it has
ceased in Majorca and many Mohammedan and Christian cities.

Guy de Chauliac, qui va viure la pesta a Avinyó i hi va emmalaltir de la forma
bubònica, també va deixar escrita la sospita a la Chirurgia Magna (apud Campbell,
1931: 3):

It was so great that it left scarcely a fourth part of the people. And I say that it was such
that its like has never been heard tell of before; of the pestilences in the past that we
read of, none was so great as this. For those covered only one region, this the whole
world; those could be treated in some way, this in none.

Gentile da Foligno, qui va morir de la pesta en juny del 1348, va acabar el
capítol sobre el tractament quirúrgic amb aquestes paraules: Finally I conclude that to
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flee, as I have said, is best in this particular pestilence; for this illness is the most
poisonous, and by its spread and blight it infects all. (apud Campbell, 1931: 92).
Ja el 1349, és a dir, quan l‟epidèmia feia un any que havia arribat a Catalunya,
un metge jueu hi va redactar un tractat del qual dóna notícia Winslow (1948: 754, peu
de pàgina):

It is of some interest to note that in 1349, Abraham b. David Caslari, a Hebrew
physician of Catalonia prepared a treatise on pestilential and others fevers. [...] It differs
as widely from the Jacme tract as any two documents on the same subject could do.
Caslari had actually treated the disease and devotes much space to clinical symptoms,
therapy and diet. He does recognize the influence of the stars and of atmospheric
miasmas; and advocates fumigations, to correct the evil influences present in the air. He
appears to conclude that the disease prevailing in 1348 was not the true plague.

Anna Campbell (1931: 77, peu de pàgina) opina que ni Galé ni Avicena van ser
massa útils als metges medievals, ni en la descripció de símptomes específics ni en la
cura, i ho atribueix al fet que Galé havia abandonat Roma poc abans que es
desenvolupés l‟epidèmia del segle II, que ella pensa, hui es creu que equivocadament,
que va ser de “pesta negra”, i a que no va haver cap passa d‟aquesta en temps
d‟Avicena.
Siga com fós, els metges de la dècada dels 1360 havien expressat palesament la
manca d‟autoritat de les figures esmentades en allò que concernia el procés morbós que
havia arribat dues dècades abans i romandria a Europa fins al segle XVIII. Així, en el
seu Treatise on the Epidemic Sickness, escrit c. a 1365, John of Burgundy exposa (apud
Campbell, 1931: 122):

And from this I dare say (though not to the disagreement of the authorities, but because
long experience makes these things clear) that modern masters everywhere in the world
are more skilled in pestilential epidemic diseases than all the doctors of the art of
medicine and the authorities from Hippocrates down, however many they are. For no
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one of them ever saw so general or lasting an epidemic, nor did they test their efforts by
long experiment, but what most of them say and treat about epidemics they have drawn
from the sayings of Hippocrates. Wherefore the masters of this time have had greater
experience in those diseases than all who have preceded us, and it is truly said that from
experience comes knowledge.

Sota el mateix punt de vista s‟hauria d‟interpretar els mots de Jehan Jacme, el
canceller de Montpeller i possible fill de Jacme d‟Agramont, quan en el segon vers del
seu poema pedagògic en francés sobre l‟epidèmia, escrit el 1357, rebutjà l‟autoritat dels
metges clàssics en aquest procés morbós. La seua actitud va ser criticada per Winslow
(1948: 752), qui el va qualificar de metge amb poca preparació teòrica. El fet va ser que,
a parer meu, front a una situació nova els físics van començar a qüestionar l‟autoritat,
fins llavors indiscutible, dels mestres clàssics, i es va obrir la porta que conduí a la
renovació de la teoria mèdica a partir de l‟edat moderna, fruit de la introducció de
mètodes d‟estudi nous amb la intenció de resoldre observacions noves.

VI.4 Efectes de la pestilència sobre la societat baixmedieval

El primer desastre que s‟hauria de considerar conseqüència de la pesta és el demogràfic.
Resulta difícil calcular la mortalitat de la primera passa (1347–1352), en primer lloc,
perquè els cronistes directes estaven massa influïts per la seua vivència personal i, a
més, les observacions personals no es poden extrapolar a tot un continent. Guy de
Chauliac parla de la mort de tres quarts de la població, i Chalin de Vivario, que va
escriure sobre l‟epidèmia del 1348 des de la perspectiva del 1382, l‟estima en dos
terços. Els estudiosos actuals calculen una xifra de mortalitat al voltant d‟un terç de la
població (Campbell, 1931: 2). S‟hauria de considerar que la incidència va ser desigual,

136

amb regions fins i tot lliures de la malaltia, com part de la planura entre l‟Elba i el
Vístula, i algunes valls alpines i dels Pirineus occidentals.
Alguns autors avaluen la mortalitat a Catalunya entre una cinquena i una sisena
part de la població (McVaugh, 2002: 37, peu de pàgina). Entre nosaltres, Jaume
Sobrequés (1970) ha dut a terme una estimació dels efectes de la pesta a la Península
Ibèrica; i pot ser interessant el testimoni d‟Ibn Khatimah, qui va viure l‟epidèmia a
Almeria i va comparar els estralls a la seua ciutat amb les d‟altres de les quals tenia
referència (apud Campbell: 1931: 51):

The greatest number of deaths per day is 70, which is rather small compared with that of
others cities of Islam and Christendom. Trustworthy witnesses told us that in one day in
Tunis 1,202 deaths occurred, in Tilimsan over 700, the other day in Valencia 1.500, on
the island of Mallorca, on May the twenty-fourth, 1,252; there the survivors were
estimated at about a quarter of the inhabitants.

Si les xifres ofertes en els relats no poden prendre‟s com a fiables, com a mínim
serveixen per a fer una estimació de la consciència de tragèdia amb la qual els coetanis
van viure l‟arribada del flagell. Les primeres víctimes en van ser els habitants de
Messina, i paga la pena parar esment a la descripció de les vivències que van haver de
patir (Campbell, 1931: 114):

The Genoese galleys brought the pestilence to Messina in October, 1347, and so great
were its ravages that the inhabitants left their town, and, other places refusing to receive
them, were forced to camp out among weeds and vines. They sought especially Catania,
hoping for assistance from the Blessed Virgin Agatha there, but the population of that
town not only refused to admit them, but tried vainly to keep the patriarch from bearing
some relics of Agatha to Messina. Next the panic-stricken people went to the Blessed
Virgin of Scala, six miles distant, and chose a priest to bring her to their city, but she,
having been brought unwillingly, would not help them. They scattered over Sicily and
into Calabria, but all refused even to speak to them, so that “not to speak to anyone as if
he were from Messina” became a proverb.
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Per la meua banda, he volgut esbrinar fins a quin punt la frase entre cometes és
encara vigent, i sembla desconeguda a la Itàlia peninsular, però hi ha memòria d‟una
molt similar recollida tan sols en parla siciliana: non mi parlari ca si missinisi1.
Moltes ciutats italianes van adoptar mesures que trobem aconsellades en el
Regiment d‟Agramont, així, a Florència, el gonfaloniere de giustzia i dotze buoni
uomini van triar huit ciutadans respectats que podien actuar de manera dictatorial en
assumptes de salut pública, i entre les seues funcions eren la supervisió dels mercats, la
retirada dels productes en descomposició –consells que ja dóna mestre Jacme, i que en
algunes ciutats de la confederació eren responsabilitat del mustaçaf– i l‟expulsió de la
ciutat dels infectats (Campbell, 1931: 113).
S‟ha conservat documentació sobre les mesures que va adoptar la municipalitat
de Pistoia en maig i juny del 1348. Entre elles es troben aquelles que cerquen estalviar
la por als malalts, com que ni les campanes ni els cridadors anunciaren les morts
(Campbell, 1931: 116) tal com es troba també aconsellat per Agramont. Altra norma
indicava que cada districte de la ciutat havia de designar, com a mínim, setze homes per
a que ells, i només ells, dugueren els cossos a soterrar (Campbell, 1931: 117). El mestre
lleidatà, quan encara l‟epidèmia no era a la ciutat, fa entendre que l‟amortallament i
l‟enterrament eren funcions de capellans (1910/2000, Tractat; article IV; capítol I;
paràgraf 5). De fet, el Frares Menors se‟n van encarregar a Catalunya, la qual cosa els
causà problemes de persecució com a possibles focus de propagació del mal (Webster,
1993: 298).

1

Aquesta informació me la va proporcionar Carmen Gonzàlez, professora d‟italià a la Universitat
d‟Alacant, qui, desconeixedora de la seua existència, va tenir l‟amabilitat de posar-se en contacte amb
professors italians. Tan sols un la va reconéixer, i el fet que siga desconeguda a la península i es conserve
en idioma sicilià pot avalar-ne l‟origen.
Anna Campbell la documenta en : Michaelis Platiensis, “Historia sicula ab anno 1337 ad annum 1361,” in
R. Gregorio, Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas retulere, 1791-1792, Vol. 1, p. 562 ff.
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Altres decisions van ser més dramàtiques. Així, Venècia va adoptar, en març del
1348, mitjans per a desfer-se dels cossos, entre els quals, l‟adquisició de vaixells per
portar-los a illes (Campbell, 1931: 112).
Lucca, ja el 13 de gener del 1348, va prohibir, per decret, l‟entrada a la ciutat de
genovesos, catalans i de tot aquell que durant l‟any anterior hagués estat en qualsevol
ciutat o contrada de la Romanya (Campbell, 1931: 113).
Hom atribueix a aquesta època l‟aparició de la quarantena, i a Ragusa haver-la
imposada el 1377, per primera vegada, a tots aquells que hi arribaven des de zones on la
infecció era present. De fet, havien de passar un mes a Mercana. Sis anys més tard,
Marsella establí el període de quaranta dies (Campbell, 1931: 119).

VI.5 Canvis socials a Europa arran de l’arribada de la mort negra

La gran mortaldat de mitjans del segle XIV va tenir com a conseqüència, entre d‟altres,
l‟acumulació de riqueses en determinats sectors de la societat, el prestigi de certes
professions i el canvi en la mentalitat de les persones que la van viure, el qual van
transmetre als seus descendents.
Assenyala Campbell (1931: 119) el gran profit que en va traure la professió
mèdica. En conjunt, els professionals de la salut van pagar un preu en vides que va
oscil·lar entre el vint-i-cinc i el trenta per cent, però hi van aconseguir un prestigi que els
va permetre accedir a llocs d‟influència, propers al poder, durant la segona meitat de la
centúria, i van augmentar els ingressos fins a arribar a ser petits propietaris. Sembla que
van deixar de pertànyer als treballadors del coneixement per a ingressar en el sector dels
burgesos benestants en un procés que Campbell (Ibídem) equipara a aquell que, desprès
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d‟una guerra, experimenten els oficials que no hi han mort i als quals els seus
conciutadans consideren guanyadors.
Es va reforçar, doncs, una actitud prèvia, ja que fins llavors, tot i que la
col·lectivitat havia tractat d‟incorporar els físics al servei de l‟interés públic (vegeu
V.4.4), ells es consideraven empresaris autònoms moguts pel seu propi interés, sense
cap consciència de pertànyer a un col·lectiu amb identitat particular i interessos
compartits (McVaugh, 2002: 245). Sembla que Agramont criticava aquest
comportament quan escrigué al Regiment “Per ques guart tot metge que no age desig de
temps de pestilencia per cupiditat de pecunia, car si ho fa desige la sua mort mesexa, ho
dalcun son amich, per lo qual a reembre, si no es fiyll dauaricia e de tenacitat volrie auer
donat tot lo tresor del mon.” (1910/2000, Tractat; article II; part II; capítol III; paràgraf
4). Henri de Mondeville ja havia consagrat, en les notabilia de la seua Chirurgia, la
quantitat monetària que el metge rebia com un signe que el pacient obeiria al metge i
que aquest conservaria aqueix pacient: munera sumpta ligant (McVaugh, 2002: 172).
Els Ordes Mendicants, en especial els Frares Menors, van experimentar canvis
que desfermaren crítiques. La regla, uniformitzada el 1289 per la butlla Supra montem
de Nicolau IV, encaria els Franciscans a visitar els malats i soterrar els difunts, i així ho
van fer, de manera admirable, durant la mort negra, ja que les famílies benestants els
preferien al clergat secular perquè estaven intel·lectualment millor preparats i, en molts
casos, havien nascut en famílies burgeses (Webster, 1993: 149). Però precisament
aquesta dedicació als moribunds i l‟administració dels darrers sagraments van ser una
font d‟enriquiment a través dels llegats que n‟aconseguien.
Ja abans del 1349, John of Reading (mort el 1346), es lamentà de l‟actitud del
clergat regular –ell mateix era frare menor– que, després d‟haver acumulat riqueses a
través de confessions i llegats, s‟ocupaven en assumptes terrenals i carnals (Campbell,
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1931: 139). Va ser aquest un fenomen que experimentà també al clergat secular. Els
arquebisbes de Canterbury Simon Islip el 1350 i 1362, i Simon of Sudbury el 1378
emeteren sengles ordres al respecte (Ibídem):

The first pronouncement, that of 1350, declares that priests who have survived the past
pestilence display insatiable avarice, charging excessive fees, and neglecting the care of
souls. The second and third make the same charge, and add that the priests now desire
voluptuous pleasures to such an extent that souls are neglected and churches and
chapels are empty, to the horror and scandal of churchmen, and acting as an example to
laymen.

Amb tot, l‟actitud sembla conseqüència d‟un sentiment generalitzat en la
societat, que Webster (1993: 298) reflecteix d‟aquesta manera:

A shift in attitudes towards the church after 1348 was to be expected, as was a disregard
for many of its moral teachings. The church itself had difficulty in coming to terms with
contemporary events, and more so perhaps, with people beginning to question the
validity of some of its teachings.

VI.6 Canvis en les mentalitats i en el món universitari

Apar que la població va perdre confiança en l‟Església oficial –es pot recordar que, a
més, el 1377 es produí el Cisma d‟Occident– i desenvolupà un comportament que
mostrà tant el fanatisme religiós, en les processons de flagel·lants, com el gaudi
desfermat dels plaers terrenals. Possiblement tots dos s‟haurien d‟atribuir a la por.
A banda les anteriors conductes extremes, s‟assenyala un canvi permanent en la
manera d‟enfrontar el món que fou causa de posteriors manifestacions de misticisme,
reformes i puritanisme. La idea de la mort va tenir una presència constant en la ment de
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les persones i en va condicionar les actuacions. Així ho considera Anna Campbell
(1931: 172):

Before then the reasons given for such benefactions occasionally refer to poor health
and the approach of death, but afterwards not only does it become the rule rather than
the exception, but there occurs a new departure in philosophic and somewhat fatalistic
passages concerning death.

La susdita autora n‟ofereix un seguit d‟exemples, com la fundació d‟un col·legi a
Tolosa el 1243, per Vidal Gautier, en honor de Deu i de la Verge i per la salvació de la
seua ànima, i Campbell observa (Ibídem): The donor has stated that he has a serious
disease of which he is dying, but he makes no observations on death. Un comentari
similar fa sobre el rei Jaume I, qui va fundar, pels mateixos motius, un col·legi teològic
a Valmagna, i tampoc no hi deixà cap esment a la mort.
El canvi d‟actitud arran de la mort negra l‟exemplifica Campbell (1931: 173)
amb els mots deixats pel papa Innocenci VI, elegit el 1352, quan fundà el col·legi de
Sant Marçal, a Tolosa:

For the lowest dies with the most exalted, with the common folk perish the nobility; the
learned equally with the unlearned. Nor is there object in our extolling the vain glory of
this world with empty titles, when the day of death is set for us at birth, and through still
and hidden courses of this sort the mortal part of our life is hurried along by the fleeting
transience of the times... if, indeed, that can be called life, wherein we continually are
dying and gliding away like water, and which flees as the shadow, and never remains
the same...

A deep mark, too, seems to have been left in the minds of men, changing the
hopeful outlook of the thirteen century to a spirit of gloom and anxiety, and a proness to
dwell upon disease and death, conclou Campbell (1931: 179).
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Als Estudis generals es reflectí aquest canvi en una manera que alguns
estudiosos del segle XX consideren positiu, com sembla ser el cas de Stephen d‟Irsay,
de qui oferisc un paràgraf il·lustratiu (1933: 195):

Gerson [1363-1429], un des plus grands universitaires de l‟époque, écrit des traités De
arte moriendi. Il avoue que la vie de l‟homme n‟est qu‟un rêve flottant, une ombre
éphèmère, somnium avolans vel umbra pertransiens. Ce malaise des intellectuels est dû,
entre autres causes, à cet intellectualisme exclusif, à ce fier rationalisme, orgueil des
écoles, et une conséquence peut-être de la disparition de l‟augustinisme des universités.
Chassée, la mystique se réfugiait ailleurs. Suso, Kempen, Jacopone da Todi n‟écrivent
pas dans les écoles, mais la jeunesse universitaire lit avidement leurs œuvres. Il faut
étudier, mais il faut aussi rêver. On reste attaché aux connaissances réelles, transmises
par les maîtres vénérés; avec eux on se sent fort. Mais on ne peut empêcher les regards
errants de s‟arrêter aux danses macabres dans les livres, et sur les murailles.

Hom pot veure que D‟Irsay negligeix la influència que la mort negra pogué
tenir en la mentalitat dels homes de ciència, i considera la mística consubstancial a
l‟esperit humà.
En canvi, Anna Campbell atribueix a l‟epidèmia l‟aparició, per demanda del
clergat, de càtedres de teologia en els Estudis de nova fundació, i el seu establiment en
altres on mai no havien existit (Campbell, 1931: 170). També assenyala l‟autora
americana, com a conseqüència del canvi en les mentalitats deguda a l‟epidèmia, la
desaparició, el 1411, de la llibertat de pensament a Òxford, que havia arribat a fer
d‟aqueixa ciutat un centre del wyclifisme; i París deixà de ser la guia de França en el
bon govern i en la lluita contra Anglaterra fins a acceptar, a començaments del segle
XV, el control anglés (Campbell, 1931: 171). Tots dos Estudis van cloure, així, la baixa
edat mitjana, un període en el qual, per a Campbell, va imperar un esperit d‟optimisme
esperançat.
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VI.7 Efectes de l’epidèmia entre els grups dirigents

La societat del segle XIV es va veure desestructurada per la pèrdua d‟un gran nombre
dels seus dirigents. Estaria per fer un estudi de les persones prominents que van ser
víctimes del flagell, com va intentar Anna Campbell, però l‟escassetat de documents
dificulten la tasca. Pocs personatges consten com a víctimes directes de l‟epidèmia, per
la qual cosa s‟hauria de suposar que van morir de la mort negra, en general, aquells que
ho van fer el 1348, o bé aquells dels quals es perd notícia a partir de la dita data.
Està documentat que Gentile da Foligno va ser víctima de l‟epidèmia en juny del
1348. També ho va ser Alfonso XI de Castella, mentre assetjava Gibraltar; i, a les portes
de Xèrica, la reina Elionor, esposa de Pere el Cerimoniós. També va traspassar de la
pestilència –el 29 de juliol del 1348– l‟abat de Poblet Ponç de Copons, junt a la meitat
dels seus monjos.
Entre les persones transides el 1348-49, sense constar-ne la causa, es troben
Jacme d‟Agramont i el Bisbe de Girona, Arnau de Mont-rodon.
Gràcies a l‟extraordinari treball de Víctor Hurtado sobre Pere Mitjavila, el
mercader barceloní, sabem que aquest va morir de la glànola el dia de Sant Joan del
1348. A la mateixa casa, al carrer Montcada de Barcelona, van traspassar, el mes de
juliol, el macip Andreu Caselles i en Joan, fill legitimat de Pere (Hurtado, 2007: 257).
Hurtado escriu: “Un cop mort [Pere], el seu cos va ser preparat i vestit pels
frares menors i introduït dins d‟una caixa que, pel que sembla, es va instal·lar durant un
cert període de temps, en el pati central de la casa, a on donaven les escales per pujar a
les cambres superiors.” (Ibídem).
Aquest paràgraf pot resultar il·lustratiu dels costums de l‟època; en primer lloc,
perquè van ser Frares Menors aquells que es van encarregar d‟amortallar el cos, com ho
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van fer en tants altres casos, però, aquesta vegada, amb un membre de la burgesia amb
la qual estaven tan lligats els Menorets. Quan mestre Jacme comenta en el Regiment “E
si per auentura lo cor ha degun mouiment, veu hom moure laygua. E si per auentura nos
mou, liurar pots lo pacient als capelans.” (1910/2000, Tractat; article IV; capítol I;
paràgraf 5), fa referència al fet que el cos és mort i cal amortallar-lo.
També, Víctor Hurtado hi refereix que el cos va quedar instal·lat “durant cert
temps” al pati central de la casa, abans de sepultar-lo a l‟església de Santa Maria del
Mar. Vaig tenir l‟oportunitat d‟escoltar-li aquest relat en el programa radiofònic En
guàrdia, de Catalunya Ràdio, dedicat a comentar el seu llibre, i Víctor Hurtado hi va
concretar el temps en tres dies. En general s‟hi va interpretar el fet com un signe de la
desorganització que devia haver a Barcelona durant la mortaldat. Sense descartar
aqueixa possibilitat, tal vegada s‟hauria de considerar tota l‟actuació com a positiva, ja
que en temps d‟epidèmia, havia perill de soterraments sense comprovar si la persona era
de debò morta. Jacme d‟Agramont sabia d‟aquesta possibilitat i aconsellà en el
Regiment: “Ho que hi fos observat al meyns lo conseyll davicenna, qui vol que aytals
sien esperats a soterrar al meyns per .LXX. e dues hores, que son III. dies naturals
entegres e cumplits.” (1910/2000, Tractat; article IV; capítol I; paràgraf 6).
Sota aquest punt de vista, la família de Pere Mitjavila hauria seguit les
indicacions dels metges que respectaven l‟autoritat d‟Avicena, i el fet de deixar-lo en el
pati principal podria suposar una mena d‟aïllament.
Víctor Hurtado extrau dels documents de l‟època un retrat vívid de la gran
tragèdia que va patir la corona d‟Aragó, com la resta d‟Europa, a mitjans del segle XIV,
i en uns escenaris que encara es poden visitar, ja que la casa dels Mitjavilla, al carrer
Montcada, és la seu actual del museu Picasso.
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VII- ELS REGIMINA
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VII- ELS REGIMINA

VII.1 Antecedents

L‟aplicació de la dietètica amb finalitat preventiva es pot fer remuntar fins al segle III a.
C., i Diocles de Carist ens ha arribat com a autor destacat d‟escrits higiènics (vegeu
IV.1). La seua Epistola ad Antiochum regem va servir de base a múltiples escrits mèdics
en l‟alta edat mitjana, que es recullen sota el nom genèric d‟“epístoles”. També hi es va
utilitzar la De observatione ciborum epistola, del metge bizantí Anthimo. Tots dos
textos van ser molt apreciats als monestirs de l‟època, on es van fer servir amb la
intenció de preservar la salut dels monjos (Gil-Sotres, 1996: 59).
També altmedieval és un altre gènere d‟escrits higiènics, els “calendaris
dietètics”, els quals coincideixen amb les “epístoles” en què són eminentment pràctics,
sense aportació teòrica, però en divergeixen en què sembla que no tenen connexió amb
els coneixements antics. Tots dos gèneres regulen la sagnia i la higiene, i els
“calendaris” ho fan en relació amb cada mes de l‟any.
La tradició d‟escrits mèdics instructius ja hi era, però els regimina sanitatis
baixmedievals es recolzen en coneixements greco-àrabs i els van redactar metges
il·lustrats. Gil-Sotres (1996: 60) considera que el més antic és el Liber de conservanda
sanitatis, de Johannes de Toledo. Aquest bisbe cistercenc, astròleg i nigromant, mort el
1275, va ser un difusor del joaquimisme, algunes idees del qual és possible que
orientaren l‟article VI del Regiment de Jacme d‟Agramont (vegeu II.4.2). En l‟obra de
Johannes no es troba el nom de les sis coses no naturals, tot i que hi són implícites, ni en
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constitueixen l‟eix directriu. Sí que hi falten, en canvi, l‟estudi de l‟aire ambient i dels
accidents de l‟ànima (Gil-Sotres, 1996: 62).
El segon, en antiguitat, dels regimina és l‟escrit per Aldobrandino de Siena,
també de mitjans del segle XIII. La primera part tracta de les sis coses no naturals, i en
la segona es troben influències del Cànon d‟Avicena i del llibre IV de l‟Almansorem,
que Agramont esmenta expressament en el seu Regiment. L‟estructura del manuscrit
d‟Aldobradino serví de model per a autors posteriors (Gil-Sotres, 1996: 65).
També del segle XIII són els dos regimina de Petrus Hispanus, però el gènere es
va fer més nombrós a finals del dit segle i a començaments del XIV. Els escrits podien
adreçar-se a la població en general o a un personatge, tenint en compte la seua
constitució, com el Regimen sanitatis ad inclitum regem Aragonorum, que Arnau de
Vilanova redactà segons la complexió sanguínia i temperada de Jaume II, i conclogué
amb un capítol sobre el tractament de les morenes, patiment crònic del rei Just
(McVaugh, 2002: 15). Tanmateix, a requeriment de la reina, l‟obra, escrita en llatí, la va
traduir al català Berenguer ça Riera, la qual cosa duu a pensar que va tenir una difusió
més general.
Amb l‟arribada a Europa de la gran mortaldat del 1348 es va iniciar una
nombrosa aparició de regimina. Sudhoff en recopilà 281; 77 dels quals, escrits abans del
1400. Campbell n‟ha analitzat els 16 primers, datats en 1348-1350 (Winslow, 1948:
747). La llista l‟encapçala el Regiment de preservació a pestilència de Jacme
d‟Agramont.
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VII.2 Els setze primers regimina contra la pesta

El procés traductiu, al meu entendre, s‟ha d‟iniciar amb un coneixement del tema que es
tracta en el text original, i amb la interpretació d‟allò que s‟hi volia dir al receptor. Per
aquests motius he revisat la medicina galènica, l‟ambient universitari on treballava
l‟autor i la societat baixmedieval a la qual s‟adreçava. És molt útil per al traductor
disposar de “textos paral·lels”, que, en la forma genuïna, són aquells que tracten sobre la
mateixa matèria que el text font però van ser escrits directament en la llengua meta.
Ajuden a triar la paraula més freqüent entre les sinònimes, que sol variar segons el camp
de què es tracte –és un fenomen ben conegut dels traductors l‟existència de l‟“idioma
per a fins específics”–. Tot camp (científic, tècnic, econòmic, etc.) té una manera
d‟emprar no sols els mots, sinó també les col·locacions, la sintaxi, la macroestructura –
essencial i admirable en el Regiment d‟Agramont–, etc.
Per a la traducció no he disposat de cap text paral·lel en llengua castellana, però
he fet servir els continguts dels tractats coetanis que es conserven. Anna Campbell els
presentà i analitzà en el llibre The Black Death and Men of Learning (capítol II), el qual
m‟ha estat molt útil, no per a resoldre dubtes morfosintàctics, sinó per a comprendre
conceptes que els metges il·lustrats del segle XIV feien servir, reconéixer-los en el text
del mestre lleidatà i arribar, d‟aquesta manera, més fàcilment al seu pensament amb la
finalitat de transmetre‟l.
Exposaré, a continuació, la llista d‟aquests consilia, extreta de Campbell, amb un
comentari sobre cadascun, i les idees que s‟hi troben. La finalitat és col·locar-hi, segons
similituds i diferències, el text d‟Agramont, que Campbell esmenta com el més antic,
però del qual no va poder fer la comparació amb la resta atès que no en disposava de
cap exemplar.
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1- Master Jacme d‟Agramont. Epistola de Master Jacme d. Agramont als
honorats e discrets seynors pahers e Conseyll de la ciutat de Leyda, 24 Abril 1348.
Sobre els errors de Campbell en aquesta ressenya, vegeu I.3.3.

2- Gentile da Foligno (mort el 18 de juny del 1348). Consilium magistri Gentilis
primum in pestilentia quae accidit Januae…et direxit istud consilium magister Gentilis
collegium medicorum de Janua tempore magne pestilentiae.
El seu primer consilium amb motiu de l‟epidèmia està adreçat al col·legi de
metges de Gènova i a certs pisans. Mostra un pensament independent i basat en
l‟observació, fins al punt que rebutja la teorització i qüestions menors, ja que pensava
que allò que calia era l‟actuació pràctica i urgent.

3- Giovanni da Penna. Consilium magistri Johannis della Penna in magna
pestilentia... (Nàpols, 1348).
Da Penna era membre de la Facultat de Medicina de Nàpols, i va escriure el
consilium en ple període de mortaldat a la ciutat, quan ja da Foligno hi havia adreçat un
altre, i precisament per exposar divergències amb aquest últim autor (vegeu IV.4).

4- Facultat de Medicina de París (octubre 1348). Compendium de epidemia per
Collegium Facultatis Medicorum Parisius.
Es va escriure per indicació del rei Felip VI, i és el document més antic que es
coneix de la facultat de París. El contingut és eminentment teòric.
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5- Master Albert. Consilium magistri Alberti ad Pestilentiam in 1348.
Ofereix consells sobre prevenció i tractament, però, tret del nom, res no se sap
sobre l‟autor o el lloc d‟origen.

6- Alfonso de Cordova. Epistola et regimen Alphontii Cordubensis de
pestilentia. 1348?
Al final del document figura que es va escriure a Montpeller. El dubte sobre la
data d‟escriptura li sorgeix a Campbell del fet que alguns paràgrafs semblen referir una
recrudescència de l‟epidèmia que va tenir lloc el 1350.

7- Ali ibn Khatimah. Morbi in posterum vitandi Descriptio et Remedia. 1349.1
[Tahsil al-gharad al0-gasid fi tafsil al-muwad al-wafid]
Aquest metge d‟Almeria va tenir experiència directa de l‟epidèmia, ja que va
romandre a la ciutat durant la passa del 1348-1349, i ofereix, en l‟escrit, mesures contra
la malaltia basades en la seua observació. Campbell el situa com a més pràctic que el de
París i més teòric que el tractat de Foligno. Col·loca l‟expertesa per davant de l‟autoritat
dels clàssics.

8- Físic de Montpeller. Tractatus de epidemia. (19 de maig del 1349)
Adreçat a la Universitat de París. Figura datat el dia de Saint Ives del 1349, i no
se sap res més de l‟autor. Campbell n‟opina que, [...] to judge from his treatise, if
connected with the University of Montpellier, can hardly have been one of its soundest
members.

1

Aquest document, escrit en lletres cúfiques, es conserva a la Biblioteca de El Escorial. (MS 1785, fols
49ª-105b), fol. 58a.
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9- Quaeritur primo quae sint aegritudines nunc currentes (inici de la primavera
del 1349).
Escrit en forma de preguntes i respostes. Se n‟ha perdut l‟última pàgina. Res no
se sap de l‟autor o del lloc d‟escriptura. Mostra coneixements directes d‟Hipòcrates i de
Galé.

10- Johann (John) Hake (or Griese) von Göttingen (1349)
Johann von Göttingen fou metge, bisbe, polític i astròleg de gran reputació.
Consta que assistí als cursos de medicina a Montpeller, que el papa Joan XXII
l‟esmenta com a professor d‟arts i de medicina, que va ser nomenat bisbe de Freising –
seu a la qual mai no va anar– i que morí a Avinyó el 7 d‟octubre del 1349. Dictà un curt
tractat amb receptes mèdiques, indicacions per a sagnies, desinfecció, etc.

11- Treasure of Wisdom and of Art dels cinc físics d‟Strasburg. (1349)
S‟ha popularitzat aquest títol en anglés, que li va donar el professor Sudhoff,
però es coneix, també, amb els mots del seu començament en alemany: In dem namen
unsers heren Jhesu Christi, so vahet and der schatz der wijsheit und der Kunst
verborgentlich.
Queda memòria dels noms dels autors: Albertus (da Parma), Rudolphus
(Swinninger), Heinricus von Saisgen, Bernhart von Rostogk and Henricus von Lubelck.
De la ressenya que hi ofereix Campbell, hom pot observar que aquest tractat
guarda molts paral·lelismes amb el Regiment d‟Agramont. Dels setze enumerats, tan
sols aquests dos estan escrits en llengües diferents del llatí –tret dels dos en àrab–: el
català i l‟alemany. Tots dos es van composar amb la intenció de ser útils als habitants
d‟una ciutat –Lleida i Strasburg–, centrant-se, sobretot, en la prevenció, i els respectius
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autors els van adreçar a les autoritats municipals. Són els més antics i rellevants
documents mèdics de les seues ciutats –també ho és, quant a antiguitat, el de París per a
aquesta– i, segons Campbell, el contingut del Treasure combina exposicions teòriques i
normes pràctiques, com també ho fa el d‟Agramont.

12- Utrum mortalitas, que fuit hijs annis, fit ab ultione divina propter iniquitates
hominum vel a cursu quodam naturali... Conegut en anglés per Is it from Divine Wrath
That the Mortality of These Years Proceeds? (c. a 1350)
Se suposa que s‟escrigué a Alemanya, ja que l‟autor segueix els estralls de
l‟epidèmia entre Caríntia i Bohèmia. La base és essencialment de ciència natural i s‟hi
atribueix als terratrèmols la causa principal de la malaltia.

13- A Very Useful Inquiry into the Horrible Sickness. [Muqni‟at as-sa‟il an
marad al-ha‟il]. D‟al-Khatib1.
Aquest polític, historiador, poeta –alguns dels seus versos decoren els murs de
l‟Alhambra–, místic, filòsof i estudiós de la medicina, amic d‟Ibn Khatimah, sembla que
va escriure el tractat, en el temps que li va dur dictar-lo –com ell se‟n vanaglorieja–, tal
vegada en un rampell, en reacció a la prudència de Khatimah, qui havia observat la
importància de la infecció en l‟extensió de l‟epidèmia, però la va descartar perquè era
una idea rebutjada per la religió. Al Khatib la va defensar palesament i afegí que quan
l‟observació, l‟experiment i la intel·ligència entren en conflicte amb les lleis religioses
que es fonamenten en la tradició, aquesta última requereix una nova interpretació. Morí
assassinat sota l‟acusació d‟heretge.

1

El document es conserva a la Biblioteca de El Escorial. MS nº 1785, fols. 39a-48b.
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Campbell conclou que aquest tractat podria estar escrit cap al final de l‟epidèmia
a Granada, l‟any 1348.
Si aquest manuscrit es va fer per rectificar aquell d‟Ibn Khatimah (1349), tot i
que l‟epidèmia de què tracta és la del 1348, no pot estar escrit en aqueixa data. De fet,
he trobat un article en el qual se‟n situa la redacció després del 1352 (Ober & Alloush
1982: 420), perquè s‟hi esmenta el relat d‟Ibn Battutah sobre l‟epidèmia a l‟Orient
pròxim, que el viatger va escriure després de visitar Granada, visita que va tenir lloc
després del 1350, ja que consta que es produí quan ja havia traspassat Alfonso XI, de la
glànola, durant el setge de Gibraltar.

14- Dionysius Secundus Colle, físic, di Belluna. De pestilentia 1348.1350. et
peripneumonia pestilentiali, et maligna simul. Ex libello vetusto Dionisii Secundi Colle
a me Titiano Colle filio Leonis Ingegnerii collecto.
En set curts capítols ofereix una relació de remeis que el propi autor havia usat o
que havia sentit a dir que s‟havien usat. Està escrit després de la passa i mostra l‟actitud
de les persones “quan no hi es trobaven apotecaris i qualsevol mitjà s‟intentava”.
Dionysius esmenta que la gent utilitzava herbes barrejades amb banyes, peülles,
excrements, orina, fetge i cervell de cavalls, mules, gossos, cabres, raboses i llebres.

15- Prymo the epydimia, secundo de preservatione eius et corruptione aeris
circumstantis videndum est (1349 o 1350).
Fa èmfasi en la dieta i la profilaxi. Possiblement es va escriure cap al final de
l‟epidèmia, ja que, seguint el Compendium de París, indica que la mort negra continuarà
mentre duren els efectes de la conjunció del 1345.
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16- Simon de Corvino. De judicio solis in convivio Saturni (1350).
Es tracta d‟un poema escrit a París, per un erudit de Lieja, el 1350. Amb tot,
sembla que es va començar a escriure a Montpeller. L‟autor fou metge i astròleg, i
aquest últim punt de vista predomina sobre el mèdic en el seu document.

Dels setze consilia enumerats, consta que els autors de quatre tenien relació
amb Montpeller –Alfonso de Cordova, el “físic de Montpeller”, Johannes von Göttingen
i Simon de Corvino–. També, molt probablement, Jacme d‟Agramont estudià a aqueixa
ciutat. Es pot valorar, doncs, el prestigi que tenien els estudis mèdics a la ciutat del
Llenguadoc en la baixa edat mitjana. Ho referma, documentalment, un comentari de
Simon de Corvino en el seu De judicio solis in convivio Saturni, on assegura que: as
indeed happened in Montpeller, where there was a greater number of doctors than
elsewhere, and nevertheless hardly one of them escaped. (apud Campbell, 1931: 31).

VII.3 Antiguitat del Regiment d’Agramont. Llengua d’escriptura

Hom considera l‟Epístola d‟Agramont el document més antic entre els consilia escrits
sobre la mort negra. Així ho expressa, sense cap dubte, Winslow (1948: 748), però he
pogut veure, de la relació més amunt exposada, que no és fàcil datar-los, ja que moltes
vegades cal recórrer a mitjans indirectes. És indiscutible que el document lleidatà
presenta, per escrit, la data més antiga. Tanmateix, Gentile da Foligno escrigué el seu al
col·legi de metges de Gènova quan la glànola ja havia arribat a la ciutat. Aquest fet va
tenir lloc en gener del 1348, i Gentile morí de l‟epidèmia en juny del mateix any. Tot
amb tot, aquesta aproximació temporal pot no ser de gran valor si hom pensa, a tall de
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comparació, que el mal va arribar a París en juny del 1348 (Sudhoff, 1925: 121), i el
Compendium de la Facultat de medicina parisenca no es va divulgar fins l‟octubre del
dit any.
Això no obstant, els fets esmentats feren pensar Sudhoff que tal vegada l‟escrit
de Foligno és més antic que el d‟Agramont (Klebs, 1929: 232). També Campbell (1931:
12, peu de pàgina) manifesta aquesta possibilitat. Tindria escàs interés veure quin va
precedir l‟altre, probablement tots dos van ser escrits en la primavera del 1348. Gentile
sembla que va tenir un coneixement més directe del mal, que ja feia estralls a Gènova
mentre ell residia a Perugia. Per aqueix motiu donà consells pràctics i urgents.
Agramont en tenia coneixement per referències i exposà una introducció teòrica seguida
de remeis recollits de Rhazés i d‟Avicena, fent palès que encara ignorava la naturalesa,
desconeguda també pels clàssics, d‟aquesta “epidímia o pestilència”, llavors encara
enllà dels Pirineus. Barcelona i València passen per ser les portes d‟entrada de
l‟epidèmia a la península i hi arribà, pels respectius ports, en el mes de maig. Desconec
documents directes de la data d‟arribada a terres de Lleida, però hom pot deduir-la de
les cròniques que assenyalen el flagell al monestir de Poblet en el mes de juliol.
La ressenya que fa Sudhoff del text d‟Agramont presenta certes deficiències. A
ell li va arribar per mitjà de Klebs, qui en va tenir notícia, i sembla que còpia, gràcies a
Vives i Casajuana (vegeu I.3.2). Klebs en va fer una traducció a l‟anglés, en principi per
a ús personal, i va fer partícep Sudhoff de la troballa quan aquest estava publicant, a la
revista Archiv für geschichte der Medizin, la col·lecció de consilia sobre l‟epidèmia.
Sudhoff en va publicar un fragment i una ressenya al número XVII de la revista, el
1925. Hi reprodueix la pàgina 5 r (a i part de b) com si fos l‟inici del document
(Sudhoff, 1925: 120), i imprimeix certs errors (per revisar-los, vegeu I.3.2). No hi queda
ben clar si la glànola arribà a la península pels Pirineus o pels ports de mar mediterranis,
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com sembla que va succeir. Tampoc sembla molt acurada la indicació que Agramont
esmenta Etiòpia com un dels països del Mediterrani oriental des d‟on va arribar
(Sudhoff, 1925: 121), quan allò que fa el mestre de Lleida és una cita històrica: “E en la
primera porte daltra regio, aer pur e net perque recite galie que per los cosses morts en
Ethiopia vench pestilencia e mortaldat en Grecia” (1910/2000, Tractat; article II; part I;
capítol II; paràgraf 7). Tal vegada l‟error ve del fet que el fragment publicat per Sudhoff
en Archiv ometé els mots que hi seguien: “vench pestilencia e mortaldat en Grecia”.
Aquesta digressió només vol palesar l‟escàs coneixement del contingut de l‟Epístola
que mostrà Sudhoff, i que va continuar entre els estudiosos estrangers, ja que, fins i tot
sis anys més tard, Campbell pensava que la llengua d‟escriptura era “l‟espanyol”.
I aquí encete un punt que he volgut tractar només per zel acadèmic. Quina va ser
la llengua de redacció? No es pot defugir el fet que ens n‟ha arribat una còpia, i que,
dels setze primers consilia, a banda dels escrits en àrab, la resta, tret del d‟Strasburg i el
de Lleida, estan en llatí. Arderiu va deixar escrit (1910/2000, paràgraf 5):

Lo llibre original fou escrit per en Jacme d‟Agramont l‟any 1348, segons clarament se
llegeix á la fi: mes la copia no sabria pas dir si es ó no del mateix any; y menos podria
fer calendaris de la persona del copista ni de la forma com va anar á parar á Verdú. Sols
com a curiositat, que serva maridatge de lloch y, fins a cert punt, de temps amb aquesta
obra, me plau consignar que per aquells anys, si no recordo malament un septeni avans,
havia obtingut la llicenciatura á Lleida lo rector de Verdú, á qui s‟havia otorgat mercè
de permétreli entrara de franch unes quantes cargues de vi pera ajudar als gastos del
grau: faré constar igualment que á la darrera plana del manuscrit s‟hi pot llegir amb una
mica de dificultat <Factum... CCCLXXXVII>, que be podria indicar la data de la copia;
doncs hem de suposar que, essent llavors prou freqüents les pestilencies, foren utilisades
per molts anys les ensenyances del llibre.

No és estrany que n‟aparegués una còpia a Verdú, ja que segons el fogatjament
de l‟any 1358 (Pons i Guri, 1964), a aquesta ciutat hi havia CCI focs, és a dir, el nombre
d‟habitants seria d‟un miler, poc més o menys el mateix que hi ha en l‟actualitat. És a
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dir, era una població important i amb certa vida cultural, com es pot deduir de
l‟extraordinari arxiu parroquial que s‟hi conserva.
Arderiu observa que la còpia “no sabria dir de quin any és”, tot i que al final
altra mà ha afegit Factum... i, al rengló següent: CCCLXXXVII. Aquestes línies són
difícils de llegir i, tal com ja he insinuat (vegeu I.1), la data podria haver estat escrita pel
rector d‟aleshores si va rebre l‟Epístola entre les “cartes” i altres documents que li
arribaren des del castell, on alguns havien estat durant “quaranta anys”, de manera
similar a com Mn. Berenguer hi va afegir el “1348”, en números aràbics, a finals del
segle XIX, en un intent de classificació. Per tant, caldria estimular els estudis de
paleografia per veure si el document és una de les primeres còpies. Si aquest fos el cas,
podria haver estat escrit amb l‟original davant o per mitjà d‟un dictat. Amb aquestes
línies no pretenc més que incitar més estudis per part d‟especialistes, com Arderiu va fer
quan esmentà el rector de Verdú, “com a curiositat que serva de maridatge de temps”.
Quant més antiga siga la còpia, més possibilitats hi ha que el text nasqués en
català, i no estaríem front a cap traducció des d‟un possible original en llatí. En
qualsevol cas, que el Regiment es va redactar en català mai no s‟ha posat en dubte. Ja
Arderiu opinava (1910/2000, paràgraf 23):

[...] no s‟ha pogut sustraure l‟autor á la educació de la época, empatxada de filosofisme.
Pero la dicció es casi sempre correcta y en molts indrets elegant; la forma especial del
llenguatge, en l‟us de paraules y de giros y en les terminacions nominals y verbals, es
purament lleidatana.

El professor Veny, en l‟estudi lingüístic, demostra sense cap mena de dubte la
filiació del text al dialecte lleidatà (Veny, 1971: 157-162), i assenyala certs trets que a
mi em fan difícil pensar en cap altra llengua per a concebre‟l. Joan Veny els exposa amb
exemples (1971: 159):
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- L‟ús sovintejat d‟expressions com “los vulgars”: e‟ls vulgars dien... ; segons
vulgar cathalà...; segons vulgars de Cathaluynna; diu hom vulgarmen...
- Els refranys esparsos al llarg de l‟obreta: Diu hom vulgarment que mal acostar
fa lo foch a l‟estopa; Diu-se encara vulgarment que can Deus no vol, sants no poden; E
car tan pregon no.s fa lo foch que.l fum no n‟isque, segons vulgar proverbi; Car aquell
qui lligue ha a deslligar.
- Algunes comparances aclaridores de conceptes anteriorment expressats: axi
com una çabada no pot venir bé a tot peu; bull axi com fa lo most.
- L‟obsessió de fer seguir els termes tècnics, científics referits a malalties,
herbes, vents, llatí bíblic, etc. de la corresponent versió vulgar o d‟una paràfrasi
explicativa: àntrachs que vol dir mala buaynna o buba negra, segons vulgar de
Cathalunya; una malautia que és apellada bocium, ço és a dir gotirlons; epilència que
vol aytant dir com mal de caure; lavendula qui es dita vulgarment espigol; una rahiu
que ha nom diptanus qui vulgarment és apellat erba de Tuniç; paràboles, ço és a dir, de
paraules escures; apoplexia, ço és dit ajustament ho apostemació del cervell; vent
austral o de migjorn, lo qual vulgarment és dit marí.

Com a circumstàncies menors que apunten el català com a llengua de redacció es
pot assenyalar que Jacme d‟Agramont escrigué, “E com lo damont dit tractat, segons
que ja he dit sie feyt a utilitat comuna e publica: placieus seynnors de donarne treslat a
tot hom quin vuylle copia.” (Captatio benevolentiae; paràgraf 2) i hi recomana que se‟n
done “còpia”. Les cites bíbliques, per descomptat, hi havien de romandre en llatí, però
també resta així la cita de Cató. Les receptes s‟escrivien en llatí, tot i que en el fur VIII
de València, promulgat per Alfons el Benigne el 1329, s‟ordenà, per a aquest regne, que
es redactaren en llengua romanç (apud Colón & García, 1999: 136):
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Metges, així físics com cirurgians, les receptes que dictaran hajen a dictar en romanç,
declaran los noms de les erbes e de les altres coses medicinals en lur nom comú e
vulgar. E axí mateix hajen a declarar los noms del pes o mesura de les dites coses, en
manera que·s puxa clarament entendre per la gent popular. E qualqui contra açò farà,
pach per pena cascuna vegada X morabatins d‟or, dels quals haja la cort la terça part e la
terça la universitat del loch e la terça l‟acusador.

A Catalunya no havia de seguir-se l‟ordre, però indica fins a quin punt era
present el català en la medicina. Curiosament, Alcanyís, un segle i mig després, i a
València, no va seguir les provisions dels Furs i redactà, en el seu Regiment preventiu i
curatiu, les prescripcions en llatí, quan el tractat el féu en romanç (Arrizabalaga, 2008;
72). Tots dos indicaren, en canvi, les instruccions d‟ús en català, circumstància que, en
Agramont, fa que apareguen, entre els mots llatins d‟algunes receptes, unes poques
paraules d‟empre en romanç.
El català ja era present en ciència des dels escrits de Ramon Llull, i prompte van
aparèixer obres traduïdes al romanç, com recull McVaugh (2002: 93)

A further measure of the Chirurgia‟s [de Teodorico Borgognoni] popularity in
northeastern Spain is its remarkably rapid translation into Catalan, at a moment when
vernacular medical translation was still unusual anywhere in Europe. A Catalan version
had been produced by 1305, apparently by the Valencian surgeon Guillem de Corretger
(perhaps in Montpellier).

Arnau de Vilanova redactà el Regimen per al rei Jaume II en llatí senzill i sense
fer servir llenguatge tècnic (McVaugh, 2002: 145), i, malgrat ser una obra
singularitzada per a la complexió del rei, va experimentar prompte una remarcable
difusió. La reina Blanca, esposa d‟en Jaume, en demanà la traducció al català al cirurgià
gironí Berenguer ça Riera, per a que pogués ser útil a aquells que no llegien llatí, i
sembla que la versió en romanç ja era completada el 1310 (Ibídem). Guillem Salva,
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format a Montpeller, traduí al català la Chirurgia Magna, de Lanfranc da Milano, el
1329 (McVaugh, 2002: 116), etc.
En aquest ambient, no ha de resultat, doncs, estrany que Agramont escrigués el
Regiment en romanç, tot i ser el més antic d‟un seguit d‟obres redactades en llatí, tret
del d‟Strasburg, amb el qual tantes similituds guarda (vegeu VII.2).
D‟altra banda, la mort negra va ser un estímul per a la producció d‟escrits
mèdics en llengües dites vulgars. El Compendium de epidimia per Collegium Facultatis
Medicorum Parisius va veure una traducció al francés i sengles versions en italià i en
alemany abans que acabés el segle (Campbell: 1931: 17).

VII.4 Coincidències i divergències en els continguts dels consilia sobre l’epidèmia

En primer lloc, es podria definir què s‟entenia per “pestilència”. Jacme d‟Agramont ens
diu (1910/2000, Tractat; article I; capítol I paràgraf 1):

[D]ich que pestilencia es mudament contra natura de laer en ses qualitats ho en sa
substancia, per lo qual en les coses vivents venen corrupcions e morts soptanes, e
malauties diverses en alcunes determenades regions, oltra cos acostumat en aquelles.

Aquesta definició fa pensar a Garcia Ballester & Arrizabalaga (1998/1999; El
nombre y la naturaleza de una amenazante calamidad; paràgraf 5) que per a Agramont,
així com també per al “físic de Montpeller”, la pestilència era el mudament de l‟aire en
sí, i hi estableixen una diferència amb el concepte expressat pels redactors del consilium
de París, que consideraven que era l‟efecte d‟un canvi en l‟aire, no el canvi en sí mateix,
i amb ells coincidia Ibn Khatimah (Campbell, 1931: 55). En idees de Galé, la pestilència
o epidèmia és un procés que resulta de la corrupció de l‟aire, i totes dues interpretacions
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hi caben. Més original va ser l‟aportació d‟Ibn al-Khatib, qui rebutjava que ocorregués
cap canvi en l‟aire excepte el fet de convertir-se en vehicle d‟infecció (Campbell, 1931:
52).
Molts autors de l‟època assenyalen, com a un signe de pestilència, l‟estrany
comportament dels animals. Agramont hi esmenta (1910/2000, Tractat; article III;
capítol II; paràgraf 1):

Altre seynnal hi ha encara molt cert, ço es a saber que les serps e les sangartaylles, els
luerts e altres reptilies, e les granotes son en gran habundancia e ixen de les cauernes de
la terra ho de la aygua pus abhora que no han acostumat.

Aquesta observació ja és a Avicena, que esmenta també els ratolins, però res no
diu de les rates (Campbell, 1931: 35). De fet, si es pensa en la pesta produïda pel bacil
Yersinia pestis, apareix en humans quan la població de rates ja ha estat delmada,
l‟omissió d‟aquests rossegadors podria advocar pel fet que Avicena, com Galé,
desconeixia aquesta malaltia, circumscrita a Àsia central i oriental fins al segle XIV,
amb l‟excepció de la passa a Bizanci el segle VI.
També destaca Avicena la influència dels astres en la producció de l‟epidèmia, i
es recull en els manuscrits, però amb diferent insistència. Té gran pes en l‟escrit de la
facultat de París i posteriors, tal vegada per influència del primer, però no és rellevant
en aquells que el precedeixen (Campbell, 1931: 37). És curiós que la conjunció que
consideren negativa els mestres de París és aquella de Saturn i Mart (Campbell, 1931:
41), però Agramont esmenta Saturn i Júpiter, i tots dos escrits acudeixen, per justificarho, a l‟autoritat d‟Albert Magne. De fet, va haver una conjunció de Mart, Júpiter i
Saturn en el signe d‟Aquari el 20 de març del 1345 (Winslow, 1948, 756).
L‟autor del Utrum mortalitas, que fuit hijs annis... atribueix als terratrèmols la
causa del mal. També el consilium de París i Alfonso de Cordova els esmenten com a
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una de les causes, i a ells podem afegir Jacme d‟Agramont (Tractat; article II; part I;
capítol II; paràgraf 8):

Encara pot venir aquesta mesexa pestilencia de part de la terra. Car dintre en la terra se
fan moltes euaporacions dumiditats per la qual cosa naxen e ixen grans fonts e rius dalts
putxs e daltes montaynnes. Encaras fa dintre la terra exalacions de fums per los quals se
fa auegades terra tremol, les quals vapors e fumositats mesclades ab laer han a
corrompre e a espessir e a gitar de sa natura la sua substancia.

En la dècada dels quaranta del segle XIV va tenir lloc conjuncions de planetes,
aparició de cometes, terratrèmols i eclipsis amb freqüència inusual, que els astròlegs van
fer servir en les seues prediccions, i “en tenien dues de favorites, en les quals era apostar
sobre segur, bé una epidèmia, o bé un altre desastre dels francesos a mans dels anglesos
en la Guerra dels Cent Anys”1 (Campbell, 1931: 127).
La resta de causes generals, que Agramont enumera com a anunciadores
d‟epidèmia o signes d‟epidèmia ja present, són constants en els autors i es troben
considerades ja per Galé i Avicena (Campbell, 1931: 46, 47; Winslow, 1948: 758, 759).
Es poden resumir en focs al cel, terbolesa de l‟aire, amenaça de pluja que no arriba a
caure, alteracions en les característiques de les estacions de l‟any de manera que
semblen no seguir l‟ordre correcte, i generació espontània de bestioles des de materials
corromputs. Quant a la pestilència particular, tots els autors semblen coincidir en el fet
que ve de la corrupció de l‟aire per emanacions des de materials descompostos, amb
manca de renovació d‟aquell.
Ibn Khatimah esmenta un fet coetani que, per trobar-se també en Jacme
d‟Agramont, referiré aquí en paraules d‟Anna Campbell (1931: 48):

1

Traducció, des de l‟anglés, de l‟autor.
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A trustworthy man told him [Khatimah] that Christian merchants coming from the East
had seen in the sea opposite the plague-stricken Turkish coasts mangled and rotting fish
driven over on the water and piled up in great numbers, spreading evil odors. They
thought that these fish had been struck by lightning, but that, declares Ibn Khatimah, is
entirely false, as lightning is extinguished by water, and, if it were not, many bolts
would not destroy a great number of fish.

En el mestre lleidatà es troba (1910/2000, Tractat; article III; capítol I; paràgraf
5):

Hon dich que auegades sesdeue es pot esdeuenir que alcuna molt gran inflamacio de les
damont dites, cau sobre alcuna Ciutat ho en alcun boscatge, e creme una gran partida de
terra, per lo qual cremament, moltes males vapors e fumositats se mesclen en laer, el
corrompen, el giten de sa natura, el enverinen. Lo qual cas es esdeuengut de feyt en
aquest an present, en la Turquia.

Per refermar la importància dels textos paral·lels en el procés traductiu, exposaré
altre consell que ja va cridar l‟atenció d‟Anna Campbell, i que esmenta també
Agramont. Refereix Campbell (1931: 89): Master Albert‟s contribution to the science of
surgery is the suggestion that to the tumour of the glands be applied an old cock cut
through the back [...]. I, davant l‟estranyesa que li causà aquesta mesura, la consultà
amb Klebs (Ibídem, peu de pàgina):

Dr. A. C. Klebs has given me an interesting explanation of this treatment, which, he
says, was not uncommon in the medieval medical directions. The cock was to be seized
while crowing, the tip of the spine to be cut off, and the rear part of his body to be
applied at once to the imposthume, simultaneously, if possible, with his being killed by
suffocation.

Mestre Jacme no hi dóna unes instruccions tan detallades (1910/2000, Tractat;
article V; part II; capítol III; paràgraf 7):

Dich encara que feyta la cauterizacio damont dita serie molt profitosa cosa aplicar
ventosa per tirar la materia verinosa a enfora. E alcuns plomen lo ses a .I. gall ho a una
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gallina, e posenlo sobre la bufaynna per tirar la materia verinosa. E aquets remeys
cumplen de present.

VII.5 Aproximació científica als consilia sobre l’epidèmia

No s‟hauria de menystenir el contingut científic dels escrits aquí exposats si pensem que
l‟aventura del coneixement és una continuïtat en el temps. Els metges il·lustrats
baixmedievals heretaren una tradició que, fins i tot ara, conserva el nostre
reconeixement i, en unes circumstàncies terribles, van realitzar observacions no gens
menyspreables.
Una actitud respectuosa va adoptar Anna Campbell quan inicià el seu estudi,
però des del punt de vista de la segona dècada del segle XX, i la ciència ha avançat tant,
o açò es creu, des de llavors, que paga la pena revisar les seues paraules (Campbell,
1931: 8):

A generation which suffered the ravages of the influenza of 1918-1919 can hardly look
with surprise upon the helplessness of the medical profession in the face of a far more
terribly, deadly, and widespread pestilence; and an age in which Christian Science
attracts an increasing number of devout adherents should hesitate to smile upon the
medieval blending of religion with the healing art. Nor does it become us, among whom
scientists have been seriously studying spiritualism and Freudianism, to view otherwise
than with tolerance and not too much superiority such efforts toward a comprehension
of extra-mundane forces as found expression in the astrology of our ancestors.

Més avant, la investigadora nordamericana assenyala assoliments indubtables
d‟aquells físics (Campbell, 1931: 120):
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There was intensive study of the causes of epidemic, leading to many conclusions
which are today considered false, such as the relation between heavenly bodies, natural
phenomena, and human beings; but also giving a decided impetus to development of the
theories of contagion and infection. While some of the hypotheses advanced, such as
infection by the glance of the eye, were wide of the mark, others, for instance the
development of immunity, and carriers of disease, have been more happily borne out by
the researchers of succeeding scientists.

Jo revisaria la lògica de la teoria del contagi per la mirada. Un defensor d‟aquest
tipus de transmissió és el conegut com a físic de Montpeller, qui diu que la malaltia
passa d‟ull a ull per contacte visual, i tracta d‟explicar-ho fent la comparació amb la
capacitat de cremar que tenen els espills còncaus d‟Euclid. Campbell, que no guarda
especial consideració envers aquest físic, va haver de respectar la idea quan la va veure
escrita per un metge de la importància de Guy de Chauliac (vegeu VI.2). A parer meu,
aquelles persones, tot i estar equivocades, tindrien bona disposició per a comprendre un
home del segle XX que els expliqués la radiofonia o la televisió.
Pot resultar cridanera la insistència en la correcta actitud mental per a vèncer la
malaltia. És una idea que també hui se sent a dir, però convé acudir a l‟experiència
d‟una autoritat amb la intenció d‟esbrinar fins a quin punt és important. Aquesta és
l‟opinió del doctor Moisès Broggi, des dels seus cent anys de vida i més de seixanta de
pràctica de la medicina (Broggi, 2001: 294):

Aquest cas, juntament amb el de Duran, em feren pensar, ja aleshores, en la gran
influència que tenen els disgustos o depressions sobre l‟evolució de les malalties.
Després, en el llarg curs de la meva vida professional, ho he vist nombroses vegades,
més que suficients per fer-me comprendre l‟íntima relació existent entre els estats
mentals i l‟aparició o agreujament de malalties anteriorment existents.

És admirable l‟observació que va dur a pensar en allò que hui es coneix com a
immunitat. Ibn Khatimah considerava que quan el mal era acompanyat per esputs
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sanguinolents no hi havia tractament, i tan sols un d‟aquests infectats havia sobreviscut
en la seua experiència. Ibn al-Khatib també tenia la forma neumònica com la més
contagiosa i deduí que hi havia adquisició de resistència per part de persones que havien
viscut en llocs on era present la pestilència, fins al punt que, aparentment, s‟hi havien
acostumat. Dionysius Secundus Colle observà aquesta resistència en persones que
treballaven en hospitals i altres llocs públics, ja que el verí lluita contra el verí i el
foragita (Campbell, 1931: 62).
Entre els metges dels quals es té notícia que van curar, com el propi Colle i Guy
de Chauliac, pot veure‟s que van caure malalts al final de la passa, quan ja duien temps
tractant amb infectats. Així ho explica Chauliac (upon Campbell, 1931: 3):

And I, to avoid infamy, dared not absent myself, but with continual fear preserved
myself as best I could by means of the above-mentioned remedies. Notwithstanding
this, toward the end of the mortality I fell into a continuous fever, with a tumor in the
groin. I was ill for nearly six weeks, and was in such great danger that all my associates
thought that I would die; but the tumor being ripened, and treated as I have said, I
escaped by the will of God.

No va ser qüestió menor reparar en l‟aparició de resistència, com tampoc ho va
ser pensar aviat que la naturalesa de la malaltia era diferent d‟aquella de què parlaven
les autoritats clàssiques, fins al punt de començar a qüestionar-les i ser, així, precursors
de l‟avanç científic de l‟edat moderna.
Jacme d‟Agramont participà d‟aquest esperit observador, circumstància que es
pot veure quan parla de la influència dels astres (1910/2000, Tractat; article II; part I;
capítol II; paràgraf 5):

E per amor daço diu albert en lo libre de proprietat dells e laments que can saturn e
jupiter fan coniunccio en I meseix signe e en un meseix grau, ve mortaldat e
despoblament, e buydament de regnes. E es molt gran maraveylla que aytal coniunccio
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age a fer aytal influencia car certa cosa es que jupiter a contraries qualitats a saturn per
que deurie corregir la sua malicia. Per que sots tenin albert cove a dir que aquesta
influencia vingue per propietat amagada la qual no ha nom propi, axi com la propietat
per la qual reubarp purgue colera e turbit fleuma. Ai la propietat per que aymant tire
ferre no ha nom propi.

D‟aquesta manera, quan l‟observació contradiu la raó, el mestre lleidatà es
decanta cap a l‟observació –en els planetes i en l‟imant–, i s‟ha de pensar que la
propietat de l‟imant la féu servir, en cirurgia, per exemple Henri de Mondeville, el qual,
com a metge militar, havia d‟extraure fragments metàl·lics dels ferits. Agramont accepta
el fet, i afegeix que, com es deu a una causa desconeguda, no es pot definir per mitjà
d‟un nom.
El cas oposat el presenta (1910/2000, Tractat; article II; part II; capítol I;
paràgrafs 10 i 11):

Per que axi com lo malalt fa alteracio en lo sans mudan lo de sanitat a malaltia, perque
lo sans no fa alteracio en lo malalt mudan lo de malaltia a sanitat. A la qual questio ho
demanda respon ell meseix, que la raho es aquesta. Car malaltia es mudament, e sanitat
es reposament. Perque aquesta ço es a saber sanitat no mou e laltra ço es a saber
malaltia mou .
E ja sia ço que la resposta sie verdadera empero no serie clara dentendre a tuyt. Perque
dich que sanitat es temprament, e malaltia es destemprament, e la cosa destemprada es
en pus alt grau de qualitat que la temprada perque fa pus forta accio e pus fort
mudament.

Aquí Agramont presenta un concepte sense nom, però tal vegada no costaria
massa, hui, assignar-li el d‟“entropia”.
Els físics del segle eren esperits lliures, confiats en la seua ciència i observadors
sense prejudicis ni supersticions. Jacme d‟Agramont no prengué en consideració les
creences miraculoses de caire popular. Així, a l‟Entrament, (1910/2000: Entrament;
capítol I, paràgraf 1) ens diu que a algunes illes d‟Hibèrnia no pot viure cap bèstia
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verinosa ni els homes poden morir per verí. Ell ho atribueix a la puresa de l‟aire, quan
una creença del poble, que ha arribat als nostres dies, agraïa l‟expulsió de les serps a
l‟actuació de Sant Patrici. Hui se sap que l‟absència d‟aquestes en les illes irlandeses es
devia a un fenomen geològic.
Més compromesa, per propera a Agramont en temps i espai, és la referència a les
mosques de Sant Narcís a la ciutat de Girona (1910/2000: Tractat; article II; part I;
capítol II; paràgraf 6). El fet va tenir lloc el 1286 i mestre Jacme ens diu que és creença
popular que les mosques es van produir per intervenció divina, i ell “no ho discuteix,
perquè Déu tot ho pot”, però primer assenyala que hi havia cossos morts sense soterrar,
d‟homes i de cavalls, i de la putrefacció d‟aquests sempre se segueix corrupció de l‟aire
i s‟engendren mosques i tavans molt verinosos. La traducció anglesa no deixa gaire clar
aquest contrast (vegeu XIV, There was no remedy for this situation) i, atesa la seua
importància, he volgut evitar l‟ambigüitat en la meua versió al castellà.
En altres ocasions, quan esmenta la Bíblia, mai no en qüestiona l‟autoritat, però
a vegades hi afegeix alguna explicació propera per mitjà d‟experiències tretes de
l‟observació. N‟és el cas quan parla del poder de la imaginació. Primer fa referència al
Gènesi (Jacob) (1910/2000: Tractat; article V; part II; capítol VI; paràgraf 3) per
demostrar-ne la força, i de seguida exposa una experiència quotidiana per la qual es pot
comprovar personalment aqueixa força.
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VII.6 Interés del Regiment d’Agramont en Salut Pública

He esmentat que el descobriment de l‟Epístola va tenir ressò a Europa durant els anys
20 del passat segle, però la vertadera difusió es produí arran de l‟arribada als Estats
Units, el 1947, com un element del llegat que Klebs féu a la Historical Library of the
Yale School of Medicine (vegeu I.3.3).
L‟interés que hi mostrà Charles-Edward Amory Winslow, creador i
desenvolupador del concepte de Salut Pública modern, es podrà entendre millor si es
revisa el seu pensament en aquest camp (Winslow, 1926: 1075):

In the early years organic heart disease is largely a result of acute communicable
diseases and focal infections, and in middle life of venereal disease; while in old age the
factors of true senile degeneration play a major role. It is in the main, however, to
personal hygiene and preventive medical care that we must look for the immediate
control of this major factor in the death rate. Food, fresh air, exercise and rest, the
clearance of the bowels and the avoidance of drugs and poisons - it is these elements in
daily healthy living which must form our first direct line of defense against the onset of
degenerative disease.

Hom pot veure la coincidència, entre Agramont i Winslow, en allò que respecta
els factors que s‟hauria de controlar per a preservar la salut. Abans que arribés
l‟Epístola als Estats Units, Winslow ja en tenia notícia, com ho fa entendre en un llibre
anterior (Winslow, 1943: 99):

The writer has had the privilege of consulting an unpublished translation from the
Catalan of the first of the documents cited (that of Jehan Jacme) made by Dr. Arnold C.
Klebs of Nyon, Switzerland, for which courtesy he wishes to express his deep gratitude
to Dr. Klebs. This letter is of very special interest, since it is the first of all known
plague tractates, written apparently before the plague had actually reached Lerida but
was present “in certain parts and regions near to ours” as a mean of teaching his fellowtownsmen how to protect themselves against it.
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Mostra Winslow, certament, un coneixement indirecte del text, ja que, tot i que
en la pàgina anterior escriu Jacme d‟Agramont com l‟autor del primer d‟una llista dels
més importants i antics d‟aquests consilia, extreta del llibre de Campbell, tot seguit
confon Jacme amb Jehan Jacme, el canceller de Montpeller, autor d‟un altre tractat
sobre la pesta molt més conegut, i possiblement fill d‟en Jacme. A més, confirma que la
traducció de Klebs, que aquest tenia intenció de publicar, romania sense edició el 1943,
i probablement mai no es va publicar, ja que el metge suís va morir en març d‟aqueix
any.
Allò que primer destaca Winslow en el Regiment d‟Agramont és la lògica en
l‟estructura i en l‟exposició. I així ho descriu (Winslow, 1948: 754):

The Jacme tract is so clear and orderly in its presentation that it is easy to review; and,
indeed, in studying many of the plague tractates and comparing them with modern
scientific papers, one is impelled to wish that the wealth of scientific knowledge of the
twentieth century were more often coupled with the logical clarity of the Scholasticism
of the fourteenth.

Quant al contingut, para esment en la importància que s‟hi dóna a l‟alteració de
l‟aire com a conseqüència de la descomposició de productes orgànics, a la benefactora
renovació de l‟ambient en els llocs habitats i a la necessària neteja dels llocs públics.
Equipara Winslow la relació que exposa Agramont entre malaltia i immundícia i aigua
estancada amb aquella que va fer, cinc segles més tard, l‟anticontagionista Chadwick en
el famós General Report on the Sanitary Conditions of the Labouring Population of
Great Britain (Winslow, 1948: 757).
Així mateix, destaca l‟exposició dels mecanismes del contagi: per contigüitat,
per manipulació o ingestió de productes descompostos, per mitjà de l‟aire i per tracte
directe amb malalts, especialment si actuen sobre individus predisposats per constitució.
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La reflexió final de Winslow sobre el Regiment d‟Agramont és (Winslow, 1948:
764):

His is a document representative of the best scientific thought of the time, not only the
first but one of the best of the plague tracts. Its recognition of the distinction between
public and private health was sound in the fourteenth century, however tenuous that
boundary is today; and his emphasis on the responsibility for preventive measures
which rests on the community is excellent.

VII.7 Els regimina en vers

La segona meitat del segle XIV va veure el naixement de poemes didàctics de caràcter
mèdic. Es pensava que tenien un antecedent en un escrit de gran difussió, el Regimen
sanitatis salernitanum, però Sudhoff va demostrar que aquest és un document del segle
XIV que no es pot atribuir a l‟escola salernitana (Gil-Sotres, 1996: 96).
Malgrat tot, presenta unes característiques que es repetiran en altres poemes
posteriors, i que Gil-Sotres (1996: 97) analitza: repetició de paraules que tenen la
mateixa arrel; l‟ús de termes llatins molt semblants; jocs de paraules, algunes vegades
en quiasme: deficiant medici medici fiant; repetició anafòrica d‟algunes paraules, etc.
A continuació n‟oferisc una traducció al castellà del capítol 93 “De los
impedimentos de la sangría” (apud Cortina & Fenollosa, 2004: 90):

Naturalezas frías,
tanto niños como ancianos,
en caso de dolor intenso,
en caso de clima como el hielo,
aquellos que no tardan en sudar en el baño,
o se calientan en los placeres del amor.
Aquellos que llevan mucho tiempo enfermos,
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o están tan llenos de comida y bebida.
Si su estómago es sensible
y no toleran nada o presentan náuseas,
no hay que hacerles sangría.

Amb el temps aquest poema adquirí un to popular que després van seguir altres
poemes didàctics de caire mèdic, els quals ja van adoptar un contingut pràctic i una
forma que resultés fàcil de memoritzar per una població que, tal vegada, era analfabeta.
Aquesta tècnica de comunicació va ser corrent en l‟edat mitjana. Per exemple,
els Tractatus de Purgatorio de Henry of Saltrey i el Visio Tnugdali de Brother Marcus
tenien per finalitat divulgar la idea del purgatori. Les versions originals, en llatí, són en
prosa, i les versions en llengua vernacla són en prosa per a audiències reduïdes, o en
vers per a llegir en veu alta a grans audiències, en forma de poema moral (Weitemeyer,
1998: 40).
Per aquest motiu resulta sorprenent l‟aproximació de Winslow cap al consilium
del canceller de Montpeller, Jehan Jacme, en la seua versió en vers francés La Regime
de l‟Epidemie et Remedde contre Icelle per Jean Jasme (Johannes Jacobi) el qual rebutja
perquè no mostra erudició ni elaboració teòrica, a banda de desqualificar els autors
clàssics (vegeu VI.3). A més, no considera que tinga gran mèrit des del punt de vista
literari.
Jehan Jacme va escriure altres dos tractats sobre la pestilència, de la qual tenia
experiència directa, en prosa francesa i llatina, i d‟aquests, Winslow (1948: 753) en
pensa: The two later versions of this Montpellier tract are far more solid works: indeed
they are so superior to the poem as to make one wonder whether they can all be by the
same author.
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Tal vegada s‟hauria d‟interpretar la versió en forma de poema com un esforç
didàctic i, per tant, s‟hi explicaria l‟orientació pràctica, i l‟ús de la rima i la mètrica no
tindrien cap intenció estètica, sinó la de procurar-ne una memorització més fàcil.
Si aquesta va ser la intenció dels escrits en vers, hom pot observar que va tenir
èxit, perquè a hores d‟ara encara s‟esmenten, tot i que desconeixent-ne l‟origen, alguns
dels seus consells. Per exemple, “a grans mals, grans remeis” procedeix d‟un escrit
hipocràtic del segle V a. C., “de grans sopars estan plens els fossars” es troba en un
escrit de l‟escola de Salerno (López-Piñero, 2000: 56), Ibn Khatimah prohibeix, en el
seu tractat, fins i tot el vi permés als àrabs, perquè calfa i incrementa la sang (Campbell,
1931: 75), la qual cosa evoca l‟expressió catalana “l‟aigua fa fang i el vi fa sang”.

VII.8 Reminiscències dels consilia en els nostres dies

Les idees mèdiques que els autors baixmedievals van divulgar per mitjà dels consilia es
podien trobar, en els costums i creences populars, fins a la segona meitat del segle XX,
quan la medicina clínica va començar a ser substituïda per la tecnològica.
Ja he esmentat l‟origen de les frases que clouen l‟apartat anterior. També he
donat experiència personal de com es combatien els cucs intestinals en els anys
cinquanta del segle passat: tal i com Agramont ja aconsellava sis segles abans (vegeu
IV.4). També la possibilitat d‟un atac de feridura com a conseqüència del fred
(1910/2000, Tractat; article IV; capítol I; paràgraf 4).
Si es fa una ullada al Regiment de sanitat d‟Arnau de Vilanova, en la versió
abreujada (Masgrau: http://www.masgrau.net/lasaludentusmanos/arnauvilanova.htm) es
llegeix: “El lavament del cap no sia tardat més de vint dies i no sigui fet en la setmana
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més d'una vegada. I mai no deu ésser fet amb el ventre ple, sinó abans de menjar, o molt
lluny després de menjar”, la qual cosa evoca el “tall de digestió”.
En el mateix text d‟Arnau es troba: “De dormir de sobines: Tot hom sa, emperò,
s'ha de guardar de dormir de sobines, per tal que les sobrefluitats que recorren el paladar
i el nas no retornin al cervell, ja que tals sobrefluitats corrompen la memòria. Mes, quan
hom serà despertat, es pot estendre de sobines per donar igualtat als membres,
majorment a les juntures de l'espina”. Molts xiquets dels anys cinquanta ens vam criar
amb el consell que no ens posàrem “de memòria” per a dormir, perquè era malsà. Volia
dir-se “en decúbit supí”, és a dir, “de sobines”.
McVaugh (2002: 148) assenyala la recomanació, freqüent en els escrits, de
menjar algunes fruites amarades en vi, entre elles la magrana, tan abundant en les taules
medievals. La barreja, en un plat, de grans de magrana amb vi la podran recordar com a
corrent moltes persones nascudes a mitjans del segle passat.
Aquesta orientació d‟actituds populars per escrits mèdics divulgatius la fa
observar McVaugh (Ibídem), i l‟exemplifica amb la novel·la de Llull Blanquerna. Allò
que resulta cridaner és el fet que, moltes, hagen arribat fins a nosaltres. Per exemple, era
costum, fins fa poc, cremar, en les cases particulars, les robes usades per persones que
havien mort de malalties infeccioses; doncs bé, Ibn Khatimah, gran observador del
contagi, tot i que el va rebutjar per anar en contra de les tradicions àrabs d‟arrel
religiosa, ja assenyala robes i llençols com a mitjans d‟estendre el mal si es feien servir
de nou (Campbell, 1931: 57).
Quant a la força de la imaginació, Agramont escrigué: “[...] per sola ymaginacio,
hoc encara es de tan gran força e de tan gran virtut que fa mudar la forma e la figura al
infant ho ala creatura, en lo ventre de la mare.” (1910/2000, Tractat; article V; part II;
capítol VI; paràgraf 2). Aquest paràgraf podria bé evocar els desitjos d‟embarassada.
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A banda de les implicacions en la medicina popular, molts mots dels escrits
clàssics han passat al camp general de la llengua, on hui hom pot reconèixer l‟origen de
paraules com “atrabiliari”, “melancòlic”, etc., o millor comprendre la procedència de
certes expressions, com Curial semblantment sobrat de còlera corre contre ell...
(DCVB, s. v.), si es repara que, quan predomina la còlera sobre els altres tres humors, la
persona és presa per una força similar a la del foc, ja que sequedat i calor són les
característiques de l‟humor còlera.
El nom de “foc de Sant Antoni” referit a l‟herpes zòster ha persistit en certa
manera, ja que encara es diu “eixir foc” per a designar l‟aparició de “pansa de llavi”, és
a dir, de l‟herpes simple.
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VIII- APROXIMACIÓ TRADUCTIVA AL TEXT DE JACME D’AGRAMONT

VIII.1 Motius per a la traducció del Regiment d’Agramont

La traducció de la literatura catalana al castellà és una tasca quotidiana, però no
succeeix el mateix amb la producció científica en català. L‟excepció és Ramon Llull.
L‟obra d‟Agramont ha tingut sengles transcripcions per Enric Arderiu i Joan Veny, i
una traducció publicada a l‟anglés, però romania sense versió castellana. Tant l‟edició
facsímil com les dues transcripcions són assequibles, en la versió digitalitzada, en la
Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives.
Un estudi del document i de les publicacions que en versen, sobretot a Europa a
començaments del segle XX i a Nordamèrica durant la dècada dels quaranta, augmentà
el meu interés per dotar-lo d‟una versió castellana, ja que, en ser aquesta una llengua
majoritària, pot posar-se al servei de la difusió d‟un manuscrit de la màxima
importància lingüística, històrica i científica. Aquest es un objectiu que ja havien
abordat Maria Lluïsa Duran-Reynals i Charles-Edward Amory Winslow quan en
publicaren, el 1949, la versió anglesa al nº 23 del Bulletin of the History of Medicine. La
traducció a altres llengües des d‟una llengua que no és aquella del text original és un
procedimiento legítimo siempre que se indique claramente que se ha obrado así, y en
muchos casos, gracias a él, hemos podido conocer obras que difícilmente habrían sido
traducidas desde la lengua original (Toda, 1995: 21).
El procés de traducció el vaig abordar des de les dues vessants successives que
assenyala el professor Vicent Martines (1999: 216). Per una banda, emprar la tècnica
traductiva per a fer l‟hermenèutica d‟un text del màxim interés (vessant centrípeta); per
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l‟altra banda, fer accessible el contingut d‟una obra que hauria d‟ésser present a tots els
departaments de Salut Pública, de la mateixa manera que ocupa un lloc destacat en el
catàleg de la Yale Medical-Historical Library (vessant centrífuga).
La meua traducció s‟ha vist facilitada per l‟existència de mitjans que no eren a
l‟abast de Duran-Reynals & Winslow quan en feren la versió anglesa, com ara el
Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana (DE), que el professor
Coromines va composar entre el 1980 i el 1991; i el Diccionari català, valencià, balear
(DCVB) dels professors Alcover & Moll, que es va culminar l‟any 1963. De ambdues
obres han estat molt útils els exemples, trets dels corpus, que il·lustren les diferents
accepcions de les entrades, i que jo he emprat com a una mena de textos paral·lels. Si
una accepció es pot deduir del context en Agramont però no és entre les recollides als
diccionaris, la faig servir i ho justifique perquè és implícita en els exemples recollits en
les obres lexicogràfiques esmentades (vegeu XII, Dificultats semàntiques).
No és ajuda menor la utilització d‟Internet. Ha estat molt profitós, per exemple,
per a trobar la correcta traducció al castellà –i confirmar-la o rebutjar-la en anglés– de
plantes medicinals després de consultar-hi el nom científic, que, lògicament, s‟espera
que coincidisca en les tres llengües.
L‟estudi filològic del professor Joan Veny ha facilitat moltíssim la meua
traducció, tot i que apunte algunes interpretacions no del tot coincidents amb aquelles
que es troben al glossari de l‟edició del 1998/1999. Les deixe obertes a discussió en un
apartat de propostes que incloc (vegeu XII, Dificultats semàntiques).
Sabia que Jacme d‟Agramont i jo passaríem moltes hores plegats, per aquest
motiu havia d‟estar cert que pagaria la pena la inversió en temps. Una vegada feta la
tria, el meu gust per l‟obra en sí s‟ha reforçat amb la sensació d‟utilitat de la tasca
traductiva.
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Al llarg d‟aquests mesos he sentit la veu d‟un home amb qui compartia professió
i llengua, i que em parlava a cau d‟orella des de quasi set segles de distància.

VIII.2 Aproximació al text font

No es pot defugir el fet que el text font es va escriure amb un interés de divulgació
científica. Per al lector del nostre temps, potser el seu contingut científic queda relegat
per les aportacions sociològica i filològica. Malgrat això, l‟objectiu de la versió que he
fet ha seguit la idea de transmetre uns coneixements mèdics, ara més bé històrics, però
que eren plenament vigents en la ment de l‟autor.
Els teòrics de la traducció semblen estudiar, sobretot, obres de caire literari. En
aquestes, el procés d‟adaptació al nou context temporal i cultural condiciona la funció
traductiva i arriba a justificar tant la traducció intralingüística com la retraducció dels
clàssics. Jo no he estimat convenient, amb Jacme d‟Agramont, desplaçar la càrrega del
procés cap a l‟obtenció d‟un producte anàleg que satisfaça preferències actuals. L‟autor
era mestre en medicina i va parlar com a tal en l‟edat mitjana. La versió en castellà
tracta de reflectir-ho.
El text és de caràcter expositiu, i hi es mostren uns coneixements seguits d‟unes
instruccions. Amb tot i això, convindria tenir en compte que l‟actitud d‟Agramont hi és
sempre present, i es manifesta en els continguts oracionals que hui s‟identifiquen com a
“modalitat del discurs”. Aquesta consideració d‟escrit instructiu que mostra la
implicació de l‟autor en un entorn històric i sociològic ha decantat el meu esforç
traductiu envers l‟obtenció, en la mesura del possible, d‟un text homòleg, és a dir, el
més proper a l‟original tant en el sentit o contingut conceptual com en els significats,

180

entesos com la realització de cada signe lingüístic o significant segons el context, i les
denotacions o relació entre els significats i les realitats extralingüístiques a les quals es
refereixen.
Tanmateix, aquesta traducció neix en un ambient acadèmic, amb el pressupòsit
que el lector interessat pertanyerà també a cercles acadèmics, i aquí sí que queda traït
Jacme d‟Agramont, ja que el mestre de Lleida, amb voluntat divulgativa, va adreçar el
manuscrit a la paeria, però amb l‟encàrrec de fer-ne còpies i lliurar-les a aquells veïns
que en demanaren.

VIII.3 Aproximació a la traducció d’un text medieval

Després de llegir la transcripció del manuscrit, he d‟admetre com a certa l‟observació de
Fernando Toda (1995: 28): [Walter] Scott hacía notar que, salvando las diferencias de
ortografía, entre la lengua de Chaucer y la de su época había muchos más elementos en
común que diferencias. Toda prengué la referència d‟Scott al poeta anglés del segle XIV
amb la intenció d‟explicar perquè quan ell va abordar la traducció al castellà del poema
èpic The Bruce, datat en el mateix segle XIV, no va haver de fer un esforç arcaïtzant
excessiu, que hauria enfosquit la comprensió del text. I continua: [...] y señalaba que lo
verdaderamente importante es que la lengua del escritor que refleja tiempos pasados
no sea “exclusivamente obsoleta e ininteligible”, pero que no debe admitir, si le es
posible, ninguna palabra o giro que “delate un origen directamente moderno”.
Quant a l‟estil o conjunt de trets característics del text, Toda (1995: 26) el
subordina a factors com el gènere literari i la llargària de l‟original. Primer estudia la
tria entre prosa i vers per a la traducció del poema The Bruce. Es decanta cap a la prosa
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atesa l‟extensió de l‟original i el fet que aquest pertany al gènere èpic. Hi afegeix que
front a un poema líric i més curt hauria, potser, canviat la tria.

VIII.3.1 Estil

En la meua traducció, que ho és d‟un manuscrit en prosa, he fet servir l‟ortografia actual
i una puntuació adient al significat que jo interprete com a correcte. N‟he respectat
l‟estil i la sintaxi. El resultat és un text arcaïtzant, per bé que perfectament
comprensible, i que permet una lectura fàcil per dos motius. Un és que l‟original mostra
un escrit expositiu i, per tant, no se subjecta a la servitud de l‟estètica, sinó al de la
claredat, i aquesta li ve donada per la mestria de l‟autor. Jacme d‟Agramont hi ofereix
un exercici perfecte de lògica. L‟altre motiu rau en la brevetat del text. No és ben bé el
mateix seguir una lectura d‟aquest tipus al llarg de dues hores (temps que, poc més poc
menys, es tarda en llegir el Regiment) que fer-ho durant un període més perllongat.

VIII.3.2 Sintaxi

La sintaxi o composició de les oracions només ha presentat problemes esporàdics que
apareixien quan quedava compromesa la semàntica.
Una dificultat d‟aquest tipus la vaig trobar al primer paràgraf de la Captatio
benevolentiae:
L‟edició del 1910/2000 resa: “Per que com aja ohit dir a persones dignes de fe
que epidimia o pestilencia e mortaldats de gents regnen e han regnat en algunes partides
e regions a nos vehines si ne dupte ni pahor; no ses maraveylla”.
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I en l‟edició del 1998/1999 es troba: “Per què, com aja ohit dir a persones dignes
de fe que epidímia ho pestilència e mortaldats de gents regnen e han regnat en algunes
partides e regions a nos vehines, si n'é dupte ni pahor, no s'és maraveylla”.
El problema de comprensió rau en els connectors i la puntuació. En l‟edició del
1910/2000, el punt i coma separa dues oracions que la del 1998/1999 presenta com a
subordinada i principal, i en aquest ordre.
Per trobar-ne el significat correcte vaig recordar les paraules de Fernando Toda
(1995: 23): [...] si no da nada por supuesto y emplea concienzudamente las
herramientas del traductor –diccionarios, glosarios, gramáticas, etc.– no dejando nada
a la intuición [...]
Enfrontat al problema, vaig recórrer al

Diccionari català, valencià, balear

(DCVB) amb la intenció d‟esbrinar el significat de cada paraula de “si ne dupte ni
pahor; no ses maraveylla”. Hi vaig trobar tres pàgines dedicades als significats de “si”, i
a l‟entrada quatre de “si”, accepció cinquena, el DCVB (9-898 b) diu: “Substitueix la
conjunció que com a introductora d‟una proposició que té valor de subjecte de la
principal”. I afegeix l‟exemple del corpus, extret de les Cròniques de Muntaner: “No
era maravella si n‟estaven en gran resguart”.
Potser la traducció correcta fóra clara des del principi per a un lector especialista
en català medieval, però aquest no és el meu cas, i un traductor no pot abastar tots els
matisos d‟un text, com serien en aquest cas les dues llengües implicades, la distància
temporal i el contingut específic de medicina galènica. El fet d‟avançar en un camp nou,
si s‟hi aplica interés i rigor, farà experimentar allò que Fernando Toda (1995: 23)
constata: [...] por mucho que se sepa, cuando termine la labor de traducción,
descubrirá que ha aprendido mucho más [...].
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D‟aquesta manera, allà on la intuïció, centrada només en la transcripció del
1910/2000, havia provocat diversos errors, una consulta, pense que adequada, de fonts
va ajudar a traduir com segueix:
Por lo cual, como haya oído decir a personas dignas de fe que epidemia o
pestilencia y mortandad de gentes reinan y han reinado en algunas partidas y regiones
a nos vecinas, si hay temor y miedo no es extraño.
Aquesta i altres dificultats que em va presentar la sintaxi estan recollides en els
apartats de “Dificultats semàntiques” (vegeu XII) i de “Fitxer de divergències amb la
traducció anglesa” (vegeu XIV). Entre els problemes puc assenyalar que la frase “e
mouen grans basques així que no poden assegurar” vaig poder traduir-la quan vaig
adonar-me‟n que “així que” no tenia valor de comparació, sinó de conseqüència.
Malgrat reconèixer els errors, que espere haver corregit, tampoc la sintaxi ha
estat cap dificultat, sinó més bé un aliat el qual he seguit per trobar el registre o varietat
lingüística que em sembla adient a l‟obra d‟Agramont.

VIII.3.3 Lèxic

Amb la pràcticament total conservació de l‟estil i la sintaxi ja tenia el fons d‟una
traducció que preservava la impressió de distància temporal. No va caldre fer cap esforç
per transmetre aqueixa sensació per mitjà d‟un lèxic, entés com a conjunt de paraules
utilitzades, arcaïtzant; ans al contrari, l‟he adaptat en grafia i semàntica al temps actual.
Amb tot i això, sempre que la transparència del text estiguera preservada, m‟he
permés d‟utilitzar mots amb una pàtina d‟antigor, sobretot per no separar massa el lèxic
i els dos protagonistes, ja esmentats, del to arcaic: estil i sintaxi. Així faig servir la
calor, la fredor, flegma, tósigo, triaca, apostema, etc. Totes elles es troben al
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Diccionario de la Real Acadèmia Española (DRAE)

i al Diccionario de uso del

español, de María Moliner. De totes maneres, aquests mots no sovintegen en la versió
castellana i amb freqüència hom pot deduir el significat perquè s‟ofereixen al costat de
sinònims entenedors.
A més, la facilitat de lectura del text original és ja tan evident que Josep Maria
Roca acaba l‟epístola que s‟inclou a l‟edició del 1910/2000 amb les paraules: “Y ara
llegidor, jo‟t faig fermança que no serà debades el temps qu‟esmersis llegint el Tractat
de Mestre Jacme”. I hi segueix una transcripció exacta del manuscrit original. A hores
d‟ara, no n‟hi ha cap versió en català modern; potser perquè no en cal.
Una particularitat del vocabulari, i que li la procura l‟època en què es va escriure
el document, és el reflex dels costums que eren vigents al segle XIV. En particular, hi
trobem una societat que basava l‟alimentació en el blat i el vi. D‟aquesta manera ens ho
diu Jacme d‟Agramont (1910/2000: Tractat; article II; part II; capítol I; paràgraf 7) :
“Altra raho pot esser, viandes corrompudes engenrades en regio pestilencial, aportades a
aquell loch ho Ciutat, especialment forment e vi, en aytant com son viandes ques prenen
en maior quantitat que degunes altres”.
La conseqüència és que hi trobem, quant a vins, fins a nou referències: engessat,
grec, de vernaça, conservat amb alum, conservat amb calç, piment, clar, verdós i dolç.
No hi ha, explícita, tanta varietat amb el blat, que es troba a l‟obra com a
forment, blat i blats. Però, com a blat, hi apareix en plural més vegades (sis) que no en
singular (quatre). Aquesta diversitat del mateix producte va plantejar problemes de
traducció a l‟anglés que es detallen més avant (vegeu XIV, Fitxer de divergències amb
la traducció anglesa). Al lector actual, tant en català com en la versió castellana, tot i
tenir clar el significat del mot, li pot crear dubtes de denotació, és a dir, d‟associació
dels significants actualitzats en el text o significats amb les realitats extralingüístiques a
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què fan referència; uns dubtes que, de ben segur, no tindrien els conciutadans
d‟Agramont. Els lleidatans del 1348 coneixerien bé cadascun dels tipus de blats que
formaven part del seu viure diari, mentre que la persona que llegeix hui el Regiment
potser s‟estranya de veure el mot en plural.
La distinció que Saussure va fer entre llengua i parla ensenya que el signe
lingüístic actualitza el significat en el context. Només així deixa la polisèmia de ser un
problema. Però hi ha en aquesta traducció paraules com “ajustament”, “atermenar”,
“distil·lacions”, “femer”, etc., en les quals la distància temporal fa més difícil la tria
correcta del significat dintre de la polisèmia del signe. De totes elles faig un estudi en
l‟apartat de “Dificultats semàntiques” (capítol XII).
Voldria parar esment a la traducció del mot “coratge”, que apareix en Agramont
en el peculiar VIé article principal, “de la pestilència moralment entesa”. El paràgraf 3
exposa:

Dich donques que moralment parlant de pestilencia, la sua diffinicio es aytal. Pestilencia
es mudament contra natura de coratge e de pensament en les gents per lo qual venen
enemiztats e rancors guerres e robaments, destruccions de lochs, e morts en alcunes
determenades regions oltra cors acostumat en aquelles.

Del context es podria deduir, que, entre “força d‟ànima, valor” i “ràbia, furor
intens” la sola interpretació possible de “coratge” seria la segona. Atès el consell de
Toda de “no donar res per suposat”, decidí de consultar el DCVB, on hom pot veure que
aquest significat no és possible, ja que no és genuïnament català, sinó pres
modernament del castellà (DCVB s. v., 3-514 a).
Rebutjada la traducció per coraje, només queda com a possible la primera
entrada que s‟ofereix al DCVB, que és, a més, el significat antic: sinònim de “cor” en les
accepcions: a) El cor com a centre del sentiment interior: “Són los diables qi tolen la
paraula de Déu de coratge d‟om”, Hom. Org. 3. “Estruments qui són plaents a oir e
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alegrar los coratges dels hòmens”, Llull Arbre Sc. I, 218, [...], b) El cor com a centre
dels afectes i passions i del sentiment moral: “Pobrea esperitual és coneguda dintre los
coratges dels malvats rics”, Llull Cont. 74, 9. “E son verí ha la passió del teu coratge
trobat per aquella” Metge Somni III [...], c) El cor com a centre de la voluntat: “En
coratge li venc que‟s partís de aquella terra”. Llull Gentil 5. “En coratge de hom se
couenen amor e fortitudo, cor per amor és noble coratge, forts contra maluestat e
engan”, Llull Gentil 34 [...], d) El cor com a centre de la força d‟ànima: “En vos ha tan
alt e tan fort coratge, que per ninguna cosa no‟l puc inclinar a ço que tant vos ha
pregat”, Llull Blanq., c. 4. “Agen, donchs [los mariners], fortalesa de coratge, qui és
acordada recepció de perills”, Scachs 64 [...].
L‟accepció exposada amb exemples em va dur a revisar la teoria de les tres
ànimes (vegeu IV.5), i en deduïsc la traducció des del fet que Jacme d‟Agramont no hi
parla de manera metafòrica, sinó que, en concepte galènic, l‟ànima afectiva i vital, que
resideix al cor, té una base somàtica amb una substància que participa de la barreja de
les quatre qualitats, les quals poden alterar-se de la mateixa forma que ho fan en el món
físic, però amb conseqüències morals. D‟igual manera succeeix al cervell amb l‟ànima
racional. I així ho expressa en el paràgraf 4:

Dich primerament que moralment parlan pestilencia es mudament contra natura de
coratge e de pensament. Car axi com la pestilencia natural fa mudament contra natura, e
infeccio en la sanch del cor, e en la vertut del cor, axi la pestilencia moral semblantment
fa mudament contra natura en lo coratge, e en lo pensament de les gents.

Els principis que hi actuen són els mateixos que ho fan en el món físic i, per tant,
es poden prevenir, però, una vegada que han provocat desequilibri de qualitats en les
ànimes afectiva (coratge) i racional (pensament), les manifestacions són morals, i Jacme
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d‟Agramont és un físic, motiu pel qual deixa aquestes manifestacions a criteri d‟altres,
com diu en el paràgraf 2 de VIé article principal que s‟analitza aquí:

Es aquells qui auran lenteniment pus alt e pus sobtil que jo, semblantment appliquen al
proposit los altres articles e capitols daquells. Car ja sie ço quel meu enteniment a aço
no bast, empero cert so que cosa es que ferse pot.

Per aquestes raons he traduït “coratge” per sentimientos i el significat d‟un mot,
després de la consulta al DCVB, ha estat com a fil d‟Ariadna per a donar la meua opinió,
si no inequívoca almenys fonamentada, del sentit de tot un apartat.

VIII.3.4 Anacronismes

Sempre s‟han d‟evitar, i no sempre és senzill reconèixer-los. Hi ha associacions mentals
automatitzades que juguen en contra del traductor. En el cas de la meua versió he
procurat no fer servir paraules que evoquen “pesta bubònica”. Si amb bubón o peste el
lector pensa en aquella, seria culpa meua haver-lo induït a un anacronisme de denotació
del mateix tipus que ho és creure que el quart genet de l‟Apocalipsi representa la pesta
tal com hui l‟entenem, és a dir, produïda pel bacil Yersinia pestis.
El traductor ha de tenir en ment que la pesta és una malaltia de rosegadors, és a
dir, una zoonosi que només esporàdicament afecta l‟home. A partir d‟un focus endèmic
que es trobava a l‟Àsia Central es va estendre, amb els mongols, fins a la Mediterrània
durant la primera meitat del segle XIV. L‟epidèmia del temps de Justinià (segle VI) no
es va reflectir, pràcticament, en documents escrits. Així, els europeus de l‟edat mitjana
no sabien, al principi, de quin tipus d‟epidèmia es tractava. Quan Jacme d‟Agramont
parla de temps d‟“epidimia o pestilencia” designa un període en el qual determinades
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malalties, entre elles la “febre pestilencial”, són molt freqüents i segueixen evolucions
no acostumades.
Quan el mestre lleidatà refereix els processos contagiosos: “E si algu me demane
quals son les malalties ques peguen du en altre, dich que aquelles son, axi com lebrositat
ho meseleria e roynna, e tisiquea e lagaynna, febre pestilencial, pigota e sarampio e
tiynna” (1910/2000: Tractat; article II; part II; capítol I; paràgraf 9), Agramont no fa
més que recitar la llista de malalties transmissibles que es troben al Cànon d‟Avicena.
A vegades he hagut de triar equivalents que no estiguessen units a connotacions
modernes. Per exemple, en el fragment: “E ja sie aço que uniuersalment tota mort sie
molt terrible, empero mort sobtana es molt periyllosa, especialment quant a la anima.”
(1910/2000: Captatio benevolentiae; paràgraf 1) he evitat traduir “mort sobtana” per
muerte súbita, i he preferit fer-ho per muerte de súbito.
Altra connotació moderna és aquella que evoca el mot “àntrax”, però no ha
calgut evitar-hi l‟anacronisme de connotació perquè quan apareix en el text per primera
vegada ho fa al costat de mots sinònims propis del segle XIV: “axi com Regne de
valencia antrachs que vol dir mala buaynna ho buba negra, segons vulgar de
Cathaluynna” (!910/2000: Tractat; article I; capítol I; paràgraf 12).
Del mateix tipus seria la traducció de “fembra” per hembra, atès que “fembra”
era un mot sinònim de “dona” (DCVB s. v.) però ara afegeix unes connotacions que no
s‟haurien de transmetre al lector.
Alguns anacronismes són a l‟aguait del traductor i sovint aquest n‟és presa. La
paraula “pebre” es pot traduir al castellà per pimiento o per pimienta. En el fragment del
Regiment que ens diu: “Encaras pot aço eleix probar, car veem que medicines de
diverses complecxions han diverses propietats e virtuts, car altra propietat e virtut ha
leytuga e altra propietat ha lo pebre e axi de les altres.” (1910/2000: Entrament; capítol
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II; paràgraf 2), per similitud amb “leytuga” m‟havia decantat per l‟equivalent castellà
pimiento, totes dues hortalisses. Una indicació del director d‟aquest treball em va fer
veure que Amèrica encara no s‟havia descobert.

VIII.3.5 Arcaismes

Un recurs traductiu per a adaptar el lèxic a l‟estil arcaic és cercar també mots arcaics.
Resulta útil sempre que es preserve la transparència del resultat. Però amb ells he
observat que hom pot induir el lector a confusió.
Un exemple d‟error provocat podria haver sorgit amb la paraula “contrastar”. El
DCVB n‟ofereix, per ordre, les següents accepcions: 1- intransitiu. Resistir, fer oposició,
oposar-se. 2- transitiu. Impedir; oposar-se a una cosa. 3- intransitiu o reflexiu. Disputar;
combatre. 4- transitiu. Discutir; disputar. 5- intransitiu Estar en oposició amb alguna
cosa. 6- Comprovar per comparació. 7- Comprovar la bona o mala qualitat d‟una
persona o cosa.
Però hui la paraula “contrastar” evoca les accepcions 5, 6, 7. Totes les altres, que
són les adients a la idea transmesa per l‟original d‟Agramont, si bé és cert que són al
diccionari en primer terme i en major nombre, ja no es troben a la ment del lector. Si es
fa servir el mot contrastar com a traducció castellana, ja que correspon a aqueix
significat en la primera accepció que ens presenta el DRAE, és possible que s‟induïsca
un error de denotació que passe inadvertit, ja que, de fet, el vocable és conegut i el
context es pot forçar fins adaptar-lo al significat que hom creu correcte. Aquest procés
ha seguit la traducció anglesa la primera vegada que apareix la paraula en el Regiment
(vegeu XIV. Fitxer de divergències amb la traducció anglesa).
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Altres vegades el mot ha variat la seua denotació. Aquí el traductor ha de ser
suficientment intuïtiu com per a reconèixer el canvi i fer servir un altre significant
després de confirmar la intuïció. En la frase d‟Agramont “epidimia o pestilencia e
mortaldats de gents regnen e han regnat en algunes partides e regions a nos vehines si ne
dupte ni pahor; no ses maraveylla” (1910/2000: Captatio benevolentiae; paràgraf 1) es
presenta “dupte ni pahor”, on s‟ha de conèixer que “ni” és una conjunció, i, a més, que
al llarg del text el mestre lleidatà fa servir parells de sinònims amb molta freqüència. La
traducció per si hay duda y miedo, té sentit, però aquests mots no són sinònims. Bé, no
ho són ara, perquè, en el segle XIV, el català “dubte”, el castellà duda i l‟anglés doubt
volien dir “temor”.
El glossari de l‟edició del 1998/1999 presenta aquesta accepció com la correcta,
però un traductor sol consultar els glossaris només quan té “dubtes”. Per aquest motiu
s‟hauria d‟aplicar, si no el dubte, almenys sí la sospita permanent en el procés traductiu.

VIII.3.6 Termes mèdics

La traducció de la terminologia mèdica ha estat particularment problemàtica. La
medicina és una ciència antiga que ha transmés uns mots específics al llarg de la
història. En el món occidental s‟ha mantingut aquest vocabulari malgrat haver-ne variat
els conceptes com a conseqüència del canvi en la perspectiva científica.
El galenisme es fonamentava en l‟observació clínica i en l‟autoritat dels clàssics.
Des del segle XVI al XVIII es desenvolupà una clínica que confià en l‟experiència
directa en comptes de fer-ho en els clàssics, al temps que considerà la lesió anatòmica
com a essencial per a arribar al diagnòstic. La revolució científica del segle XIX
introduí en medicina la lesió anatomopatològica, la lesió microscòpica, la fisiopatologia
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i l‟origen microbià de les malalties. A hores d‟ara hi podríem afegir la irrupció de la
tecnologia en les ciències de la salut.
La perspectiva d‟estudi ha canviat, però el vocabulari que es feia servir durant el
galenisme s‟ha mantingut, amb una diferència cabdal per a la traducció: els mateixos
significats designen ara conceptes diferents d‟aleshores. És difícil trobar-hi una solució
traductiva. Si en l‟escrit de Jacme d‟Agramont fera servir sinònims per als noms
mèdics, estaria traint el lèxic del Cànon d‟Avicena. Per altra banda, com a traductor, he
d‟evitar que el lector aplique als termes una designació –entesa com la relació entre un
terme i un concepte– anacrònica.
No hi he trobat cap més solució que respectar els mots i afegir els apartats que
segueixen amb la intenció de fer una explicació aproximada d‟allò que volien designar
en la baixa edat mitjana.
Presentaré els termes mèdics amb la grafia catalana actual, i exemplificaré la
dificultat d‟esbrinar-ne el concepte afegint-hi les vàries designacions que, fins i tot a
hores d‟ara, tenen.

VIII.3.6.1 Pestilència
El Diccionari de la llengua catalana la defineix: Qualsevol malaltia epidèmica,
contagiosa i virulenta, esp. la pesta.
El DCVB diu sota la veu “pesta”: Malaltia contagiosa que causa gran mortaldat
en els homes o en els animals. Antigament es dava aquest nom a totes les grans
epidèmies; actualment designa, en medicina, una malaltia infecciosa epidèmica i
contagiosa deguda al bacil de Yersin.
El DRAE resa: Enfermedad contagiosa y grave que origina gran mortandad. 2.
Enfermedad no contagiosa que causa gran mortandad.
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Malgrat les definicions anteriors, ja he esmentat que no sempre és fàcil no tenir
al cap, quan es llegeix el Regiment, allò que hui coneixem com la malaltia de la pesta.
Com a exemple del condicionament mental front a un text d‟aquest tipus, aquí
oferisc un document extret de López Piñero (1973: 110). Exposa una descripció clínica,
escrita per López de Villalobos l‟any 1498. Té de peculiar que, en l‟observació, atès que
es tracta d‟una malaltia “nova”, ja comença a perdre força l‟autoritat dels clàssics. A
més, està escrita en forma de poesia didàctica:

TRATADO SOBRE LAS PESTÍFERAS BUBAS (1498)

Fue una pestilencia no vista jamás,
En metro, ni en prosa, ni en ciencia ni estoria,
Muy mala, y perversa, y cruel sin compás,
Muy contagiosa y muy sucia en demás,
Muy brava, y con quien no se alcanza victoria,
La cual hace al hombre indispuesto y gibado;
La cual en macar y dolor tiene extremos;
La cual oscurece el color aclarado.
Es muy gran bellaca y así ha comenzado
Por el más bellaco lugar que tenemos...

Mas cuando en tal miembro esta buba y llaguita,
Mayormente si es sin dolor y está dura,
Dolor de cabeza y color negrecita,
Espaldas cargadas, y el sueño se quita,
Y aquello que sueña es en loco y no tura;
En labios y en párpados de ojos, negrura,
Y en su trabajar, perezoso y aflicto,
Y tiene la vista turbada y oscura.
A tal como a éste, si tienes cordura,
Dirás que le viene la sarna de Egipto

Mas cuando ya vienen las negras postillas,
Dan luego un dolor de junturas terrible;
Primero en los hombros, después en rodillas,
Y en ellas desciéndese a las espinillas,
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Y en sus telas hace un dolor impasible;
Y, de controparse el humor en aquéllas,
Gastándolo que es más subtil la calor,
Unos durujones se hacen en ellas.
La frente y cabeza padece como ellas
De secas y modos de aquel grueso humor.

Es podria pensar que s‟està front a una descripció de la pesta bubònica o pesta
negra. En realitat es tracta de la sífilis.
Cal distingir entre “pestilència o epidímia” i “febre pestilencial”. Jacme
d‟Agramont, que va escriure el Regiment abans de tenir experiència directa del mal que
s‟apropava a Lleida, transmet, seguint l‟autoritat dels clàssics, que en temps de
pestilència es produïen malalties conegudes, però es presentaven amb major freqüència i
seguien evolucions atípiques. Una d‟aquestes malalties era la “febre pestilencial”.
Aquest nom s‟ha d‟entendre com a “febre perniciosa”, segons que ens diu el Diccionari
enciclopèdic de medicina (s. v. Pestilencial).

VIII.3.6.2 Àntrax
Jacme d‟Agramont parla d‟“antrach que vol dir mala buaynna ho buba negra”
(1910/2000: Tractat; article I; capítol I; paràgraf 12). Al Diccionari enciclopèdic de
medicina es troba la referència “àntrax maligne o pústula maligna”, però no sota
l‟entrada “àntrax”, sinó sota la de “carboncle cutani”.
El mateix diccionari en descriu la lesió cutània: “apareix una pàpula vermella
amb el centre negre, que es transforma en vesícula i posteriorment en escara
gangrenosa”.
En canvi, “àntrax” introdueix en la definició: “Tumor inflamatori que té el seu
origen en les glàndules sebàcies de la pell i s‟estén al teixit cel·lular subcutani. És
format per una acumulació de furóncols [...]”
194

Lluís d‟Alcanyís, en el seu Regiment preventiu e curatiu de la pestilència,
divideix les indicacions sobre la cura dels tumors en dues seccions: de la cura de bubons
o vèrtoles (Alcanyís, c. a 1490: 24) i de la cura d‟àntrexs, carvoncles i altres pústules o
eixidures malignes (Alcanyís, c. a 1490: 25). Com que Alcanyís va escriure el Regiment
preventiu e curatiu segle i mig després que Agramont, el fet d‟escriure “àntrechs” i
“carvoncles” de manera diferenciada, podria resultar aclaridor, però l‟única cosa
aclaridora és la diferència, en seccions separades, entre tumors no nafrats (bubons o
vèrtoles) i tumors nafrats (àntrexs, carvoncles i altres pústules o eixidures malignes).
Aquesta diferència forma part dels signes que tant Galé com Avicena atribuïen a la
pestilència o epidèmia: febre, apostemes i nafres (Campbell, 1931: 77, peu de pàgina).
En el desenvolupament de la segona secció, Alcanyís (c. a 1490: 25) parla tan sols
d‟eixidures –com a hiperònim– i “carvoncle o postula”, però res no hi afegeix sobre
“àntrechs”, amb la qual cosa s‟esborra qualsevol matisació aclaridora.
En dibuixos medievals d‟apestats, sí que es pot veure tumors en la pell, alguns
amb un punt negre en el centre, evocadors de nafres, i altres sense aquest. És curiós el
fet que un dels sinònims catalans de “nafra” és “plaga”, que també designa la “pesta”
(DCVB, s. v.).
Es podria aventurar que a l‟edat mitjana el terme “àntrax” significaria tant àntrax
com carboncle. De fet, les lesions cutànies semblarien similars als metges de l‟època, ja
que l‟origen de tots dos noms és el mateix: “àntrax”, del grec ánthrax (carbó) i
“carboncle”, del llatí carbunculus (carbonet). El nom deriva del color de les lesions.
La diferència clara entre totes dues malalties només es va poder fer en el segle
XIX, quan Davaine descobrí el bacil del carboncle (1855) i Pasteur l‟estafilococ de
l‟àntrax (1868). Malgrat tot, els noms indistints han persistit des del temps de la
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medicina galènica i fins i tot a hores d‟ara creen confusió. De fet, quan es parla d‟àntrax
en la guerra bacteriològica en realitat es denota el carboncle.

VIII.3.6.3 Lepra
Amb aquesta denominació eren conegudes, de segur, moltes malalties que no tenien res
a veure amb el bacil de Hansen (descrit el 1873). El glossari de l‟ed. 1998/1999
n‟ofereix una bona mostra.
La lepra es podia fer servir com a mitjà per a desfer-se de membres no desitjats
de la societat, qualificant com aquesta malaltia qualsevol lesió de la pell, tant més que el
diagnòstic no era gens fàcil. Hi ha autors que pensen que es tenia per lepra, a l‟edat
mitjana, el limfogranuloma veneri, en la creença que es transmetia per contacte sexual
(McVaugh, 2002: 218). En la diagnosi precisa de llebrosia, Avicena era l‟autoritat que
calia seguir, però a finals del segle XIII, atesa la importància social del diagnòstic, la
facultat de Montpeller va publicar una obra, De signis leprosorum, que alguns
atribueixen a Arnau de Vilanova, on quedaren fixats uns criteris envers aquest mal
(McVaugh, 2002: 223):
-

Veu: més aspra que clara.

-

Orina: blanquinosa, amb xicotets coàguls com a segó que cascavellegen
en girar l‟orinal.

-

Pols: dèbil.

-

Sang: deixa granulat quan se la filtra a través d‟un drap; quan se la deixa
reposar i assentar, la sal no es dissol en el sobrenedant.
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-

Membres: disminució o pèrdua de cabell i pestanyes, deformació del
rostre, ulceració de l‟envà nasal, pell aspra per tot el cos, pèrdua de
sensibilitat en les extremitats.1

Hui encara es diu lepra a una malaltia congènita que afecta els habitants de la
Cabília tot i que, amb probabilitat, es tracta d‟una forma de sífilis.
El nom de lepra també s‟aplica, en els nostres dies, a alguna forma de psoriasi,
que ocasiona una erupció rogenca i amb abundant descamació.

VIII.3.6.4 Lleganya
No he estat capaç d‟esbrinar les malalties que s‟amagaven darrere d‟aquest nom a l‟edat
mitjana. El Diccionari enciclopèdic de medicina n‟ofereix com a definició: “Secreció
sebàcia, solidificada, de les glàndules de Meibom de les parpelles”. Però no n‟aporta
cap sinònim.
Es pot suposar que així es coneixien tots els processos oculars que cursaven amb
secrecions, com el tracoma, que encara hui és un problema endèmic en la conca
mediterrània.
En canvi, es deia tisi ocular aquell procés que ocasionava atròfia i fibrosi del
globus.

VIII.3.6.5 Ronya
Deu el nom a l‟aspecte brut que es presentava a la pell. Ara és sinònim de sarna. De fet,
l‟àcar que n‟és la causa el va descobrir el metge andalusí Avenzoar en el segle XII.
Malgrat poder fer-se des de llavors la relació causa-malaltia, hui encara es diu
ronya a certs tipus de tinya, que és un procés produït per fongs; al liquen tropical, que és

1

Traducció des de l‟anglés per l‟autor.
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una malaltia eruptiva; a l‟oncocercosi, que és una parasitosi per filaria, i a la forma
menor de la verola.
S‟hauria de suposar que si Agramont esmenta la ronya quan recita les malalties
transmissibles recollides en el Cànon d‟Avicena (segle XI), no es pot pensar que es
referís només a la sarna, sinó a varis processos que cursaven amb brutícia i asprositat de
la pell.

VIII.3.6.6 Tinya
Hui se sap que en són la causa fongs que parasiten la pell, les ungles i els pèls.
Ja s‟ha vist en l‟apartat anterior que certs tipus de tinya duen encara el nom de
ronya.

VIII.3.6.7 Tisi
Aquesta paraula no vol dir més que consumpció, però és difícil no fer-ne hui
l‟associació amb la tuberculosi.
La medicina galènica aplicava el terme a qualsevol malaltia que causara
hectiquesa. Com a testimoni d‟allò que s‟entenia per tisi a la baixa edat mitjana tenim
una descripció feta per Bartolomeo Montagnana († 1470). La recull López Piñero
(1973: 87) en traducció al castellà de Laín Entralgo:

Esta noble y honestísima matrona es sujeto de una disposición que la prepara a la tisis;
tanto, que le será difícil evadirse de padecerla. Y acaso sea lo más probable que haya
caído en ella, como poco después diré. Hállase esta mujer en edad privilegiada para las
condiciones que más inclinan hacia la tisis. En tal edad, esta mujer está emaciadísima,
con delgadez consecuente tal vez a un aumento de bilis amarilla, o a sequedad por
melancolía, o proveniente de otra causa. En segundo lugar, el color de su cara tiende a
la escualidez, por la mezcla de la blancura, la cetrinez y el color rojo que todavía
perdura. En tercer lugar, y principalmente, tiene los ojos cóncavos, y no de nacimiento,
sino a consecuencia de un defecto en la nutrición de las órbitas y de la sustancia del ojo.
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[...] en noveno, sed inmoderada. En décimo, dificultad y constricción de la respiración.
En undécimo, la salinidad percibida en el esputo. En duodécimo, la emisión de esputos
alguna vez mezclados con partículas sanguíneas. En decimotercero, angustia del pecho,
percibida por delante y por detrás con la diferencia de posición. En decimocuarto, la
disposición descarnada y marasmática de las partes del pecho. En decimoquinto,
eminencia de las escápulas hacia fuera. En decimosexto, sus piernas son largas y
gráciles. [...]

El nom de tuberculosi no es va introduir fins el 1810, quan Gaspard Laurent
Bayle, en plena revolució científica, va abordar la classificació de les malalties segons
dades anatomopatològiques. López Piñero (2000: 166) escriu al respecte: [Bayle] En
una monografía publicada en 1810 sustituyó la especie morbosa “tisis”, que era de
base sintomatológica, por “tuberculosis pulmonar”, fundamentada en las lesiones
peculiares y constantes que había observado en cerca de un millar de autopsias.
A finals del mateix segle XIX, Koch va descobrir el bacil causant del procés.
L‟estudi de la tisi és un exemple perfecte de l‟evolució científica de la medicina.
Del dogmatisme de la clínica galènica es passà a la visió anatomopatològica i, després, a
la tipificació de la causa per establir-ne la nosologia. Però malgrat tot el procés de
variació de perspectiva, continua sentint-se el vell nom de “tisi”. En el Diccionari de
sinònims de Manuel Franquesa, en la sisena edició (1991), s‟ofereixen tisi i etiquesa
com a sinònims de tuberculosi.
El significant ha persistit, al temps que la designació o concepte al qual s‟aplica
ha variat, i el traductor es veu compel·lit a respectar el terme galènic perquè és canònic.
Aquí es pot observar que no sempre es senzill, ni tal vegada possible, atenir-se a la
indicació establerta pels teòrics de la traducció com, per exemple, García Yebra (1997:
40), que els significants actualitzats en un text s‟han de subordinar a les designacions i
aquestes al sentit.
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Per aquest motiu, és el lector qui ha de tenir en compte, tal volta sota
indicacions d‟una glossa aportada pel traductor, que “tisi” és mot propi de la medicina
galènica i denota consumpció. Fins i tot hui en dia encara es pot veure unit a processos
com l‟aneurisma aòrtic (tisi aneurismàtica), al càncer bronquial o pulmonar (tisi
cancerosa), al quist hidatídic (tisi hidatídica), a la febre de Malta (tisi mediterrània), etc.
Cap d‟ells no té res a veure amb tubèrculs i totes són designacions recollides al
Diccionari enciclopèdic de medicina, editat el 1994.
L‟observació de la lesió anatomopatològica es feia, durant la primera meitat del
segle XIX, a ull nu. Algunes de les tisis presentaven tubèrculs pulmonars tot i no estar
relacionats amb el bacil de Koch. És el cas de la pneumoconiosi (tisi dels minaires), que
mostra uns nòduls pulmonars reactius al carbó o la sílice, però asèptics.
Vet aquí el cicle complet de tipificació d‟una malaltia: la tisi és una manifestació
clínica que passa a dir-se tuberculosi quan es relaciona amb la lesió anatòmica constant.
Ara, sota el paradigma microbiològic, es conceben, en general, els noms tisi i
tuberculosi amb relació amb el bacil de Koch.

VIII.3.6.8 Verola o pigota i Xarampió
Tenim la descripció que sobre aquestes dues malalties va fer el propi Rhazes (860-932).
Jo l‟he recollida en traducció al castellà de López Piñero (1973: 67):

La erupción de viruelas está precedida por fiebre continua, dolor en la espalda, prurito
nasal y ensueños terroríficos. Éstos son los síntomas más característicos de su próxima
aparición, en especial dolor de espalda con fiebre. El enfermo siente también pinchazos
por todo el cuerpo; tensión en la cara, que a veces desaparece y vuelve; color rojo
intenso en ambas mejillas; los ojos, asimismo, enrojecidos; pesadez de todo el cuerpo y
gran desasosiego, que se manifiesta con desperezos y bostezos; dolor en la garganta y el
pecho, con ligera dificultad para respirar y tos; sequedad de boca, esputos espesos y
ronquera; dolor y pesadez de la cabeza; inquietud, angustia, náuseas y ansiedad (que son
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más frecuentes en el sarampión, mientras que el dolor de espalda es más propio de la
viruela); calor en todo el cuerpo, color rojo brillante y, especialmente, color rojo intenso
de sudor.
Cuando veas estos síntomas o algunos de los peores (como dolor de espalda con
ensueños terroríficos y fiebre continua) puedes asegurar que está próxima la erupción de
una de estas dos enfermedades. En el sarampión no hay tanto dolor de espalda como en
la viruela; y en ésta no existen tantas náuseas y ansiedad como en el sarampión, a no ser
que se trate de viruelas de la peor clase.

La descripció clínica és magistral, però el descobriment dels virus va començar
durant l‟última dècada del segle XIX i, fins i tot hui, sota el nom de xarampió bord o
xarampió alemany no es coneix cap tipus de xarampió, sinó la rubèola. Aquesta
distinció no es podia fer abans del desenvolupament de la microbiologia.
Es tracta d‟un nou cas de canvi de designació o concepte amb persistència del
significant propi de la medicina galènica. El traductor ha de traslladar el significant
actualitzat en el text (significat) per respecte al text clàssic, tot i sospitar que en l‟edat
mitjana el terme xarampió incloïa, am probabilitat, allò que hui coneixem com a
rubèola.

A banda de les malalties suara exposades, Agramont esmenta també l‟apoplexia
i l‟epilèpsia, i és ell mateix qui les descriu en el text (1910/2000, Tractat; article IV;
capítol I; paràgrafs 4 i 6). D‟aquests processos ja havia fet el diagnòstic diferencial
Arnau de Vilanova (vegeu V.4.6).

201

IX- PROCÉS TRADUCTIU

202

IX- PROCÉS TRADUCTIU

IX.1 Enfocament de la traducció

El text traduït intenta traslladar al castellà el pensament de l‟autor. Però aquest
pensament no és sinó un producte del moment històric i l‟ambient cultural concrets en
què es va escriure el Regiment. Per aquest motiu m‟he esforçat, abans de començar la
tasca, en obtenir una visió general de la societat, de la medicina galènica i dels estudis
mèdics en la baixa edat mitjana.
He pretés apropar el lector a l‟obra de Jacme d‟Agramont per mitjà d‟un text
homòleg a l‟original català. L‟homologia s‟ha cercat, sobretot, fent servir una traducció
directa, és a dir, literal, sempre que açò ha estat possible. Aquesta tria s‟ha vist
afavorida pel fet que l‟obra font és expositiva. Front a una altra amb caràcter narratiu i
voluntat estètica, hi hauria estat més present la tècnica de traducció obliqua en cerca
d‟un major efecte funcional.
La traducció literal ha estat criticada perquè, per a alguns autors, entra en
conflicte amb la llibertat de tria traductiva. I aqueixa pot arribar a ser la conclusió si es
considera “literal” sinònim de “paraula per paraula”. Fernando Navarro (2002: 41), en
canvi, la defensa amb arguments oferts per Chevalier:

No es aquella literalidad que “selon la niaiserie de Borges qu‟à Buenas noches je fasse
correspondre Bonnes nuits” la que defiende Chevalier, sino aquella otra que parte de la
comprensión del texto en aquellos aspectos como la traducción de la temporalidad, el
valor de las conjunciones o de los conectores, etc., porque sólo conociendo los valores
que el autor da a cada elemento lingüístico, sólo sabiendo el valor concreto de tal o cual
“mot” podría hablarse de traducción literal cuando la lengua de llegada lo permita. Las
desviaciones que no autoriza el texto son un problema de interpretación.
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L‟elecció de la tècnica “literal” s‟ha vist afavorida, ja ho he dit, pel fet que l‟obra
font és expositiva. Amb tot i això, el resultat no escapa a l‟observació feta per Garcia
Yebra (1997: 43): [...] cualquiera que sea la postura teórica que se adopte, la
traducción real suele ser una especie de transacción, con mayor o menor predominio
de uno de los dos métodos, rara vez seguidos de manera exclusiva.
Ja he esmentat que la càrrega d‟homologia que he seguit en el procés traductiu
descansa, essencialment, en l‟estil i la sintaxi. A la Captatio benevolentiae, l‟estructura
sintàctica “si ne dupte ni pahor; no ses maraveylla” podria haver quedat traduïda com a
no es extraño que haya temor y miedo. D‟aquesta manera el resultat hauria guanyat en
naturalitat. De fet, és el camí que seguiren Winslow & Durán-Reynals (W & D-R) en la
versió anglesa: it is no wonder that there are doubts and fears. Jo hi he preferit la
versió: si hay temor y miedo no es extraño; on reconec la deficiència en naturalitat, però
la frase queda entenedora i he evitat, per innecessària, la modulació que hi introduiria
l‟ordre oració principal - oració subordinada, invers al de l‟original, i el canvi de mode
verbal.
Per contra, i com a exemple del procés de transacció entre traducció directa i
obliqua present en tot exercici traductiu, al final de la pròpia Captatio benevolentiae es
troba la fòrmula de cortesia “Encaraus placie daver recomanat en vostres braces e en
vostra falda lactor daquell.”, on una traducció literal hauria causat al lector de hui una
estranyesa que, és de suposar, no es produïa entre els coetanis de Jacme d‟Agramont.
Precisament per obtenir-ne, aquí sí, l‟equivalència funcional, la meua translació
–Y que, además, os plazca haber acogido en vuestros brazos y bajo vuestra protección
al autor de aquél– ha sacrificat els significants i les denotacions al sentit.
Enfrontats al mateix fragment, els autors de la versió anglesa han renunciat no
només als significants i a les denotacions, sinó també al sentit, i escriuen: And thus be
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pleased to receive this work into your hands and hearts and grant your favor to its
author; amb la qual cosa renuncien, de fet, a qualsevol tipus de traducció i en fan, a
parer meu, una reescriptura.
En el meu procés de cerca del text homòleg mentre era possible, han estat
aclaridores les línies de García Yebra (1997: 45):

<<La regla de oro para toda traducción es, a mi juicio, decir todo lo que dice el original,
no decir nada que el original no diga, y decirlo todo con la corrección y naturalidad
que permita la lengua a la que se traduce>>. Las dos primeras normas compendian y
exigen la fidelidad absoluta al contenido; la tercera autoriza la libertad necesaria en
cuanto al estilo.

La literalitat ha cedit també front a la naturalitat en el text meta quan un tret del
text font no era característic de l‟estil i, en canvi, podia entorpir la lectura del resultat.
En aquestes circumstàncies he aplicat el concepte d‟ortonímia (Navarro, 2002: 38) i
així, en molts casos, he emprat el mode indicatiu en comptes del subjuntiu, i escrit
adjectius i adverbis darrere de noms i verbs, respectivament, atesa la freqüència amb la
qual apareixen al llarg del text. En la col·locació emprada per Agramont d‟“estela
comada”, he sacrificat la descripció pel mot cometa, i ha estat així per coherència, atès
que, si bé és fàcil deduir el significat cometa de l‟expressió original, tal vegada no ho
fos tant, per pertànyer al llenguatge especialitzat, deduir que “mal de caure”, en
“epilepsia, que vol aytant dir com mal de caure”, equival a la col·locació, també
històrica però més coneguda, “mal caduc”. La meua tria ha estat mal caduco.
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IX.2 Tècnica traductiva

En les decisions concretes que he pres front a cada problema, han estat presents les
observacions fetes per Hernández Guerrero (1993: 139) quan diu: En realidad, estas
soluciones son tan variadas y numerosas como traductores ha habido, pues han sido
siempre estos últimos los que, frente a una versión de una obra del pasado, han
impuesto su propio criterio y su respuesta personal.
Durant el procés de transmissió del contingut del text original, resultaren útils
les aproximacions descriptivistes reconegudes per Hermans i Toury; primer, per a evitar
la “sacralització” de l‟original, malgrat intentar-ne una traducció homòloga; i després,
per a reconèixer les regularitats que, de manera intuïtiva, cerquen l‟acceptabilitat del
resultat en la llengua meta, al temps que, quan calen, s‟hi fan servir equivalències
funcionals, més que textuals i lingüístiques. La proximitat entre les llengües catalana i
castellana ha facilitat, a més, que text i trets lingüístics no se separaren massa d‟aquells
que es troben en el text font.
Ara bé, en la traducció amb distància temporal, Hernández Guerrero (1993: 137;
1999: 40) insisteix en el fet que: Cualquier texto, lejos de ser un producto aislado e
inconexo, pertenece a un momento histórico y cultural muy concreto.
Al mateix temps, el descriptivisme considera com a hipòtesi fonamental que la
traducció està condicionada per la cultura receptora, ja que aquesta impulsa el procés
traductiu. Aquí he tingut el problema que estava tractant amb una cultura especialitzada
i del passat, el galenisme, mentre que he considerat com a cultura receptora la castellana
actual. Així doncs, una vegada identificats els límits on s‟emmarca el producte final,
havia de triar les coordenades extralingüístiques rectores del procés traductiu, com
recomana Florentino Heras (202: 51). Amb aquest objectiu, he decidit de centrar-me en

206

la fidelitat al text font, i deixe a l‟interés del potencial lector la possibilitat d‟interessarse pel context científic en què es va redactar el Regiment. En els primers capítols
d‟aquest treball, he fet un recorregut per la ciència mèdica i els Estudis generals en
temps d‟Agramont. Però aquest recorregut no està orientat cap al lector, sinó que forma
part del procés hermenèutic previ a tota traducció. Ha constituït la vessant “centrípeta” o
d‟aprofundiment en l‟original. En la vessant “centrífuga” o de difusió, l‟exposició del
marc social i cultural queda a la tria d‟un possible interès editor que resta fora dels
límits de la tasca acadèmica que m‟ocupa.
La cultura receptora, castellana i actual, ha condicionat l‟ortografia, la puntuació
i la reestructuració dels paràgrafs del text meta. També he “manipulat” alguns punts de
l‟obra. Ja he comentat (vegeu: IX Procés traductiu; 1. Enfocament de la traducció) el
canvi en el final de la Captatio benevolentiae, al servei de l‟acceptabilitat. Aquests
canvis han calgut de manera esporàdica, com per exemple quan Agramont escriu: “axi
com Regne de valencia antrachs que vol dir mala buaynna ho buba negra, segons vulgar
de Cathaluynna” (1910/2000: Tractat; article I; capítol I; paràgraf 12), on he fet servir la
tècnica de traducció obliqua de l‟adaptació a la cultura meta, i el text castellà resa: como
el reino de València el ántrax, que quiere decir pústula maligna o búa negra, según
vulgar de nuestra lengua; en el qual també es pot veure la translació de “buba” per búa
per evitar les connotacions de buba.
Un procés similar havia utilitzat en el fragment: “Car avegades regne en lestiu
molt ben austral ho de migjorn lo qual vulgarment es dit mari” (1910/2000: Tractat;
article II; part I; capítol I; paràgraf 5) –Pues a veces reina en el verano mucho viento
austral o de mediodía, al que vulgarmente se llama meridional–, perquè el vent de
migjorn, a Castella, no ve del mar. Però hi vaig haver de renunciar a l‟adaptació, ja que
el fet que el vent vinga del mar –“dit marí”– condiciona la comprensió dels canvis
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climàtics que s‟expliquen en el text. He hagut de recórrer a la glossa: que en Catalunya
vulgarmente se llama marino. Aquesta és una mostra de resposta personal als problemes
que sorgeixen al llarg del procés traductiu, i de la qual ens parla Hernández Guerrero
(vegeu el primer paràgraf d‟aquest punt, IX.2).
Ja he assenyalat (vegeu VIII.3.6) que els vocables propis d‟una ciència potser no
admeten l‟adaptació. Així, atès que el significat dels mots tècnics esmentats en el Cànon
d‟Avicena (pigota, ronya, xarampió, etc.) han canviat el seu concepte amb el temps,
podria haver-hi utilitzat altres mots, per exemple descriptius, més propers al concepte
que designaven en el segle XIV, però fent això hauria traït la terminologia galènica.
Utilitzant el lèxic galènic puc fer caure el lector en un anacronisme de
designació si aquest lector atribueix als termes conceptes actuals, és a dir, si en llegir el
mot “lepra” en el text del segle XIV pensa en la lepra tal com s‟entén hui. Aquest punt
conflictiu el desenvoluparé en l‟apartat de conclusions, només afegiré aquí que, en el
procés traductiu, no m‟ha estat massa útil la interpretació de Coseriu que diferencia tan
sols entre “significat”, “designació” i “sentit”, atès que “designació” es pot aplicar a
objectes, entitats o referents, els quals constituirien els designata. Jo he trobat més útil
la diferenciació, exposada per Ferrater Mora (Diccionari de filosofia s. v.
“Designación”), entre “designació” i “denotació”. Segons F. Mora, es designa un
concepte, una propietat, una proposició, etc. –és a dir, la designació és una relació entre
un element lingüístic i altre no lingüístic, però tampoc real, com per exemple, el
concepte de “lepra”–. Quan es tracta de realitats –fets, situacions, esdeveniments, etc.–
prefereix parlar de denotació. Jo establisc, amb aquestes premises, la diferència entre
anacronisme de designació i anacronisme de denotació, tots dos induïts pel traductor
(vegeu “Conclusions”).
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També he fet servir sinònims per evitar la confusió que pot derivar-se de la
polisèmia de certes paraules. És el cas dels mots “ajustament” i “distil·lacions”, que
analitze amb detall en l‟apartat XII, de “Dificultats semàntiques”.
Hi ha fragments sencers on cal un coneixement suficient de la medicina galènica
per comprendre‟ls. Per aquest motiu aconselle abans una revisió de la medicina
medieval si es vol aprofundir en el text d‟Agramont. Són els casos de la “teoria
neumàtica” per a entendre el sobreescalfament del cor i de tot el cos per part de l‟aire
“excel·lentment cald”, i de “la teoria de les tres ànimes” amb l‟“ànima afectiva i vital”,
radicada en el cor, que explicaria la “pestilència moralment entesa”.
De totes maneres, es pot gaudir del text per sí mateix, sense necessitat de
comprendre tot el seu contingut. Amb aquesta intenció torne aquí a esmentar les
paraules del final de l‟epístola del dermatòleg Josep Mª. Roca que, en la primera edició
moderna del Regiment (1910/2000), ens estimula: “Y ara llegidor, jo 't faig fermança
que no será debades el temps qu'esmersis llegint el Tractat de Mestre Jacme”.

IX.3 Traducció dels noms propis

Hom recomana no traduir els noms propis, però molts ens arriben amb traducció
establerta i aquesta s‟hauria de respectar perquè és la forma amb què el lector espera
trobar-los.
El text d‟Agramont conté molts noms geogràfics en els quals jo, pel motiu suara
dit, he utilitzat la versió castellana. He fet l‟excepció amb els topònims catalans. El
motiu és que aquests són transparents per al lector actual i, a més, trobar de tant en tant
un nom en la seua llengua original recorda que s‟està front a una traducció, i que el text
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font es va escriure per a la paeria de Lleida. He seguit aquesta regla no només amb els
topònims que a hores d‟ara pertanyen a Catalunya, sinó també amb aquells que
pertanyien a llocs que eren sota influència catalana el segle XIV. Així, he fet servir
Aragó, Montpeller, Oristany (l‟actual Oristano, a l‟illa de Sardenya, segons que ens diu
el glossari de l‟edició del 1998/1999, i no Oristà, municipi del Lluçanès), Sardenya,
Sicília, etc.
Ha estat un problema l‟adaptació ortogràfica de topònims com Catalunya i
Espanya. He conservat la grafia catalana en el primer i la castellana (España) en el
segon. L‟objectiu ha estat la separació d‟un nom de regió geogràfica europea, on era
inclosa Castella, i aquell d‟una entitat política, Catalunya.
Els noms dels autors àrabs, que ja es presenten amb adaptació ortogràfica al
català en l‟original, els he escrit en la grafia castellana actual amb la intenció de
facilitar-ne la identificació (v. g. Rhazés per Resis). El mateix motiu m‟ha dut a traduir
el nom del llibre de Rhazés, que en Agramont apareix com a Almansoris, pel nom amb
el qual és més fàcil identificar-lo ara: Kitab al-Mansuri.
Quan el mestre lleidatà esmenta Albert per primera vegada, jo he preferit també
facilitar-ne la identificació dintre del text: l‟Albert del manuscrit apareix com a Alberto
[Magno] en el text en castellà.

IX.4 Equivalència funcional

El dilema de ser fidel a l‟original o adaptar-lo a la cultura de recepció està obert cada
vegada que un traductor comença una nova tasca. Va ser objecte de discussió entre
Arnold i Newman, a mitjans del segle XIX, a propòsit de la traducció d‟Homer.
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Newman defensava la fidelitat a l‟autor i Arnold, des d‟un punt de vista de poeta líric,
comprenia que la traducció havia de produir en el lector de hui el mateix efecte que
experimentaven els grecs de l‟època clàssica.
La idea bàsica en Arnold era obtenir un text traduït viu. És a dir, que el lector
experimentara les mateixes reaccions que el text original despertava en el seu temps.
Aquesta divergència d‟enfocament continuà en el segle XX. Per exemple, entre
els defensors de la fidelitat textual es troben Sleiermacher i, encara de manera més
radical, Ortega y Gasset. En canvi, els estudiosos de la traducció des d‟un punt de vista
descriptivista (Hermans, Toury) observen en el fet traductiu una noció relacional i
funcional més que no textual i lingüística.
Nida i Taber (1982: 1) abunden també en la cerca de l‟equivalència funcional en
el text meta:

The new focus, however, has shifted from the form of the message to the response of
the receptor. Therefore, what one must determine is the response of the receptor to the
translated message. [...] Correctness must be determined by the extent to which the
average reader for which a translation is intended will be likely to understand it
correctly.

En tot cas, la noción de equivalencia es siempre polémica, pues conlleva una
opción teórica sobre el lenguaje (Olivares, 2002: 123). Nida i Taber enunciaren el punt
de vista de l‟equivalència funcional com a traductors de la Bíblia, i el text meta havia de
ser intemporal e intercultural. A parer meu, el concepte d‟equivalència funcional no sols
és polèmic, sinó que és difícil d‟admetre quan es confon amb l‟equivalència d‟efecte.
Així ho comenta Javier Franco (2006):

Sin embargo, los defensores de las estrategias más modernizadoras o análogas suelen
refugiarse en la equivalencia de efecto, que a su vez se formula habitualmente en torno a
la metàfora de la vida: hay que mantener el texto vivo para que el lector pueda reír,
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llorar o asustarse. Si se realiza una traducción formalmente demasiado homóloga o con
una lengua término demasiado arcaica, se obtendrá un panteón quizá bonito pero
carente de vida. Este razonamiento reivindica la paradoja de la igualdad en la diferencia
sin explicarlo, con lo que caen en el mismo error de búsqueda del Santo Grial de la
identidad. Al refugiarse en el argumento de la equivalencia de efecto, niegan las
virtudes de la equivalencia formal y convierten lo que sólo es una opción que cumple
una función determinada en receta axiomàtica.

L‟equivalència d‟efecte hauria d‟estar més ben definida si ha de guiar el procés
traductiu. Jo pense que cada lector experimenta una reacció diferent front a cada text, i
el fenomen de comprensió és, de fet, un procés traductiu, fins i tot dintre de les mateixes
llengua i època.
No es pot saber si els grecs del segle VIII a. de C., quan Homer va recopilar
narracions anteriors, experimentaven les mateixes sensacions front a la Ilíada que els
atenencs del temps de Pericles, tres segles més tard. Probablement aquest poema èpic
nasqué en metre i rima amb voluntat didàctica, per facilitar la memorització d‟uns fets
històrics que els oïdors compartien com a poble, i, després, s‟hi va afegir el factor
estètic. De la mateixa manera, l‟obra de Lampedusa Il gattopardo (El guepard).
Interessa a tot lector occidental per allò que té de contingut clàssic, com és l‟estudi dels
canvis socials. Però un italià hi afegirà la proximitat que li suposa una història que té
lloc durant un període cabdal per a ell, com és la unificació d‟Itàlia. I un sicilià estarà, a
més, familiaritzat amb els indrets i la forma de vida dels personatges que s‟hi esmenten.
El Regiment de preservació no pot produir el mateix efecte en el lector del segle
XXI que en el del segle XIV, si més no, perquè la pestilència no és ara a tocar de les
nostres ciutats. Per aquest motiu he cercat que el text meta “complís la funció” de
transmetre el pensament de l‟autor després de conéixer-lo a través del text que produí,
amb l‟ajut de l‟estudi etnogràfic de la societat en què es va escriure, com recomana
Mounin (1963: 239), i expressar-lo en altra llengua amb un text homòleg que es puga
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comprendre en altra societat i altra cultura, però l‟efecte depén de la disposició del
lector, i aquesta no la poden preveure ni l‟autor ni el traductor.
Amb aquesta actitud vaig mamprendre la traducció d‟algunes frases del
Regiment. Per exemple: “Car a aço no ma mogut zel denvega ni deniquitat, ans
verdadera amor e karitat car lo tractat aquest es feyt principalment a profit del poble, e
no a instruccio dels metges, com jo sia dels menors del mon e sia aixi com a verme en
comparacio de molts altres.” (1910/2000; Captatio benevolentiae; paràgraf 2), m‟ha
presentat molts dubtes d‟interpretació, en especial “zel d‟enveja ni deniquitat” (vegeu
XII. Dificultats semàntiques).
La solució que hi aporte i justifique: Pues a esto no me ha movido celo de
envidia ni de petulancia, sino más bien verdadero amor y caridad, ya que el tratado
éste se hace principalmente en provecho del pueblo y no para instrucción de los
médicos, pues soy de los menores entre ellos y soy así como verme en comparación con
muchos otros., tracta de transmetre, en cerca d‟una equivalència funcional, allò que jo
entenc era al pensament de l‟autor, on no veig cap idea de “dolenteria” transmesa pel
mot “iniquitat”. És, desprès, a les mans del lector interpretar el fragment com a una
fórmula de cortesia, com a manifestació de modèstia o com a una mostra del
franciscanisme que García-Ballester & Arrizabalaga atribueixen a Agramont
(1998/1999; El nombre y la naturaleza de una amenazante calamidad; paràgraf 4).
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X- TEXTOS FONT

X- TEXTOS FONT

La traducció s‟ha dut a terme a partir de les versions digitals de l‟edició d‟Enric Arderiu
i Josep M. Roca (1910), i de la reedició que es va fer el 1998 de la transcripció de Joan
Veny (1971). La còpia facsímil que es troba a l‟edició del 1998 és perfectament llegible,
en la versió digitalitzada del 1999, si es tracta amb tècniques ofertes per qualsevol
ordinador personal. De fet, aquesta còpia m‟ha estat molt útil per a distingir diferències
de transcripció com aquella que es presenta entre vinaça/vernaça, així com per a
esbrinar omissions o afegits de text.
També he consultat les versions en paper de les edicions del 1971 i del 1998, i la
traducció a l‟anglés de Duran-Reynals & Winslow.
Els tres documents bàsics que he pres com a textos font –ed. 1910/2000 i ed.
1998/1999, amb la còpia facsímil– són accessibles a la Biblioteca Virtual Joan Lluís
Vives.
Contrastar diverses fonts m‟ha permés d‟aprofitar els avantatges de la puntuació
i la segmentació que n‟ofereix el professor Veny, al temps que prenia com a font
essencial per a la traducció el text transcrit en l‟edició del 1910, digitalitzada el 2000. Hi
ha alguna divergència entre totes dues transcripcions (1910 i 1998) i, a vegades, l‟error
rau en la còpia digitalitzada. En aquest mateix apartat (Textos font) assenyale les
discordances que hi he trobat.
La localització dels fragments comentats en l‟estudi s‟ha fet per apartat
(Captatio benevolentiae, Entrament i Tractat), article, part i capítol, tot respectant la
divisió de Jacme d‟Agramont, però no s‟ha seguit deprés de pàgina i línia perquè els
textos digitals no estan paginats i el número de línies varia segons l‟amplària de la
pantalla en què es consulta; he recorregut al número de paràgraf. Quan cal comparar les

215

dues versions digitals (2000 i 1999) i el número de paràgraf no coincideix en elles,
s‟assenyala en el text el número de paràgraf per a cadascuna de les versions.

Els URL dels textos esmentats són:

http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/jlv/12920522027817162321435/i
ndex.htm (edició del 1910, digitalitzada el 2000 [ed. 1910/2000])

http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/jlv/12361635310142617543213/i
ndex.htm (edició del 1998, digitalitzada el 1999 [ed. 1998/1999])

X.1. Diferències observades entre les estampades digitals

1- Tractat; article I; capítol I; paràgraf 8

“Car segons que solien aver propietat de aprofitar al nostre cors, ara han
propietat denverinar1 e de matar”. [ed. 1910/2000]

“[...] car segons que solien aver propietat d‟aprofitar al nostre cors ara han
propietat d‟envermar e de matar”. [ed. 1998/1999]

1

Els destacats en negreta d‟aquest apartat són meus. (N. de l‟autor)
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La traducció castellana seria, també, diferent, i hauria de triar entre envenenar y
agusanar.
És una errata de la digitalització. L‟edició en paper del 1998 coincideix amb la
del 1910 (enverinar).

2- Tractat; article II; part I; capítol I; paràgraf 1

“[A]nant al segon article principal [...]” [ed. 1910/2000]

“Quant al segon article principal [...]” [ed. 1998/1999]

La divergència es troba tant en paper com en la versió digital.

3- Tractat; article II; part I, capítol II.

“[...] perque la anima que es fundada e assetiada en los spirits, salegre en lum e
clardat, e esta trista en tenebres”. [paràgraf 10; ed. 1910/2000]

“[...] per què la ànima que és fundada e assetjada en los spirits s‟alegre en lum e
clardat e està trista en tenebres”. [paràgraf 8; ed. 1998/1999]

Aquí el dubte de traducció estaria entre asentada y asediada. El context ha fet
que em decantés cap a la versió del 1910.
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És una divergència existent ja en la impressió sobre paper [ed. 1998].

4- Tractat; article V; part I; capítol I

“[...] vi grech ho de vernaça, car en aytal temps vins qui ab poca daygua son
molt amerats [...]” [paràgraf 4 ; ed. 1910/2000]

“[...] vi grech ho de vinaça, car en aytal temps vins qui ab poca d'aygua són molt
amerats [...]” [paràgraf 6; ed. 1998/1999]

Aquesta transcripció del 1998 fa afegir al glossari de la mateixa edició: vi de
vinaça 'vi fet de la brisa premsada, probablement mesclat amb sucre, melassa o esperit
perquè tingués més força'.
Si aqueix fóra el cas, la versió castellana seria vinaza, mentre que si la
transcripció correcta fóra la del 1910 (vegeu XII. Dificultats semàntiques) la traducció
que jo triaria seria garnacha.

Però aquesta paraula apareix en el document en dues ocasions, la suara
esmentada i a Tractat; article V; part I; capítol II

“[...] naturalment calt axi com grech ho vernaça e axi dels altres, ho
artifficialment calt axi com piment”. [paràgraf 6; ed. 1910/2000]
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“[...] naturalment calt, axí com grech ho vernaça e axí dels altres, ho
artifficialment calt axí com piment”. [paràgraf 7; ed. 1998/1999]

És lògic pensar que els mateixos vins que es desaconsellen en “àer pestilencial
per excel·lència de calor” (op. cit., capítol I) s‟aconsellen “contra l‟àer pestil·lencial per
excel·lència de fredor” (op. cit., capítol II). Així doncs, no hauria d‟existir divergència
entre tots dos paràgrafs. De fet, l‟edició facsímil del document original presenta el
mateix mot en tots dos capítols que, perfeccionat en la visió mitjançant tècniques
d‟ordinador des de la versió digitalitzada, ve a ser:

Primer fragment corresponent al full (fol. 9v a) del facsímil

Segon fragment corresponent al full (fol. 10r a) del facsímil.
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Es pot observar que la setena paraula que apareix a la tercera línia del fragment
superior i l‟ultima de la quarta línia de la inferior presenten la mateixa grafia: “v^naça”.
Sempre que al llarg del document apareix el tret que reproduïsc amb ^, aquest
substitueix les garfies “er” o “re”. A tall d‟exemple, reproduiré els mots així manuscrits
en la Captatio benevolentiae:
“p^n”;

“uniu^salment”;

“t^ribles”;

“reu^encia”;

“p^sent”;

“p^uencio”;

“v^dadera”; “v^me”; “leug^ament”; “dau^”.
Després d‟una anàlisi més extensa del signe en el text, la transcripció que jo faria
en tots dos casos és “vernaça”.
Aquest és també el vi, amb la grafia “vernacha”, que Lluís d‟Alcanyís (c. a
1490: 11) esmenta en el seu Regiment preservatiu i curatiu de la pestilència.

5-Tractat; article V; part II; capítol III;

“[...] e peixs bestiguals axi com dalfi, muçola e troynn, e sos semblants.”
[paràgraf 1; ed. 1910/2000]

“[…] e peixs bestinals axí com dalfí, muçola e toynn e sos semblants. [paràgraf
3; ed. 1998/1999]

Les divergències en bestigual/bestinals i troynn/toynn sorgeixen de la diferent
transcripció de l‟original a 11r a:
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Sembla que Arderiu va incòrrer en dos error quan va transcriure els mots (línies
3 i 4). El primer va tenir reflex en la traducció anglesa, on van interpretar-lo com
rapacious fishes (?), el segon, en canvi, es va traduir de forma correcta: tunny-fish.

6- Tractat; article V; part II; capítol III

“Encara deuen esser esquiuats en aytal temps peixs vistosos, [...]” [paràgraf 1;
ed. 1910/2000]

“Encara deven ésser esquivats en aytal temps peixs viscosos, [...]” [paràgraf 3;
ed. 1998/1999]

En aquest cas no hi ha problema de confusió si consultem el context i la
traducció a l‟anglés, on s‟opta pel mot slimy. Com que Duran-Reynals & Winslow van
treballar amb la transcripció del 1910, tot sembla indicar que estem front a una errata de
la versió de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives.
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7- Tractat; article V; part II; capítol III

“[...] e per Resis in .IIII.º almassoris [FALTA TEXT] medicina que dien [...]”
[paràgraf 4; ed. 1910/2000]

“[...] e per Resis in .IIII. Almansoris [E PER AVERREIS E PER ALTRES
SOL·LEMPNES ACTORS DE] medicina que dien [...]” [paràgraf 6; ed. 1998/1999]

Aquesta omissió condicionà els traductors a l‟anglés que, com ja he dit, van usar
com a text font l‟única transcripció que hi havia el 1949: [...] and by Rhazes in the
fourth book to Almansor, a medicine of which it is said [...]

8- Tractat; article V; part II; capítol VI; paràgraf 3

“F a prouar la gran efficacia [...]” [ed. 1910/2000]

“E a provar la gran efficàcia [...]” [ed. 1998/1999]

9- Tractat; article V; part II; capítol VII

“[...] qui volgarment es dit SANENT HO LEVOR DE safra bort e sie presa
demati [...]” [paràgraf 2; ed. 1910/2000]
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“[...] qui vulgarment és dit [FALTA TEXT?] safrà bort e sia presa de matí [...]”
[paràgraf 3; ed. 1998/1999]

Una consulta a l‟edició facsímil del 1998/1999 (13r a) fa veure que “SANENT
HO LEVOR DE” és un afegit de la transcripció del 1910. No és present a l‟escrit
d‟Agramont.

10- Tractat, article VI, paràgraf 1

“[...] et luce .XXº capitulis. E DE LES .X. VERGENS. MATHEI .XXV.
CAPITULO. E dels .X. besants. Mathei .XXVº. capitulo”. [ed. 1910/2000]

“[...] et Luce. XXº. Capitulis [FALTA TEXT] e dels .X. Besant (Mathei. XXVº.
Capitulo). [ed. 1998/1999]
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El text està complet en l‟edició en paper. L‟error és en la versió digitalitzada el
1999.

11- Tractat, article VI

“[...] natural e moralment entesa USQUE LO DIA DUY li placie encara de
preseruar a nos e a totes les altres ciutats e lochs del regne en lo temps esdeuenidor.”
[Paràgraf 11; ed. 1910/2000]

“[...] natural e moralment entesa [...] li plàcie encara de preservar a nós e a totes
les altres ciutats e lochs del regne lo temps esdevenidor [...]” [Paràgraf 13; ed.
1998/1999]

En aquest cas no falta text, sinó que “USQUE LO DIA DUY”, que consta a
l‟edició del 1910, sembla que era il·legible quan es va fer la transcripció del 1971, de la
qual parteix l‟edició del 1998.
Si no estem front a un afegit en la transcripció del 1910, es podria intentar una
possible traducció des del fragment que hi consta:

- Si es pensa que USQUE és la contracció de “PUS QUE”, on ja el 1910 la “P”
seria il·legible, quedaria: MÁS QUE EL DÍA DE HOY.

- Si s‟entén USQUE com a mot llatí, es podria traduir: HASTA EL DÍA DE HOY.
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XI- TEXT META

Regimiento de preservación de epidemia o pestilencia y mortandad

Epístola de maestre Jacme d’Agramont
A los honrados y discretos señores regidores y Concejo de la ciudad de Lleida

La experiencia muestra cada día que cuando prende fuego en alguna casa todos
los vecinos tienen temor, y los que más cerca se hallan de ella más grande miedo deben
tener. Por lo cual, como haya oído decir a personas dignas de fe que epidemia o
pestilencia y mortandad de gentes reinan y han reinado en algunas partidas y regiones a
nos vecinas, si hay temor y miedo no es extraño. Y aunque universalmente toda muerte
es muy terrible, empero, la muerte de súbito es muy peligrosa, especialmente para el
alma. Es aún muy terrible por cuanto la acompañan muy terribles trastornos.
Por todo ello, puesto que soy natural de esta ciudad y en ella he nacido, y
además continuamente recibo, y he recibido honores diversos y grandes beneficios de
toda la ciudad y de personas particulares de ella, deseando de mi poca ciencia dar y
procurar algún provecho, y evitar todo daño a la ciudad antes dicha y a las personas de
aquélla, y preservar a cada uno y a cada una de estar enfermo o enferma durante tiempo
de pestilencia, he querido esforzarme en hacer el tratado siguiente. El cual,
humildemente y con la reverencia debida, yo, maestre Jacme d‟Agramont, presento a
vosotros, honrados señores regidores y Concejo de la ciudad de Lleida, así como a
aquéllos que representáis a toda la dicha ciudad. Y plazca a vosotros, señores, recibirlo
benigna y graciosamente, no mirando el valor del presente, sino mirando la voluntad y
el deseo míos, pues dice el sabio Catón así.
Exiguum munus cum dat tibi / pauper amicus, Accipito placide pleneque laudare
memento.
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Y no se extrañe nadie, ya que en este tratado solamente he puesto el regimiento
de preservación, y de la curación de las enfermedades que en tal tiempo acaecen no he
querido hacer mención. Pues a esto no me ha movido celo de envidia ni de petulancia,
sino más bien verdadero amor y caridad, ya que el tratado éste se hace principalmente
en provecho del pueblo y no para instrucción de los médicos, pues soy de los menores
entre ellos y soy así como verme en comparación con muchos otros. Y de regimiento de
preservación pueden todos hacer uso con este presente tratado, sin médico, sin peligro
alguno. Mas el regimiento de curación es propio del médico, en el que cualquiera sin el
arte de la medicina podría fácilmente errar. Para evitar este peligro, del regimiento antes
dicho no he querido hacer mención. Y como el tratado dicho arriba, según ya he
mencionado, se ha hecho para utilidad común y pública, plázcaos, señores, darle
traslado a toda persona que quiera copia. Y que, además, os plazca haber acogido en
vuestros brazos y bajo vuestra protección al autor de aquél.
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La introducción del tratado tiene dos capítulos. El primer capítulo es de las
propiedades del aire atemperado en sus cualidades y en su sustancia.

Cuando el aire en alguna región o ciudad está bien atemperado en su naturaleza
o en sus cualidades, y tiene transparencia y limpieza, y pureza en su sustancia, tal aire
posee propiedades maravillosas, pues primeramente hace alargar mucho nuestra vida, da
alegría y conserva la salud, hace que se eleve la inteligencia, en la medida que ve y
contempla verdad en cosas muy altas y muy sutiles. Además, mueve la inteligencia
nuestra a contemplar y a ver de verdad algunas cosas por venir, tiene además cualidad
de contraveneno, es decir, propiedad de triaca contra todo veneno y contra toda bestia
venenosa. Porque es cosa cierta que en algunas islas de Hibernia no puede vivir ninguna
bestia venenosa, ni los hombres que las habitan pueden morir por veneno ni por tósigo.
Además, es cosa probada y cierta que los cuerpos muertos que están al aire y que no son
enterrados nunca jamás se pudren ni se corrompen. Por lo que se demuestra
manifiestamente que en tal región el aire tiene maravillosa propiedad de contraveneno,
es decir, cualidad de triaca.

El segundo capítulo: de las maneras en las que puede haber mudamiento y
alteración o desatemperamiento en el aire.

Mas en el aire puede venir mudamiento en dos maneras, esto es a saber, en sus
cualidades, y dicho mudamiento se llama alteración. Además, puede haber mudamiento
en su sustancia, y dicho mudamiento se llama putrefacción. Y cada uno de estos
mudamientos se sigue de propiedad determinada y diferente en el aire, pues vemos
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manifiestamente que a diversidad de complexiones se sigue propiedades diversas, y así
mismo a diversas putrefacciones se sigue diversas propiedades.
Y que a diversidad de complexión se sigue diversidad de propiedad lo podemos
probar, pues vemos que hombres de diversas complexiones tienen diversas condiciones
y diversas propiedades y maneras, porque los unos se alegran de oír cantos e
instrumentos, como aquéllos que tienen su complexión bien proporcionada. Hay otros a
los que les es de gran pena oír y escuchar aquéllos, como los que tienen su complexión
corrompida y desproporcionada, por eso vemos que los que están enfermos, a quienes
en salud causaba gran placer oír melodías de cantos y de instrumentos, desplace y daña
mucho oír aquéllos.
Aún vemos que los unos se deleitan en comer o beber cosas dulces, como los
flegmáticos, los otros se alegran en comer y beber cosas agrias, como los coléricos.
Todavía los unos vemos estar todo el día alegres y risueños, como los sanguíneos, y
otros están continuamente tristes de manera que en ningún momento ríen de corazón, y
éstos son melancólicos. Aún los unos son atrevidos y pendencieros, como los coléricos,
los otros son temerosos y blandos, como los flegmáticos y los melancólicos. Aún se
puede esto mismo probar, ya que vemos que medicinas de diversas naturalezas tienen
diversas propiedades y virtudes, pues otra propiedad y virtud tiene la lechuga y otra
propiedad tiene la pimienta, y así de las otras.
Pero que a diversidad de putrefacciones se sigue propiedades diversas lo
podemos probar, pues por putrefacción de flegma fuera de las venas se da una fiebre
que tiene por nombre cotidiana, que tiene la propiedad de hacer acceso cada día, y por
putrefacción de cólera se da otra fiebre que tiene por nombre terciana, que tiene la
propiedad de hacer acceso a días alternos. Y por putrefacción de melancolía se da
cuartana, que tiene la propiedad de hacer acceso de cuatro en cuatro días. Y digo “fuera
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de las venas”, pues cada uno de los dichos humores, cuando se pudre dentro de las
venas, da y engendra fiebre continua.
Aún se puede eso mismo probar de otra manera, pues por putrefacción de la
tierra se engendra un modo de seres animados, cada cual de diversa forma y de diversa
propiedad, como serpientes y lagartos, ratas y lagartijas. Y por putrefacción del aire se
engendran mosquitos y moscas y langostas, cada uno de diversas formas y de diversas
propiedades. Y por putrefacción del agua se engendran ranas y serpientes y anguilas.
Pero en el elemento del fuego no se puede dar ninguna putrefacción por el calor y la
sequedad que tiene, pues todo lo que se pudre ha de tener alguna humedad. Lo impide
aún su gran simplicidad y pureza, pues tiene aproximación sin intermedio alguno con el
primer cielo, que se llama la esfera de la Luna.
Empero no conozco que ningún elemento que obedezca a su simplicidad se
pueda pudrir. Antes al contrario, en la tierra o el agua o el aire lo que se pudre es un
cuerpo compuesto de cuatro elementos en el cual domina uno de aquéllos.
Visto y expuesto cómo a diferencia de naturaleza y de putrefacción en el aire se
sigue diversidad de propiedades, es a saber primeramente que el mudamiento del aire en
sus cualidades puede ser de dos maneras. Hay una que se dice natural, otra que se dice
contra natura. Mudamiento natural se llama a aquél que se da por alejamiento o por
acercamiento del Sol a nos cada año, ya que vemos en el aire gran fredor en el tiempo
de invierno cuando el Sol está en el signo de Acuario, y vemos así mismo gran calor en
el aire en el tiempo de verano cuando el Sol está en el signo de Leo. Y vemos que en la
primavera, cuando el Sol está en el signo de Aries o en el signo de Tauro, que el aire es
atemperado en calor y en fredor.
Pero mudamiento contra natura se da de dos maneras. En una manera que en el
verano hace grandes fríos o en el invierno gran calor, y tal mudamiento es de gran daño
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para las gentes y para todo otro ser viviente. Todavía se puede hacer este mudamiento
contra natura en otra manera, esto es a saber, que en las tierras templadas y bien
habitables el verano sea tan rabioso y tan caliente que por su gran calor corrompa y
elimine la generación de las hierbas y de los árboles, y de las frutas y de los trigos. O
que el invierno sea tan frío que por su gran fredor mortifique la calor natural de los
hombres y de las bestias, mortifique los árboles y otros seres vivientes. O así mismo que
la primavera, que debe ser naturalmente temperada, tenga la calor o la fredor arriba
dichas.
Y puesto que hemos hablado del mudamiento del aire en sus cualidades,
hablemos del mudamiento en su sustancia, el cual se puede dar así mismo en dos
maneras, pues su putrefacción, a veces, se encamina a engendramiento de algún ser que
tiene vida, por lo que vemos en verano, a veces, caer del aire con la lluvia ranas y sapos
y otros seres que tienen vida. Y a veces su putrefacción no se encamina al
engendramiento de algún ser viviente.
Y si se me pregunta cuál de estos mudamientos es peor, digo que el segundo,
porque indica gran repugnancia y desproporción en el aire, por lo que no puede recibir
espíritu de vida. Por eso, de este modo, tal aire ha de ser más contrario a nuestra vida. Y
por esta razón en nuestro cuerpo, del que se dice que es un mundo en pequeño, de
flegma podrida se engendran gusanos y lombrices, que tienen espíritu de vida, y de
cólera podrida o de melancolía podrida no se pueden engendrar, por gran enemiga y
horror que tienen con nuestra naturaleza, por eso no pueden recibir ningún espíritu de
vida.
Luego si en el aire, por tantos y tan diversos mudamientos así en sus cualidades
como en su sustancia, se puede seguir diversas propiedades y a diversas propiedades se
sigue diversas obras, no se debe ningún hombre maravillar si el aire, a veces, es causa
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de que las gentes mueran de súbito, o de que diversas fiebres pestilenciales reinen, o
erupciones, o apostemas se hagan bajo la axila o en la ingle o en otros lugares, o de que
reinen viruela o gusanos o otras malas enfermedades muy peligrosas y mortales. Y tal
tiempo puede llamarse tiempo de epidemia o de pestilencia.

Se sigue el tratado que comprende VI artículos, en el primero de los cuales se
declara qué quiere decir pestilencia y tiene dos capítulos. El primero es de la
definición de pestilencia.

Digo que pestilencia es mudamiento contra natura del aire en sus cualidades o en
su sustancia, por el que en los seres vivientes vienen corrupciones y muertes de súbito y
enfermedades diversas en algunas determinadas regiones, fuera del curso acostumbrado
en aquéllas.
Digo primeramente “que pestilencia es mudamiento”. Pues mudamiento es cosa
general a alteración de cualidades y a putrefacción de sustancia.
Digo, después, “del aire”, pues mudamiento de cualidades o de sustancia en la
tierra o en el agua no es pestilencia de la que aquí hablamos sino cuando aquél se sigue
de mudamiento en el aire. Y digo bien de la que aquí hablamos, pues pestilencia en
cuanto a peces se puede dar por mudamiento del agua en sus cualidades o en su
sustancia; porque vemos muchas veces mortandad de peces, y no por eso hay
mortandad de hombres ni de pájaros ni de otras bestias. Mas la pestilencia de la que
aquí hablamos es común a todas las bestias y a todo ser viviente, porque vemos en tal
tiempo que serpientes y otros reptiles huyen de las cavernas y salen forzadamente
afuera, y los pájaros dejan sus nidos y huyen según diré abajo, en el tercer artículo, de
las señales.
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Vemos todavía que los trigos y otros frutos que se producen en tierra donde tal
pestilencia reina o ha reinado llevan en sí gran infición, tanto que es así como veneno
para todos los que los comen. Por eso en los lugares que están cerca del mar donde las
gentes han de vivir de trigo traído de lejos, deben esforzarse en saber con certeza de qué
región es el trigo aquí traído. Y así mismo se deben cerciorar de la especiería aquí
aportada, si por ventura saben que tal pestilencia ha reinado en las partidas de donde de
costumbre viene la especiería, pues más valdría comer salsa de buen ajo que salsa de
clavo o de canela y de nuez moscada que estuviesen corrompidos o envenenados.
Digo, después, “contra natura”, pues mudamiento del aire que es natural, como
de invierno a verano, del que arriba hemos ya hecho mención, no es pestilencia.
Digo, después, “en los seres vivos”, por lo que se debe saber que en los seres que
están sometidos al curso de la naturaleza se encuentran tres grados de vida. En el primer
grado están los seres que se nutren y crecen que no tienen razón ni facultad de sentir,
como hierbas y todo tipo de plantas. En el segundo grado están los seres que se nutren y
crecen y además de eso tienen facultad de sentir, como peces, pájaros y otras bestias. En
el tercer grado está solamente el hombre, que se nutre y crece y tiene facultad de sentir,
y además de eso tiene razón y entendimiento. Y en todos estos grados de vivientes
puede caer pestilencia según ya hemos dicho antes.
Digo, después, “en sus cualidades o en su sustancia”, pues a estos dos
mudamientos se somete la naturaleza del aire según ya hemos declarado arriba.
Digo, todavía, “vienen corrupciones” contra el primer y el segundo grado de los
vivientes, esto es a saber, hierbas, trigos, árboles, fruta y bestias, pues tal como solían
tener propiedad de aprovechar a nuestro cuerpo, ahora tienen propiedad de envenenar y
de matar.
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Digo todavía, “y muertes de súbito”. Pues hoy habrás visto alguno de tus amigos
sano y alegre y mañana oirás decir que está muerto. Por eso en tal tiempo debe todo fiel
cristiano estar preparado a rendir buena cuenta y leal a su Señor cuando a Él plazca
llamarlo y pedirle cuentas.
Digo después “y enfermedades diversas”, pues los unos mueren de fiebre que
hacia afuera no aparece ni se muestra, y dentro quema y arde el corazón. Los otros
mueren de apostemas que se hacen en la axila o en la ingle o en el corazón, los niños
mueren por viruela o por sarampión, y algunos mueren por gusanos, otros pierden la
memoria. Por eso dice Galeno que él vio una pestilencia en una región en la que los
enfermos perdían la memoria, de manera que los propios nombres no los recordaban.
Digo después en “algunas determinadas regiones”. Pues toda pestilencia
comienza en alguna región. Pero a veces se muda a otra por una de tres razones. La
primera por vecindad, pues un aire corrompido corrompe con facilidad otro aire a él
próximo y eso vemos manifiestamente por experiencia en ejemplo semejante, pues una
granada o manzana podrida hace que se pudra otra a ella próxima. Vemos todavía que si
una granada o manzana se pudre en una parte, que al poco tiempo se extiende la
putrefacción a toda la granada o a toda la manzana. La segunda razón es el transporte de
trigo o de viandas de aquella región pestilencial a otra, pues en aquéllos que los
comieran se engendraría enfermedades parecidas y se las pegarían unos a otros. La
tercera razón es viento que lleve y mude el aire corrompido y pestilencial de una región
a otra según diremos abajo en el segundo artículo.
Digo todavía “fuera del curso acostumbrado en aquéllas”, pues cada región tiene
de costumbre ciertas enfermedades, como el reino de València el ántrax, que quiere
decir pústula maligna o búa negra, según vulgar de nuestra lengua. Y en Sabartès se
engendra mucho una enfermedad que se llama bocium, es decir, papo. Y en Lombardía
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las mujeres algunas veces en lugar de niño tienen una mona. En Catalunya reinan
muchas fiebres. En Alemania apenas saben qué quiere decir fiebre, pero reinan allí
muchas apostemas. En Francia nacen muchas mujeres cojas o zambas. Pero en tiempo
de pestilencia se dan enfermedades muy extrañas, en la región donde está la pestilencia,
que no se habían visto allí nunca. Tienen aún cursos muy extraños, pues con las señales
que en otro tiempo todo médico los pronosticaría y los tendría por curados, ellos se
mueren.

El segundo capítulo es de la interpretación de pestilencia.

Y pues hemos expuesto y declarado la definición de pestilencia, razón es que
expongamos la interpretación de su nombre. Se dice que pestilencia, según verdadera
interpretación, quiere decir tal como tiempo de tempestad que viene de claridad, esto es
a saber, de las estrellas. Por la primera sílaba suya, que es pes, entiendo “tempestad”. Y
por la segunda sílaba suya, que es ti, entiendo “tiempo”. Y por la tercera sílaba suya,
que es lencia, entiendo “claridad”, pues lencos en griego quiere decir tanto como
“claridad”, o “luz” en latín.

En el segundo artículo se declara en qué manera se da o se engendra, o por
qué razones, la pestilencia antes dicha. Y este artículo tiene dos partes principales. La
primera es de las cosas que engendran o dan en el aire pestilencia universal a toda
una región o a muchas. Y tiene dos capítulos: el primero es de las cosas que dan en el
aire pestilencia universal en sus cualidades.
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Yendo al segundo artículo principal, digo que el verano es de calor rabiosa o el
invierno de fredor muy excedente y mortal por obra de Dios y por merecimientos
nuestros, cosa de la que tenemos ejemplo en la Vieja Ley, Éxodo Xº capítulo del Faraón
que maltrataba al pueblo de Israel, por eso Dios, entre las otras plagas y maldiciones
que le envió, hubo viento ardiente y langostas. Y no dude nadie que no le pudiese haber
enviado viento excedentemente frío y mortificante.
Otra razón por la que el verano es de calor rabiosa y el invierno es de fredor
mortal es ésta, esto es a saber, cuando en el verano se conjuntan muchos planetas
calientes con el Sol y con la Canícula, pues por tal conjunción la virtud del sol se dobla
y fortifica. Y el invierno, por el contrario, es de fredor extrema cuando en el invierno se
conjuntan muchos planetas fríos con el Sol, pues el Sol, en su alejamiento, suelta muy
poco poder de calentar, y ahora por tal conjunción su virtud de calentar se halla muy
menguada y la virtud de enfriar de los planetas se ve fortalecida.
Pero a veces sucede todo lo contrario. Pues el verano es muy frío y el invierno es
muy caliente y es la razón ésta, que cuando con el Sol se conjuntan muchos planetas
fríos en el verano, su virtud de calentar se mengua fuertemente. Y cuando en el invierno
se conjuntan muchos planetas calientes con el Sol, su virtud de calentar se refuerza. Por
lo que si se da tales conjunciones, es el aire en verano frío y en invierno caliente.
Pero no es mi intención decir que el aire en invierno sea caliente de calor
semejante a la del verano, ni en verano sea frío de fredor semejante a como es en
invierno, antes al contrario entiendo que es cosa imposible por curso de naturaleza. Por
lo que propiamente hablando diría que el aire en tal invierno tiene fredor muy remisa y
muy débil, y el verano así mismo calor muy remisa y muy débil.
Otra razón todavía puede haber de las alteraciones arriba dichas, esto es a saber,
soplo de diversos vientos por curso de naturaleza hechos y engendrados, pues a veces
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reina en el verano mucho viento austral o de mediodía, al que en Catalunya vulgarmente
se llama marino, y entonces hace grandes calores en el verano. Y cuando reina mucho
viento septentrional o de tramontana es todo lo contrario. Y cuando en el invierno reina
mucho viento septentrional o de tramontana, tal invierno es de grandes fríos. Y cuando
en él reina mucho viento austral o de mediodía, es todo lo contrario.
Empero acontece, a veces, que el viento de mediodía, antes de que se encuentre
en estas regiones, pase por desiertos o por bosques grandes donde se haya prendido
fuego por cualquier razón. Sí que ocurre a veces que se queman .IIII. o .V. obradas de
tierra y ese viento viene a nuestras regiones muy caliente y inflamado. Y entonces el
aire nuestro es muy caliente fuera de toda causa natural. Acontece, todavía, que el
viento de tramontana, antes de que esté en estas regiones, pase por puertos o por
montañas que están cargados de nieve, y ese viento viene a nuestras regiones muy frío y
cortante y entonces el aire nuestro es muy frío más allá de toda natura.

El segundo capítulo es de las cosas que dan pestilencia universal en el aire en
cuanto a su sustancia.

Mas la pestilencia del aire que es mudamiento contra natura o putrefacción en su
sustancia, puede venir así mismo por muchos motivos. Pues a veces viene por obra de
Dios, procurándolo nuestros pecados, pues se lee en la Sagrada Escritura del Viejo
Testamento (Deuteronomio, XXVIIIº capítulo), que Dios todopoderoso propiciaba muy
grandes y muy maravillosas bendiciones a su pueblo si observaba y guardaba los sus
mandamientos. Y así mismo lo amenazaba y le prometía muy extremadas maldiciones
en el caso de que no observara las ceremonias y los mandamientos suyos, ubi sic
dicitur:
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Quod si audire nolueris vocem domini Dei tui, ut custodias et facias omnia
mandata eius et ceremonias quas ego precipio tibi hodie, venient super te universe
maledicciones iste et aprehendent te: Maledictus eris in civitate, maledictus in agro,
maledictum orreum tuum et maledicte reliquia tue, maledictus fructus uteri tui et fructus
terre tue, armenta boum tuorum et greges ovium tuarum, etcétera.
Y sigue más, pertinente a nuestro propósito:
Pecutiat te dominus egestate, febre et frigore, ardore et estu et aere corrupte ac
rubigine et persequatur donec pereas.
Todavía sigue más en aquel mismo capítulo, a mayor confirmación de nuestro
propósito, así:
Percutiat te dominus ulcere Egipti et partem corporis per quant stercora
egeruntur scabie quoque et purrigine ita ut curari nequeas. Percutiat te dominus
amencia et cecitate ac furore mentis et palpes in meridie sicut palpare solet cecus in
tenebris et non dirigas vias tuas, etcétera.
Todavía se lee en el Viejo Testamento, (en el Segundo Libro de los Reyes,
XXIIIIº capítulo), que por pecado de vanagloria y de orgullo, Dios mataba gran
multitud de gentes por pestilencia, pues David hizo contar todo su pueblo y encontró
que de Israel había DCCC mil hombres de armas y de Judá L mil, de lo que él se glorió,
por lo que Dios le envió pestilencia y le mató de su pueblo LXX mil hombres, y le
habría matado muchos más si no fuera porque David se arrepintió enseguida y
reconoció su pecado.
Y a probar eso, esto es a saber, que Dios por nuestros merecimientos envió
pestilencia y mortandades y otras persecuciones sobre nosotros, las pruebas dichas antes
cumplen al presente. Aunque en la Sagrada Escritura haya muchos otros ejemplos,
como el de las plagas del Faraón (Éxodo VIIº y VIIIº, IXº, Xº y XIº capítulos), y como
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el de la mortandad del pueblo de Israel, que Dios le dio por la murmuración que
hicieron contra Dios y contra Moisés y Aarón (Números XIIIIº capítulo). Y así las otras
de modo semejante.
Por otro motivo puede venir mortandad y pestilencia en las gentes, esto es a
saber, por hombres malvados hijos del diablo que, con ponzoñas y venenos diversos,
corrompen las viandas con malas mañas y malvada maestría, aunque propiamente
hablando tal mortandad de gentes no es pestilencia de la que aquí hablamos, pero de la
que he querido hacer mención pues que ahora tenemos tiempo en el que se han seguido
muchas muertes en algunas regiones cerca de aquí, como en Cotlliure, en la tierra de
Carcassés, en el Narbonés, en la baronía de Montpeller y en Aviñón y en toda la
Provenza.
Otro motivo por el que puede venir la pestilencia de la que hablamos en este
capítulo es conjunción de planetas o mirada de aquéllos. Y por mor de eso dice Alberto
[Magno] en el libro de propiedades de los elementos que cuando Saturno y Júpiter están
en conjunción en un mismo signo y en un mismo grado, viene mortandad y
despoblamiento y vaciamiento de reinos. Y es de gran maravilla que tal conjunción haya
de dar tal influencia, pues es cosa cierta que Júpiter tiene cualidades contrarias a
Saturno, por lo que debería corregir su malignidad. Por eso, siguiendo a Alberto,
convengo a decir que esta influencia viene por propiedad oculta, que no tiene nombre
propio, como la propiedad por la que el ruibarbo purga cólera y el turbit, flegma. Ni la
propiedad por la que el imán atrae el hierro tiene nombre propio. Y es cosa cierta que
toda influencia de estrellas que viene por virtud específica es más fuerte que ninguna
otra. Y semejante pestilencia y por motivo semejante puede venir en el agua, y entonces
hay gran mortandad de peces.
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Y a veces puede venir esta misma pestilencia por soplo de vientos de cierta
manera, pues vientos calientes y húmedos crecen y dan gran humedad en el aire. Y
humedad es madre de putrefacción. Aún más de otra manera, pues a veces por batalla o
en gran asedio muere gran multitud de gentes y de caballos que no se entierran, por lo
que se sigue de la putrefacción de los cuerpos muertos gran infición y corrompimiento
en el aire. Además, de los cuerpos podridos se generan moscas y tábanos muy
venenosos, cosa que se dio en Catalunya cuando el rey de Francia y sus gentes tenían
asediada la ciudad de Girona. Aunque es de creencia común que aquellas moscas se
engendraron por milagro. Y no lo discuto, pues lo que naturaleza produce o hace, todo
lo hace por virtud de Dios. Puesto que Dios, por virtud propia, lo pudo hacer y lo debió
hacer, viendo la injusticia y la iniquidad de aquéllos, los graves pecados y herejías que
hacían, que sería largo de contar.
Empero acontece a veces que sobreviene algún viento y reina fuertemente
durante algunos días, y lleva toda aquella pestilencia y putrefacción a otra región. Y a
la primera lleva de otra región aire puro y limpio. Por eso dice Galeno que por los
cuerpos muertos en Etiopía vino pestilencia y mortandad en Grecia. Por lo que en
tiempo que hay pestilencia en Sicília o en Sardenya, el viento del mediodía es muy
peligroso para Catalunya. Y el viento septentrional o de tramontana le es muy bueno y
muy provechoso. Y, por el contrario, si la pestilencia fuera en Gascuña o en el país de
Tolosa o en Francia, el viento de tramontana le sería de gran daño, y el viento del
mediodía le sería muy provechoso.
Todavía puede venir esta pestilencia de la parte de la tierra, pues dentro, en la
tierra, se da muchas evaporaciones de humedades, por lo que nacen y salen grandes
fuentes y ríos de altos montes y de altas montañas. Además, se da dentro de la tierra
exhalaciones de humos por los que se produce a veces terremotos. Estos vapores y
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humos, mezclados con el aire, tienden a corromper y a espesar y a expulsar de su
naturaleza su sustancia.
Y si se me pregunta por qué en Lleida se engendra la niebla en invierno, digo
que por esta razón, pues que todos los lugares en torno a Lleida en todas partes están en
gran humedad, de modo que toda la tierra, o en gran parte, se puede regar. Y la calor
que está dentro de la tierra es mayor en invierno que en verano, por lo que las fuentes
naturales son calientes en invierno y muy frías en verano. Así pues, la calor grande que
está dentro de la tierra hace calentar y evaporar la tierra que está muy húmeda, y aquel
vapor espesa el aire. Y obra semejante produce el fuego que está bajo la olla que está
llena de agua.
Y si se me pregunta todavía si aquella niebla da pestilencia o malas alteraciones,
en especial en las gentes o en los otros seres así como trigos o fruta, digo que no. Y el
motivo es éste, pues la niebla comúnmente no se da sino en invierno. Y en invierno el
aire es frío, por lo que dicha niebla no da putrefacción en el aire, ya que para
putrefacción se requiere dos cosas, esto es a saber, calor y humedad. Pero digo que si en
verano se hiciera tal niebla, produciría pestilencia y enfermedades en las gentes y
corrompería los árboles, y la fruta, en lengua vulgar, se diría que se ha entecado. Y eso
es cosa probada por experiencia.
Empero, dicha niebla, según verdad, hace estar tristes a aquéllos que no la tienen
de costumbre, pues los espíritus de nuestro cuerpo son claros y luminosos y
resplandecientes, por eso el alma, que está apoyada y asentada en los espíritus, se alegra
en luz y claridad y está triste en tinieblas.
Y si todavía se me pregunta que si los espíritus de nuestro cuerpo son luminosos
y resplandecientes por qué no los puede ver ojo corporal, digo que eso lo impide su
escasez y sutilidad de sustancia, pues es cosa cierta que sobre el aire y bajo el cielo de la
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Luna está la esfera del fuego. Y de naturaleza de fuego es que sea claro y luminoso. Sin
embargo su luminosidad nuestros ojos corporales no la pueden ver por la escasez y
sutilidad de la sustancia de aquél. Es exactamente lo mismo en el asunto que
consideramos. Y por este mismo motivo, nuestros ojos corporales pueden ver las
estrellas y no pueden ver la sustancia del cielo, aunque el cielo y las estrellas sean de
una misma naturaleza. Mas, sin embargo, las estrellas son de sustancia más compacta y
el cielo de sustancia muy escasa y muy sutil, por lo que las unas las puede alindar
nuestra vista y el otro no.
Otra razón por la que puede venir esta misma pestilencia está en la parte del
agua, pues cuando en el agua hay putrefacción por los motivos arriba dichos, y por el
calor del sol se elevan del agua muchos vapores, que son mucho más malignos y
dañinos que el agua en toda su sustancia tanto en cuanto que son más sutiles y más
penetrantes, esos vapores se mezclan con el aire y lo corrompen y lo pudren en su
sustancia.
Y por todas estas razones arriba dichas puede venir pestilencia en el aire y
mortandad de gentes universal a toda una región o a muchas.

La segunda parte principal de este artículo es de las cosas que dan o
engendran pestilencia particular y tiene III capítulos. El primero es de las cosas que
dan pestilencia particular y ajustada a una ciudad solamente.

Pestilencia particular a una ciudad puede venir primeramente por causa de tener
en torno a sí y cerca muchos estanques y muchos brazales o acequias llenos de agua no
movible, como Tortosa y Oristany.
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Otro motivo para ello es porque esté a cubierto de la parte de Oriente, como
Tortosa, pues el Sol es muy eficaz en purificar el aire. Y, por el contrario, cuando es por
este motivo Lleida debe estar preservada de pestilencia. Y si se me pregunta por qué
Lleida es ciudad difamada por sus muchas enfermedades, especialmente en tiempo de
verano, ya que está alta y bien ventilada en especial por los vientos orientales, y ya que
está descubierta al sol naciente, digo que lo es no por mal aire, sino por mal regimiento
de la fruta y de las viandas por la abundancia de ellas. Y expongo una regla general tal
que todo lugar donde hay carestía de viandas y de fruta es más sano en verano que
cualquiera otro donde se da lo contrario, pues mucho acostumbrarse a fruta y esforzarse
por almacenar multitud y diversidad de viandas es una causa muy fuerte de engendrar
enfermedades y de no llegar a vejez.
Otro motivo por el que viene pestilencia particular expresamente a una ciudad es
porque se encuentra en lugar hondo y tiene montañas altas a todos lados, y el común de
las gentes llama a tal ciudad ciudad o lugar ahogado, y tal es la Seu d‟Urgell, pues dicho
lugar no se puede ventilar bien, y la ventilación es algo que elimina putrefacción del
aire, por eso el común de las gentes pone las ropas a ventilar y a orear para que no se
pudran ni se apolillen.
Hay otro motivo, esto es a saber, multitud de árboles en torno a aquélla,
especialmente si son altos, como álamos, pues impiden la ventilación del aire de la
ciudad, especialmente nogales, que tienen propiedad especial de corromper el aire, y
propiedad semejante tiene la higuera, por lo que el común de las gentes dice, y es cierto,
que dormir a la sombra de nogal o de higuera es cosa grave y dañina. Y por mor de eso
la ciudad de Lleida ha sido más sana en verano después de que talaran los álamos de
Fontanet.
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Otro motivo puede haber, suciedad de la ciudad, por lo que para evitar
pestilencia en una ciudad se debe evitar mucho que ni tripas ni desechos de bestias ni
bestias muertas se echen cerca de la ciudad, ni vertederos deben ponerse al lado de la
ciudad. Ni se debe permitir que dentro de la ciudad, en vía pública, ni de noche ni de día
se haga ni lance ninguna inmundicia, ni dentro de la ciudad se debe poner cueros a
remojar ni se debe matar bueyes ni otras bestias, pues de todas estas cosas viene gran
infición en el aire. Y esta causa tiene lugar en París y en Aviñón y en Lleida.
Otro motivo puede ser viandas corrompidas, engendradas en región pestilencial,
aportadas a aquel lugar o ciudad, especialmente trigo y vino en tanto en cuanto son
viandas que se toman en mayor cantidad que ninguna otra.
Otro motivo es trato con enfermo de enfermedad pestilencial, pues del uno se
pega al otro como el fuego de San Antonio, y de aquél a otro. Y así se extiende a los
otros si Dios misericordioso no envía su santa gracia.
Y si se me pregunta cuáles son las enfermedades que se pegan de uno a otro,
digo que aquéllas son tales como lepra o laceria y roña y tisis y legaña, fiebre
pestilencial, viruela y sarampión y tiña. Y universalmente toda enfermedad que se da
por pestilencia del aire.
Pero Aristóteles, en el séptimo libro, que se llama De problematibus, hace esta
pregunta: ¿por qué así como el enfermo da alteración en el sano mudándolo de salud a
enfermedad, por qué el sano no da alteración en el enfermo mudándolo de enfermedad
a salud? A tal pregunta o demanda responde él mismo que la razón es ésta: porque
enfermedad es mudamiento y sanidad es reposo. Por lo que ésta, esto es a saber, salud,
no mueve, y la otra, esto es a saber, enfermedad, mueve. Y aunque la respuesta es
verdadera, sin embargo no es clara de entender por todos, por lo que digo que salud es
atemperamiento y enfermedad es desatemperamiento, y la cosa desatemperada está en
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más alto grado de cualidad que la atemperada, por lo que hace más fuerte acción y más
fuerte mudamiento.
Pero para que una enfermedad se pegue a otro, se requiere principalmente
disposición en el cuerpo de aquél a quien se pega. Pues obra y efecto siempre se da en
materia predispuesta, por eso se dice vulgarmente que mal resultado tiene acercar el
fuego a la estopa. Y si todavía se me pregunta quiénes son los que se encuentran
predispuestos y propensos a enfermedades pestilenciales, digo que aquéllos
principalmente que tienen el cuerpo lleno de humores, especialmente si son humores
corrompidos y podridos, y aquéllos así mismo que han gozado a lo largo del año de
mucho comer y mucho beber. Y aquéllos que mucho acostumbran a tratar carnalmente
con mujer. Y aquéllos que tienen las porosidades del cuerpo anchas, o artificialmente
así, como por mucho usar de baños, o naturalmente así, como los que fácilmente sienten
calor o fredor. Y los que con poco motivo sudan. Y los que son pilosos por el cuerpo,
pues multitud de pelos demuestra escasez y anchura de las porosidades del cuerpo.

El segundo capítulo es de las cosas que dan pestilencia particular y ajustada a
una calle.

Pestilencia particular en una calle se puede dar por la primera razón dicha arriba
al hablar de la pestilencia ajustada a una ciudad, la cual se da en el Cap de Pont de
Lleida, que marcadamente es la calle más malsana de todas las que hay en Lleida. Aún
el segundo motivo tiene lugar en el monasterio de los Frailes Menores y de los
Predicadores de Lleida. El cuarto motivo se da en el Cap del Pont. El quinto tiene lugar
en la Tripería de Lleida y en el Cap Pont. Y me produce gran asombro cómo en tan
señalado y tan notable lugar de la ciudad se mantiene tan marcada infición.
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Todavía puede haber otro motivo, en especial si por ventura la calle está cerca de
plaza donde se vende hortaliza, especialmente coles, pues el olor de hojas de coles
podridas tiene propiedad de corromper el aire.

El tercer capítulo es de las cosas que dan pestilencia particular y ajustada
solamente a una casa.

El motivo por el que pestilencia particular viene solamente a .I. casa puede ser
suciedad de la casa en todas las maneras antes dichas o por otro motivo, tal como si la
casa estaba en lugar ahogado y malo de ventilar, o en lugar húmido.
Aún por otro motivo, esto es a saber, si los de la casa habían comido trigo o
bebido vino que estuviesen corrompidos, pues ya se ha descubierto que por este motivo
morían todos cuantos estaban en una casa. Por eso doy regla general de que todos se
deben guardar de beber vino enyesado, pues tiende a quemar la sangre y el hígado, y a
secar el pecho, y hace venir disentería. Todavía se debe, con diligencia, eludir estercolar
viñas, pues el vino de tales viñas es muy putrescible, cosa que engendra fiebres diversas
y apostemas. Encima debilita y entenebrece los espíritus y no conforta las facultades.
Pero no ocurre así con el granado, pues estercolarlo, especialmente con estiércol de
puerco, y regarlo convenientemente con agua fría hace mejorar todo su fruto.
Todavía hay otro motivo, esto es a saber, trato con algún enfermo que tiene
enfermedad pestilencial, pues ya hemos visto y oído de personas dignas de fe que moría
el enfermo y morían los sirvientes de enfermedad semejante, y hasta el médico y el
confesor. Por lo que guárdese todo médico de tener deseo de tiempo de pestilencia por
codicia de dineros, pues, si lo tiene, desea su muerte misma o la de alguno de sus
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amigos y para liberarse de ello, si no es hijo de avaricia y de obstinación, querría haber
dado todo el tesoro del mundo.

En el tercer artículo se declaran las señales de la pestilencia arriba dicha que
es mudamiento del aire en su sustancia, el cual tiene II capítulos. El primero es de las
señales que significan pestilencia venidera.

Las señales de la pestilencia que es mudamiento del aire en sus cualidades no las
deseo exponer, pues son claras y manifiestas a todos aquéllos que saben poner
diferencia entre caliente y frío, por eso atiendo a decir solamente las señales de la
pestilencia que es mudamiento y corrupción del aire en su sustancia, donde hay que
saber que algunas señales significan pestilencia venidera y hay otras que significan
pestilencia ya presente. Las señales que significan pestilencia venidera son éstas, esto es
a saber, inflamaciones que se dan en el aire. Y de éstas hay algunas que están en un
lugar, según juicio de nuestros ojos, como cometa. Y digo bien según juicio de nuestros
ojos, pues, según verdad, el cometa no está continuamente en un lugar, antes bien sigue
continuamente el movimiento de un planeta o de planetas por virtud de los cuales se ha
engendrado.
Pero hay otras inflamaciones que son movibles y, de éstas, algunas hay que se
muestran de gran cantidad, a las cuales se llama dragón. Y ésta fue vista en Lleida por
muchas personas notables dignas de fe en el año MCCCXLV., el último día de febrero
próxima el alba, cuya anchura era mayor que una gran asta de lanza y su longitud, según
estimación verdadera, era de más de XX astas de lanza. Y tenía mayor resplandor que
cualquier relámpago. Así que a todos los que la vieron dio muy gran miedo. Hay otras
que aparecen sólo en cantidad de una viga grande. Hay otras que aparecen a modo de un
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asta de lanza. Hay tales que tienen discontinuidad, como si se inflamase una parte
después de otra, y esa inflamación se llama cabra que salta o estrellas volantes.
De estas inflamaciones arriba dichas, a veces las hay que hacen su movimiento
hacia la tierra. Y las hay tales que hacen su movimiento a arriba, hacia el elemento del
fuego. Y si se me pregunta por qué las inflamaciones arriba dichas hacen su movimiento
hacia la tierra, ya que son de la naturaleza del fuego y el movimiento del fuego en su
naturaleza sería subir hacia el cielo, digo que tales inflamaciones no hacen tal
movimiento por el fuego, antes al contrario siguen la materia donde tal inflamación se
ha engendrado, pues si se estuviese en un lugar alto y se prendiera fuego a estopa y se
dejase caer la estopa, cosa cierta es que la estopa ardiendo iría a tierra. Lo mismo es en
el asunto que consideramos.
Y si se me pregunta por qué algunas de las inflamaciones arriba dichas son de
gran cantidad y otras de poca, digo que eso se da según la multitud de las exhalaciones
que suben de la tierra a la región del aire por virtud del Sol y por virtud de conjunciones
de algunos planetas. Se dice que a veces acontece, y puede acontecer, que alguna muy
gran inflamación de las arriba dichas cae sobre alguna ciudad o en algún boscaje y
quema una gran partida de tierra, por cuya cremación se mezclan muchos vapores y
humos malos en el aire y lo corrompen y lo privan de su naturaleza y lo envenenan.
Cosa que ha acontecido de hecho en este año presente en la Turquía.
Con todo, no niego que Dios todopoderoso, por la maldad de las gentes de
aquella región, y de los vecinos de aquélla, no pudiese haber enviado fuego del cielo o
creado de nuevo en la tierra algo que quemase o destruyese a toda aquella gente, como
destruyó aquellas dos ciudades por pecado contra natura de la carne, esto es a saber,
Sodoma y Gomorra, según se lee en la Sagrada Escritura (Génesis, XIXº capítulo), por
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lo que todo fiel cristiano debe tomar enmienda y corrección del caso arriba dicho, como
hace el niño pequeño cuando ve golpear y disciplinar a su compañero.
Así pues se manifiesta que tal señal de pestilencia no es solamente señal, antes al
contrario engendra y da pestilencia. Pues que toda cosa que a nuestro entendimiento
represente lo que ha de venir se puede llamar señal. Por el mismo motivo, generalmente
hablando, todas las cosas que dan o engendran pestilencia en el aire o en las gentes
pueden llamarse señal, ya sean constelaciones o vientos o otras cosas. Por eso, cuando
vemos que alguna mala conjunción se da de planetas que son enemigas de nuestra vida,
sabemos que en tiempo venidero existirán enfermedades y mortandades. Así mismo
cuando vemos que en el invierno ha reinado mucho en Catalunya el viento austral, que
llaman marino, y ha habido muchas lluvias, y de forma semejante continúa la
primavera, sabemos que el verano y el otoño le será pestilencial. Y así mismo lo
podemos declarar en las otras cosas que dan pestilencia.
Hay aún otra señal de pestilencia venidera, esto es a saber, cuando en el aire hay
muy a menudo gran diversidad así que apenas antes hace calor mortal y tan pronto
como después o al día siguiente hace mucho frío, o en un mismo día las madrugadas son
frías y las tardes bochornosas, o por lo contrario.

El segundo capítulo es de las señales que significan pestilencia ya presente en
el aire.

Las señales que significan pestilencia ya presente en el aire son tales como
enturbiamiento del aire, pues apenas antes parecía que debía llover y después no llueve.
Hay otra señal aún, que todo el aire está cargado de polvo. Todavía hay otra señal, que
aunque el aire de por sí no tenga color, empero parece que sea amarillo o citrino. Otra
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señal hay todavía muy cierta, esto es a saber, que las serpientes y las lagartijas y los
lagartos y otros reptiles y las ranas están en gran abundancia y salen de las cavernas de
la tierra o del agua más de lo que tienen acostumbrado. Todavía hay otra señal, que los
pájaros huyen de sus nidos y dejan de empollar los huevos.
Hay todavía otra señal, que las enfermedades son muy engañosas, pues el
enfermo estará templado por fuera, en sus carnes, y dentro, cerca del corazón, será muy
grande el fuego y la quemazón. Más todavía, a veces el enfermo no se sentirá gran
fiebre ni el médico con el tacto la encontrará, y el pulso no estará muy cambiado de su
natural. Y las orinas tendrán señal de digestión. Y el enfermo se muere de súbito. Y el
médico está maravillado como aquél que no sabe qué le ha ocurrido. Además, los que
tienen fiebre pestilencial no están calientes por fuera y tienen gran congoja, de manera
que no pueden sosegarse. Y tienen la respiración y el aliento muy corrompido y muy
maloliente, a tal punto que soportar su respiración y su aliento es cosa difícil.
Otra señal hay, que en tal tiempo reinen muchas fiebres pestilenciales de las
cuales ya hemos hecho mención, a las que siguen y acompañan malas erupciones y
apostemas, así como ántrax o mala búa, viruela y gusanos y otras enfermedades
malignas. Por eso cuando se ve en las gentes engendrar y multiplicar tales fiebres y tales
enfermedades, se puede reconocer fácilmente que en el aire hay putrefacción y
corrupción en su sustancia.
La última señal es que la fruta está toda entecada y el trigo cosechado de aquel
año no se puede conservar, antes al contrario despide un olor muy extraño. Y el pan
hecho de aquél no tiene sabor ni olor, como acostumbraba a tener en otros años.
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El cuarto artículo es de la alteración y del mudamiento que da el aire
pestilencial en los seres vivos y especialmente en nuestro cuerpo, que tiene II
capítulos. El primer capítulo es del mudamiento que da el aire que es pestilencial en
sus cualidades.

Es a saber que el aire pestilencial en sus cualidades por exceso de calor quema
hierbas y trigos y árboles, seca la tierra y elimina el nutrimento a todas las plantas por lo
que se secan y mueren. Y si es pestilencial por exceso de fredor, así mismo les quita la
vida, por eso vemos que algunos árboles, como naranjos, no pueden vivir en tierra muy
fría. Y yo digo que en València, o en Mallorca o en Barcelona podría hacer tan gran
fredor algún año que todos los naranjos morirían. Y en Lleida podría hacer tan gran
fredor algún año que no solamente morirían los naranjos, más aún, morirían todas las
hierbas y todos los árboles. Y este mismo aire así frío puede ser muy dañino para
nuestro cuerpo.
Se ha de saber que el aire tiende a alterar nuestro cuerpo en muchas maneras,
esto es a saber, de fuera y dentro. De fuera, pues si es muy caliente, abre las porosidades
de nuestro cuerpo y da descomposición de la calor natural y de los espíritus, por lo que
debilita las virtudes y causa sed y da desgana y produce descomposición de la sangre
sutil y hace amarillear la piel, por eso en las tierras muy calientes las gentes son negras
y su negror tira a citrino, como en Sardenya y en Sicília, y hace que se inflame y
señoree la cólera.
Más adentro da alteración, pues sin intermediario va al corazón para enfriarlo y
para mitigar su gran calor. Por eso tal aire calienta muy fuertemente el corazón y los
espíritus y la sangre arterial y hace que la cólera señoree todos los otros humores,
multiplicando aquélla y fortaleciendo y agudizando sus cualidades, que son calor y
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sequedad. Por eso tal aire puede ser causa de toda enfermedad que se engendra o se
hace de cólera.
Y si por ventura el aire es excedentemente frío, tiende así mismo a alterar y dar
mudamiento en nuestro cuerpo de fuera y dentro. De fuera hace cerrar las porosidades
de nuestro cuerpo. Y si es tan frío que puede penetrar dentro de nuestro cuerpo,
mortifica la calor natural, por eso se encuentra que muchas personas han muerto por
gran frío. Además causa apoplejía, que también se llama ataque o apostemación del
cerebro, por el que súbitamente se pierde el movimiento y la sensibilidad, de manera
que no se conoce apenas de la persona si está muerta o viva ni en el pulso ni en el
respirar. Por eso, para probar si están muertos o vivos, tómese una vedija de lana muy
fina y muy sutil y póngasela cerca de los agujeros de la nariz y de la boca, y si poco o
mucho respiran, la lana se mueve por el aire que sale y entra por los agujeros de la nariz
y de la boca. Todavía se hace otra prueba, esto es a saber, que se les ponga un vaso lleno
a rebosar de agua sobre el pecho, a la altura del corazón. Y si por ventura el corazón
tiene algún movimiento, se ve mover el agua. Y si por ventura no se mueve, se puede
entregar el paciente a los clérigos. Otras señales hay, pero éstas cumplen y bastan de
presente.
Aunque exponer estas señales sea exceder nuestro propósito, empero las he
querido exponer para provecho común. Pues sé de cierto que muchos hombres y
muchas mujeres a los que acaece esta enfermedad piensa el común de las gentes que
están muertos, y muchos se entierran que están vivos. Por eso aconsejaría que aquéllos a
los que viene tal accidente de manera súbita fuesen observados y examinados por
buenos médicos diligentemente antes que se los entierre. O que se observase al menos el
consejo de Avicena, que quiere que se espere a enterrarlos al menos durante .LXX. y
dos horas, que son .III. días naturales íntegros y cumplidos.
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Aún causa tal aire en exceso frío epilepsia, que quiere decir “mal caduco”. Da
además parálisis y torcedura de cara y de ojos y de boca. Pero el aire que es frío y no
tiene fredor muy en exceso, tiende a hacer buena digestión y hace otras cosas
provechosas a nuestro cuerpo. Pero pues que tal aire no es pestilencial, por mor de ello
no me aplico más a mencionarlo.

El segundo capítulo es del mudamiento que da el aire que es pestilencial en su
sustancia.

El aire pestilencial por putrefacción y mudamiento de su sustancia da muchos y
diversos mudamientos en nuestro cuerpo, y de diversas maneras. Pues él corrompe y
envenena todas las frutas y los trigos y, al corromper éstos, corrompe los humores de
nuestro cuerpo. Todavía más, este aire corrompido y podrido, alentando y respirando,
entra sin intermedio alguno al corazón. Por eso pudre y corrompe la sangre arterial que
se hace y se engendra dentro de las celdas del corazón. Todavía corrompe y pudre los
espíritus vitales, la cual sangre corrompida va del corazón por las venas que pulsan, que
se llaman arterias, a los otros miembros. Y la arriba dicha putrefacción o corrupción de
sangre, por vecindad, corrompe y pudre la otra sangre.
Y esta sangre a veces da ataque dentro de la sustancia del corazón y engendra o
da apostema en el corazón. A veces la naturaleza se libra de ella y la envía a las axilas,
que son como letrina o albañal del corazón, y hace aquí ataque o apostema. A veces lo
envía al hígado y el hígado lo envía a la ingle como a su letrina o albañal y da aquí
apostema. A veces aquella sangre podrida hierve como lo hace el mosto y va a las partes
de fuera. Y se engendra viruela y sarampión. Y a veces la putrefacción, en especial, se
da en la flegma, por lo que se engendra gusanos de diversas maneras. Pero quiero
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exponer una regla general, que con todas las enfermedades antes dichas hay en todo
tiempo fiebre continua o de un humor o de muchos, según que los humores tomen
efecto o putrefacción del aire pestilencial. Y si se me pregunta si la fiebre es primero y
después vienen las enfermedades arriba dichas o si es lo contrario, esto es a saber, que la
fiebre sea secuela o accidente de las apostemas arriba dichas, digo que la fiebre es
primero y después se siguen las apostemas y la viruela por manera de acabamiento de la
fiebre pestilencial antes dicha.

En el quinto artículo principal se expone el regimiento de preservación, y tiene
dos partes principales: la primera es del regimiento que se debe observar contra el
aire pestilencial en sus cualidades. Y tiene dos capítulos: el primero es del regimiento
contra el aire pestilencial por exceso de calor.

Si el aire es pestilencial por exceso de calor, en tal tiempo se debe estar en
lugares fríos naturalmente o artificialmente. Naturalmente, como en la serranía en
Aragó o en la montaña de Prades en Catalunya. Se debe aún dormir en casas
subterráneas que tengan ventanas, especialmente a la parte de tramontana, para que el
aire no sea húmedo ni ahogado. Pues tal aire hace mucho daño a la cabeza y al pecho y
a los pulmones.
Artificialmente se puede enfriar el aire de muchas maneras, esto es a saber, que
se haga regar el suelo de la habitación con vinagre y agua de rosas. Y que se eche por el
suelo de tierra puntas de sauce y hojas de caña o de nueza y ramos de mirto, y rosas.
Además, puede hacerse cojines llenos de rosas secas y que se coloquen a la cabecera de
la cama. Aún se puede hacer exudaciones de agua en varias partes de la habitación, que
valdrán como si saliese fuente viva en la habitación. O que se tome un lebrillo grande
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lleno de agua muy fría y que esté en medio de la habitación y que, con una escudilla, se
saque agua y después que se la devuelva al lebrillo vaciando la escudilla desde alto. O
que se tome sábanas mojadas en agua fría y que se tiendan en algún porche.
Todavía se debe llevar vestiduras tales y forros tales que no hagan inflamar la
sangre, al contrario, que la templen y la refresquen, como vestiduras de seda o de lino
delicado y fino. Y así mismo se debe cuidar de no ir ataviado como para coger frío, pues
acontece a veces que en el tiempo arriba dicho súbitamente sobreviene algún viento frío
y penetrante, por lo que en tal caso se debe cuidar uno de estar en lugar donde tal viento
frío sople como si viniese por valle. Por eso es buena cautela, para guardarse de este
peligro, en todo tiempo llevar jubón delgado de lino o de seda forrado de algodón, pues
tal vestidura se cuida de hacer todas las cosas arriba dichas, esto es a saber, que guarda
de inflamar la sangre y guarda así mismo de coger frío súbitamente. Por eso los
lombardos, que son maestros del vivir en el mundo, nunca van sin tal vestidura.
Aún se debe frecuentar en tal tiempo viandas frías, como calabazas y melones,
lechugas y verdolagas y cohombros y así de las otras, a no ser que a eso se opusiera
algún caso particular, como gran debilidad o destemple de estómago. Se debe todavía en
tal tiempo evitar beber vino de gran fuerza por su naturaleza, como vino griego o
garnacha, pues, en tal tiempo, vinos que con poca agua están muy amerados son
mejores. Aún se debe evitar, en tal tiempo, beber vinos enyesados o conservados con
alumbre o con cal, pues tales vinos tienden a quemar la sangre y los humores. Se debe
todavía utilizar en tal tiempo agraz y vinagre y zumo de naranjas y de limones, a menos
que algún caso particular lo impidiera, como fredor de boca del estómago o sequedad de
pecho o tos o romadizo y otras cosas semejantes.
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El segundo capítulo es del regimiento contra el aire pestilencial por exceso de
fredor.

Cuando el aire es pestilencial por exceso de fredor, se debe elegir lugares
calientes naturalmente o artificialmente.
Naturalmente como lo es el reino de València o el campo de Tarragona. Y se
debe dormir en habitación donde el sol pueda entrar y tenga las ventanas hacia sol
naciente o hacia mediodía. Y si por ventura tiene ventanas hacia tramontana, sean muy
diligentemente cerradas.
Artificialmente se puede calentar el aire de esta manera, esto es a saber, que se
haga fuego, en la habitación, de sarmientos bien secos o de romero o de enebro o de
olivo. Y que el fuego sea claro, sin humo, tanto como se pueda, pues el humo es dañino
a los ojos y al pecho. Empero, al estar cerca del fuego se observe esta cautela, esto es a
saber, que se tenga la espalda vuelta al fuego, pues estar vuelto cara a cara al fuego
produce dos males, el uno, que quita la digestión atrayendo el calor natural a los
miembros de afuera; el otro, que debilita la vista, por lo que quien gusta de estar con la
cara vuelta hacia el fuego debe tener alguna cosa delante de los ojos.
Aún debe llevarse en tal tiempo vestiduras tales y forros tales que tiendan a
combatir la fredor de fuera y que tiendan a retener la calor natural, como telas de fina
lana, especialmente teñidas de granate, y forro hecho del petigrís del vero, y forro de
liebre o de conejo o de fina corderina. Y vestirse ceñido en tal tiempo es cosa
provechosa. Y en especial se debe guardar los pies y la cabeza del frío, pues estos
miembros están lejos del corazón, que es fuente de calor, y mayormente cuando se vaya
a dormir, pues durante el sueño la calor natural va toda a los miembros que están
adentro.
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Todavía en tal tiempo se debe hacer ejercicios de gran esfuerzo, como ir a cazar
a pie o saltar o luchar o hacer esgrima, conservando cada cual su dignidad según su
grado y su estamento. Y por el contrario, si el aire tiene pestilencia de calor, los
ejercicios arriba dichos deben evitarse.
Aún más en tal tiempo se debe comer viandas calientes y densas en su sustancia,
como coles y guiso de chirivías y guiso de zanahorias y carnero y gallinas y así cosas
parecidas.
Todavía se debe frecuentar en tal tiempo de salsas calientes, como las de ajo o
de pimienta y mostaza y gayuba. Y aquéllos que puedan hacerlo pueden servirse de vino
naturalmente caliente, como griego o garnacha e igual de los otros, o artificialmente
caliente como vino pimentado. Y los grandes señores pueden servirse de pimentado que
esté hecho de las siguientes especias:
R. cinamomi alitimi .i. uncia. electi et mundi 1/2 uncia. granorum paradisi
florum cinamomi cubebarum domesticarum ana .i. drag. gariof. macis galang. ana .ii.
drag. nucis mus. unam grossam panis zuccari, et optimi vini et odoriferi utriusque
quantum sufficit, fiat nectar vel pigmentum.

Del que se puede tomar al final de la comida con pan tostado o con obleas.
Sin embargo doy el siguiente principio, que en el regimiento de calentar o de
enfriar se observe con diligencia regla y mesura, pues acontece muchas veces que en
tiempo de gran calor alguien cae gravemente enfermo por fredor por abusar de cosas
frías. Y en tiempo de gran fredor alguien cae gravemente enfermo por calor por abusar
de cosas calientes.
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La segunda parte principal de este artículo es del regimiento que se debe
observar contra el aire pestilencial en su sustancia, la cual tiene VII capítulos. El
primero es de la rectificación del aire podrido y corrompido en su sustancia.

Cuando el aire es pestilencial por putrefacción y corrupción de su sustancia,
debemos considerar si su corrupción o putrefacción sobreviene por nuestros
merecimientos o por nuestros pecados, o si sobreviene por infición de la tierra o del
agua o de estas cosas yuseras, o sobreviene por causa de cosas altas y supremas, como
por influencia de alguna conjunción o mirada de planetas, pues si la corrupción o
putrefacción del aire sobreviene por nuestros pecados o por nuestros merecimientos,
poco valen en este caso los remedios del arte de la medicina, pues aquél que ata ha de
desatar. Y para confirmar eso se puede aducir un texto de la Sagrada Escritura, que se
ha alegado antes en el segundo artículo escrito como Deuteronomio .XXVIII. capítulo,
donde se dice así: Percuciat te Dominus ulcere Egipto et partem corporis per quam
stercora egeruntur, scabie quoque prurrigine, ita ut curari noqueas.
Se dice aún vulgarmente que cuando Dios no quiere, santos no pueden, pues no
hay nadie que a la mano ni al poder de Dios se pueda oponer. Sin embargo, el mejor
remedio que en este caso podemos tener es de manera que reconozcamos nuestros
pecados y nuestras flaquezas, teniendo contrición de corazón y confesión oral, de obra y
de hecho satisfacción a Dios por verdadera penitencia y, con el prójimo, restituyendo y
dando a cada uno lo que es suyo, cuyo regimiento se nos escribió (Regum .III., capítulo
octavo) donde se dice así:

ffames si aborta fuerit in terra aut pestilentia, aut corruptus aer, aut erugo, locusta
aut rubigo, et afflixerit eum et inimicus eius portas obsidens, omnis plaga universa
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infirmitas, cuncta deuoratio et imprecatio que acciderit omni homini de populo tuo
israel Si quis cognoverit plagam cordis sui habendo veram contritionem. Et expanderit
manus suas in domo hac Hoc est habendo recursum ad sacrosanctam Romanam
ecclesiam, et ad eius vicarios, humiliter petenclo veniam de obmissis. Tu exaudies in
celo in loco habitationis tue et repropiciaberis et facies ut des unicuique secundum
omnes vias suas, sicut videris cor ejus quia tu nosti solus cor omnium filiorum
hominum, ut timeant te cunctis diebus quibus vivunt super faciem terre, quam dedisti
patribus nostris.

Pero si la putrefacción del aire viene de la tierra o del agua, en tal caso se debe
elegir para estar y para vivir los lugares altos y las montañas. Pero si la putrefacción
sobreviene por influencia de alguna conjunción o mirada de planetas, en tal caso se debe
elegir para estar y para vivir los lugares bajos y las habitaciones subterráneas, y se debe
tener en tal caso las ventanas de las habitaciones y las aspilleras diligentemente
cerradas. Y que se haga en la habitación fuego de determinada leña, como de romero y
de mirto o de ciprés, de la que pueda haber gran abundancia, o de enebro o de cantueso
de Arabia o de lavanda, que se llama vulgarmente espliego.
Y los grandes señores pueden servirse de perfume de las cosas que siguen:

R. ligni aloes, ambre grisie ana .II. drag. mirre obtime et electe olivani puri ana .I.
uncia. canifore storacis calamite ana .1/2. un. semis; rosarum rubearum siccarum
drag.II.; sandali macassarini, foliorum mirti ana .1/2. uncia. semis; pulverizentur omnia
grosso modo, et incorporentur cum lapdano puro, vel cum aqua rosacea de Domàs, en
la que esté disuelto el alcanfor arriba dicho.
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Y de ello se haga píldoras o trociscos y que de ellos se ponga en brasas .I. o .II. o
tantos como sea menester.
Aún se puede hacer perfume a grandes señores de una confección muy preciosa
que se llama gallia muscata o de otra que se llama confeccio Nere.
Pero el común de las gentes puede servirse de tal regimiento, esto es a saber, que
hagan fuego, en sus casas y en sus habitaciones, de romero o de enebro, y pueden hacer
perfume de incienso y de mirra o de otras cosas que sean de precio bajo, como timiama
y ervato. Y yo digo que solamente hacer fuego es cosa que rectifica mucho el aire
podrido en su sustancia. Y aconsejo que este regimiento sea continuado, porque es uno
de los más principales y de los más necesarios. Digo todavía que es cosa muy
provechosa regar el suelo de la habitación con agua de rosas y vinagre.

El segundo capítulo es del regimiento del ejercicio.

En tal tiempo se debe evitar mucho hacer ejercicio de gran esfuerzo, pues tal
ejercicio es motivo y ocasión de enviar mucho aire al corazón, el cual, como esté
podrido y envenenado, corrompe el corazón y su sangre y los espíritus, por lo que da las
alteraciones antes dichas en el cuarto artículo.

El tercer capítulo es de las viandas y de las medicinas que preservan nuestro
cuerpo de enfermedades pestilenciales.

El regimiento de las viandas y de las medicinas que tienden a preservar nuestro
cuerpo de enfermedades pestilenciales debe ser tal, esto es a saber, que se coma y se
beba lo menos que se pueda, especialmente el beber debe ser moderado y aconsejo que
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en tal tiempo se soporte grande sed. Digo aún que utilizar mucho en todas viandas
vinagre y agraz y zumo de naranjas y de limones y todas las cosas agrias, es cosa muy
provechosa, y vino claro y verdoso es mejor que dulce, pues vino que tiene dulzor es
más putrescible y muy predispuesto a convertirse en cólera.
Todavía se debe evitar en tal tiempo aves que se nutren cerca de estanques,
como fojas y ocas y patos y otras carnes húmidas en su naturaleza, como lechones y
corderos.
Aún se debe evitar en tal tiempo pescados viscosos, como morenas y anguilas y
pescados sin escamas, como delfín, mustela y atún y semejantes. Especialmente
aconsejo que se evite los pescados arriba dichos y todos los otros en caso de que estén
corrompidos y malolientes. Y si alguna vez hay necesidad de comerlos, aconsejo que se
elija pescados adecuados según la región, como salmón, y esturión, salmonetes o mullos
y pageles y platija, y semejantes. Y que se preparen en vinagre o en sazón. Y fritos o a
las brasas se tomen más en tal tiempo.
De las frutas digo que aquellas vale más en tal tiempo que tiren a acidez, como
guindas y granadas agrias y alcaparras en sazón.
Vistas y expuestas qué viandas son provechosas y cuáles hay que evitar en tal
tiempo, justo es que hagamos mención de las medicinas que tienden a preservar nuestro
cuerpo de las enfermedades pestilenciales. Se dice que tomar .III. veces a la semana, por
la mañana, un dracma o .III. dineros besantes de triaca fina es cosa muy provechosa,
especialmente si se purga el cuerpo en la manera que mencionaremos abajo, en el
siguiente capítulo.
Todavía hay una confección muy maravillosa y excelsamente alabada por
Avicena, y por Rhazés en el .IIII. Kitab al-Mansuri, y por Averroes y por otros
solemnes autores de medicina que decían que nunca nadie que tomase de ella en
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cantidad de un dracma cada mañana con una onza de vino bien aguado no moría aquel
año por pestilencia de aire. La dicha confección se hace de una partida de áloe sucotrino
y de la mitad menos de mirra, y de azafrán tanto como de mirra. Y quien la quiera hacer
dé tal receta al especiero:

R. aloe cicotrini un. .I.; mirre obtime et electe, croci orientalis ana unc. semis;
pulverizentur omnia et conficiantur cum aqua rosacea et fiant pillule vel trocisci.

Todavía hay una confección muy maravillosa, si se hace verdaderamente y
fielmente, que se llama metridatum, la cual tiene tanta eficacia, según dicen algunos
reconocidos autores de medicina, que a quien la usa cada mañana en cantidad de un
haba, ningún tóxico ni ningún veneno le puede hacer daño. Por eso el rey del Ponto que
llamaban Mitrídates, del que toma nombre la confección antes dicha según una
interpretación, como la hubiese utilizado cada mañana durante .I. año en la cantidad
antes dicha y fuese asediado en una ciudad de su reino por Pompeyo, rey de los
romanos, queriendo antes matarse que caer vivo en manos de sus enemigos, no se pudo
matar con veneno alguno, por lo que, viendo eso, se mató con .I. puñal.
Aún es cosa provechosa comer en tal tiempo en ayunas una hierba que tiene de
nombre escabiosa. Y si de la hierba se hiciese agua por destilación a fuego lento como
se hace agua de rosas, de tal agua podrían utilizar personas de complexión delicada.
Digo todavía que beber el zumo de una hierba que se llama capud monachi es de
gran provecho y de gran eficacia para impedir a toda materia venenosa que vaya o se
acerque al corazón, por eso es remedio supremo beber del zumo arriba dicho contra
ántrax o mala búa. Aún es cosa probada, contra esta misma enfermedad que se da en
tiempo de pestilencia las más de las veces, poner sobre la búa .I. sello de cera nueva, el
cual se haga según afuera se representa en el margen. Empero aconsejaría que en todo
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caso el cuerpo se purgase así por cristel como por otras evacuaciones y el miembro
paciente recibiese fuego o cauterio potencial hecho por consejo de médico reconocido.
Todavía hay otro remedio, esto es a saber, beber el jugo de una hierba que se
llama bruneta. Y poner sobre la búa esta hierba misma picada con el jugo y con toda su
sustancia es cosa provechosa.
Digo todavía que hecha la cauterización arriba dicha, sería muy provechosa cosa
aplicar ventosa para atraer la materia venenosa hacia afuera. Y algunos despluman el
sieso a .I. gallo o a una gallina y lo ponen sobre la búa para atraer la materia venenosa.
Y estos remedios terminan al presente.

El cuarto capítulo es del régimen del dormir.

Y puesto que después del comer naturalmente se sigue el dormir, digo que para
dormir se debe elegir habitación según las condiciones arriba dichas en el regimiento
del aire.

El quinto capítulo es del regimiento de nuestro cuerpo en cuanto a purgación
y en cuanto a sangría.

Puesto que pocos son aquéllos que en comer o en beber no hacen exceso, por
mor de eso aconsejaría que el cuerpo se purgase con purga ligera y sin peligro. Y puesto
que purga no se debe tomar sin que primeramente se haya tomado sirope, quiero hacer
mención primeramente del sirope, el cual puede ser tal para grandes señores:
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R. envidie novelle, rostri porcini, epatice, scolopendrie recentis, capilli
veneris recentis ana manipulum unum; buglosse cum toto foliorum borraginis
manipulos duos; seminis melonum, cucurbite ana unc. semis; seminis acetose, sandali
macassarini ana dra. II.; sandali albi et rubei ana dra. I.; fflorum violarum, borraginis
et buglosse ana unc. semis; fflorum nenufaris unc. I.; camfore in ligatura drag. .I.; aceti
albi unc. .II.; aque scabiose extracte per distillacionem unc. .III.; panis zucare unc.
.XIII.; fiat sirupus diligenter clarifficatus et perfecte coctus.

Del cual sirope se puede tomar por la mañana y por la tarde en cantidad de .X.
cucharas y .XV. de agua cocida que esté tibia. Empero aconsejaría que se dejase la cena
en el caso que por la tarde se deba tomar el sirope.
Pero el común de la gente podría utilizar el sirope siguiente:

R. sirupi endivie, sirupi violacei, sirupi de capilli veneris ana unc. .III.;
ocxiacre simplicis vel sirupi acetosi libram semis; misceantur.

Acabado de tomar el sirope, tómese tal purga o coladura, que es apropiada para
purgar cólera y flegma:

R. prunorum damasçanorum numero .XII.; anisi, maratri ana drag. .II.;
seminis melonum unc. semis; turbit bene gumosi et ponderosi interius et exterius
mundati vel loco eius agarici non antiquati drag. .II.; zinziberis albi et mundati drag.
.I.; uvarum passarum mundatarum unc. .I.; fflorum borraginis et buglosse ana unc.
semis; ffiat decoccio in qua dissolvatur cassiefistule mundate unc. semis para los de
complexión delicada o unc. .I. para los otros in fine addatur reubarberi electi de
quantitat d'un scrup. a .III. scrup. ho .I. drag. o más o menos según la naturaleza de la
persona.
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Sin embargo, puesto que la diversidad de los particulares hace mudar la obra del
médico, aconsejaría que en este regimiento se pidiese consejo de buen médico y de
reconocido, pues una purga no puede ser buena en todo tiempo ni a todos, como un
zapato no puede venir bien a todo pie.
Hecha la arriba dicha evacuación, al poco tiempo se puede hacer sangría de la
vena que se llama mediana, o de todo el cuerpo, para aventar la sangre en cantidad de
.III. a .IIII. onzas o más o menos según la condición de la persona y según mayor o
menor necesidad. Y si se me pregunta en qué cuarto de la Luna vale más la sangría,
digo que en el tercer cuarto. Y digo todavía que vale mucho más en mitad del dicho
tercer cuarto, a menos que lo vedase que la Luna, en tal tiempo, estuviese en signo
contrario a sangría, como Géminis, Leo, Virgo, Capricornio y lo mismo de los otros.
Y de este regimiento mismo es evitar con gran diligencia yacer carnalmente con
mujer pues, aunque hacer en exceso la cosa antes dicha en todo tiempo sea cosa de gran
perjuicio a nuestro cuerpo, empero en tal tiempo señaladamente y notablemente hace
gran daño y gran perjuicio.
Todavía digo que, en tal tiempo, acostumbrar de tomar baño es cosa muy
dañina, pues el baño hace abrir las porosidades del cuerpo por las que el aire
corrompido entra y causa fuerte alteración en nuestro cuerpo o en nuestros humores.

El VIº capítulo es del regimiento de los accidentes del ánima, que son tales
como ira, alegría, temor, tristeza, angustia y hay otros.

Digo que, en tal tiempo, gozo y alegría es muy provechoso si, por accidente, con
el gozo no se mezcla algún mal regimiento, o de viandas o de lujuria y así de las otras
cosas.
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Pero entre los otros accidentes que se debe evitar en tal tiempo están miedo e
imaginación. Pues por imaginación sola puede venir alguna enfermedad, ya que está
demostrado que algunos han caído tísicos por sola imaginación. Más todavía, es de tan
gran fuerza y de tan gran poder que hace mudar la forma y la figura al niño o a la
criatura en el vientre de la madre.
Y para demostrar la gran eficacia y el gran poder de nuestra imaginación en
nuestro cuerpo y en nuestras obras, podemos aportar por prueba primeramente la Santa
Escritura, pues leemos (Génesis .XXX. capítulo) que las ovejas y las cabras que cuidaba
Jacob, por imaginación y visión de las varas, que eran de colores diversos y que Jacob
ponía delante de aquéllas, al punto concebían y parían después corderos y cabritos de
colores diversos y manchados de blanco y de negro.
Todavía, a probar eso mismo, podemos aportar y colegir una tal experiencia.
Pues si se pone .I. cuadral de madera a ras de tierra, no hay nadie que no vaya de un
cabo al otro sin sujeción de modo que no caerá. Y si ese mismo cuadral se pone en lugar
muy alto y de gran peligro, no habrá nadie que ose intentar pasar sobre aquel mismo
cuadral. Por lo que aparece manifiesto que toda esta diversidad viene de parte de la
imaginación, pues en el primer caso no se tiene miedo y en el otro se tiene miedo.
Queda, pues, expuesto que tener imaginación de morir en tal tiempo y tener miedo de
ello es cosa muy dañina y de gran peligro. Por eso nadie debe desanimarse ni
desesperarse, ya que tal miedo hace gran daño y no es de ningún provecho. Por lo que
aconsejo que en tal tiempo por ningún muerto se haga sonar esquila ni campana, pues
mucho toman de ello mala imaginación los enfermos cuando oyen sonar las esquilas.
Todavía hay otra manera de preservación muy buena y muy provechosa, esto es
a saber, eliminar y evitar todas aquellas cosas que pueden dar pestilencia o epidemia.
Sin embargo hay algunas que no está en nuestro poder evitar, como son las
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conjunciones o miradas de planetas e influencia de éstos, así como los vientos y las
otras. Pero si son cosas tales que se puedan combatir, deben eliminarse y quitarse y
cesará la pestilencia que se espera que venga por causa de aquéllas. Para ello se puede
recurrir al segundo artículo principal, y se debe pensar y considerar qué cosas dan y
engendran pestilencia o universal o particular. Y si por ventura aquéllas se pueden
eliminar, se deben eliminar. Y a eso se deben esforzar los señores y sus oficiales, cuyo
oficio es mirar utilidad y provecho comunal, al cual se debe posponer todo bien y
provecho particular.
Y puesto que en tal tiempo las enfermedades y las muertes pueden venir por
diversos motivos, ya que acontece que algunos mueren por gusanos, otros hay que
mueren por apostema que se hace en el corazón y otros por otra razón, aconsejaría que,
en tal tiempo, de aquéllos que así mueran de súbito, que algunos fuesen abiertos y
observados diligentemente por los médicos, pues mejor y más ciertamente se podrá
proveer de remedios de preservación contra las cosas que dan las enfermedades o las
muertes arriba dichas.

El .VIIº. capítulo es del regimiento de preservación en especial contra gusanos
y lombrices.

Y puesto que, según que hemos dicho, en tiempo de pestilencia vienen fiebres y
muertes de súbito por gusanos y lombrices, por mor de eso quiero exponer regimiento
de preservación contra aquéllos. Se dice que en tal caso es cosa provechosa comer por la
mañana ajos y beber por la noche, cuando se ha de ir a acostar, .II. tragos o .III. de
vinagre. Digo todavía que purgar el estómago y las tripas con píldoras de gerapigra
Galieni o con cristel es cosa provechosa para impedir que se engendren gusanos y
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lombrices en los lugares arriba dichos, pues gusanos generalmente se engendran de
flegma. Por lo que eliminar aquélla es eliminar la generación de ellos. Aún se debe
evitar comer las viandas de las que fácilmente se engendran gusanos, como la leche,
cerezas y, en general, toda fruta dulce y legumbres, especialmente cuando son tiernas y
no están secas, como habas tiernas y así las otras, y coles y acelgas y espinacas. Y, en
general, toda vianda flegmática y viscosa.
Todavía se debe acostumbrar a tomar cada mañana la simiente de una hierba que
tiene por nombre centaura, de otra manera dicha simiente de Alejandría, y mézclese con
miel. O hágase pólvora de cuerna de ciervo y de áloe sucotrino, y tómese de ella en
cantidad de un dracma con miel. O tómese el jugo de una hierba que tiene por nombre
enula campane en la cantidad de media onza, y de este remedio dice Avicena que es
maravilloso. O hágase pólvora de una cosa que se llama granum nil, de otro modo
llamado cártamo, que vulgarmente se llama azafrán borde y tómese por la mañana con
leche o con miel, y de este remedio dice Avicena que mata las sierpes en nuestro cuerpo
y las expulsa afuera.
Digo todavía que pólvora hecha de una raíz que tiene por nombre diptanus, que
vulgarmente se llama hierba de Túnez, tomada con miel, es muy provechosa en este
caso. O hágase pólvora de altramuces amargos. Así mismo es muy apropiado beber del
jugo de las hojas del melocotonero. Y la triaca mayor tiene la propiedad de matarlos. Y
gerapigra Galieni tiene la propiedad de matarlos y de expulsarlos del cuerpo. Por la
cual cosa hay que saber que algunos toman cosas para matar los gusanos y, cuando
están muertos, permanecen en el cuerpo y, al pudrirse, se convierten en veneno del cual
se sigue muy gran daño. Por eso es buena cautela mezclar, con las cosas que los matan,
alguna cosa laxativa como sen o turbit y también las otras.
Pero para los de complexión delicada puede hacerse tal sirope:
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R. foliorton absincii, persicarie, enule campane, isopi, centauree, endivie,
rute ana manipl I.; germandree, genciane, prassii ana manipl. semis; cartami,
lupinorum amarorum ana unc. semis; cornu cervi, / aloe cicotrini ana drag. .II.;
seminis centauree, seminis porri ana drag. .II.; medulle vel nuclei persicorum unc. .I.;
coriandi preparati in aceto passulato unc. semis; folliculorum sene unc. .I. et semis;
turbit electi interius et exterius mundati drag. .II.; pulpe coloquintide unc. semis; anisi,
maratri, zinziberis albi et mundati ana drag. .II.; liquirice mundate unc. .I.; aceti albi
unc. .III.; panis zucare quartos. V.; fiat sirupus diligenter coctus et clarificatus; del cual
se tome cada mañana en la manera ya arriba dicha.

Todavía puede hacerse tal emplasto:

R. foliorum absinci, foliorum mente, foliorum porrorum ana; contundantur et
in oleo et aceto concantur vel frixentur et fiat emplaustrum, el cual póngase sobre el
vientre a la altura del ombligo. Y si a este emplasto se mezclara pulpa coloquintide
finamente pulverizada, o áloe sucotrino finamente pulverizado o pólvora de altramuces
amargos, tal emplasto sería mucho más fuerte.

Aún puede hacerse ungüento tal:
R. pulpe coliquintide drag. .II.; nigelle, aloe cicotrini, cornu cervi combustus,
seminis Alexandrie ana semis;.fellis bovini unc. .II; mellis quod sufficit; pulverizanda,
pulverizentur et subtiliter cribellentur et incorporentur omnia etfiat unguentum. Con el
que se debe untar todo el vientre.

Y para el común de las gentes basta el ungüento que sigue:
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R. pulpe coloquintide unc. semis; pulverizetur subtiliter et incorporetur cum
felle taurino.

A los niños pequeños se los puede untar con tal ungüento:

R. olei absincii, olei de medulla vel nucleis persiccorum, seminis Alexandrie,
cornu cervi adusti ana drag. .II.; cere nove quod / sufficit fiat unguentum mediocriter
liquidum.

El VIº artículo principal es de la pestilencia moralmente entendida, el cual
tiene solamente .I. capítulo en el que se expone la definición de tal pestilencia.

Según claramente se comprueba, se muestra en diversos lugares del Nuevo
Testamento, esto es a saber, de aquél que salió a sembrar buena simiente (Mathei .XIIIº.
capitulo) y de la simiente que cayó en tierra buena (Luce .VIIIº. capitulo) y del tesoro y
de la red lanzada en el mar y de la perla (Mathei .XIIIº. capitulo) y de la oveja perdida
(Mathei .XVIIIº. et Luce .XVº. capitulis) y de la dracma y del hijo pródigo (Luce .XVº:
capitulo) y del siervo malvado (Mathei .XVIIIº. capitulo) y del rico que ampliaba sus
graneros (Luce .XII. capitulo) y de los obreros enviados a la viña por precio de .I. dinero
(Mathei .XXº. capitulo) y del publicano y del fariseo (Luce .XIII. capitulo) y del hijo
que dice que iría a la viña y no fue (Mathei .XXIº. capitulo) y de la viña en la que había
bodega (Mathei .XXIº. et Luce .XXº. capitulis) y de las .X. vírgenes (Mathei .XXVº.
capitulo) y de los .X. besantes (Mathei .XXVº. capitulo), que nuestro Señor Jesucristo
gustaba usar de parábolas, es decir, de palabras oscuras que, moralmente entendidas,
eran útiles y provechosas a nuestra instrucción. Y esta misma manera tiene Salomón en
su libro que se llama Parabole Salomonis.
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Por lo que aquél que tenga entendimiento claro y sutil, todo eso que hemos dicho
de pestilencia naturalmente entendida podrá claramente y en verdad aplicar a la
pestilencia moral. Y que esto es cierto explico, y a manera de ejemplo, en su definición.
Y aquéllos que tengan el entendimiento más alto y más sutil que yo, de modo semejante
apliquen al propósito los otros artículos y capítulos de aquéllos. Pues aunque mi
entendimiento a eso no alcanza, empero cierto estoy que hay cosa que puede hacerse.
Digo, pues, que, moralmente hablando de pestilencia, su definición es tal:
Pestilencia es mudamiento contra natura de sentimientos y de pensamientos en las
gentes por el que vienen enemistades y rencores, guerras y robos, destrucción de lugares
y muertes en algunas determinadas regiones más allá de curso acostumbrado en ellas.
Digo primeramente que, moralmente hablando, “pestilencia es mudamiento
contra natura de sentimientos y de pensamientos”, pues así como la pestilencia natural
da mudamiento contra natura e infición en la sangre del corazón y en la virtud del
corazón, así la pestilencia moral, de manera semejante, da mudamiento contra natura en
los sentimientos y en los pensamientos de las gentes.
Digo después “por el que vienen enemistades”, pues, por los pensamientos
contra natura antes dichos, los unos procuran a los otros algún deshonor o perjuicio,
pues así como buenos sentimientos y buena voluntad y buen pensamiento procuran y
hacen procurar al prójimo todo bien y todo honor, así por el contrario los malos
sentimientos y el mal pensamiento, los cuales tiene el mudamiento contra natura, dan y
procuran todo lo contrario. Y ya que no hay fuego tan profundo como para que no lo
delate su humo, según proverbio vulgar, cuando eso se revela y se sabe, nacen en las
gentes enemistades.
Digo todavía “y rencores”, por esta razón misma, pues rencor no quiere decir
otra cosa sino odio viejo, ya que rencor se interpreta re(sentimiento) (e)n cor(azón).
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Digo después “guerras”, pues, propiamente hablando, guerra es enemistad y
rencores de hombres de linaje noble y de otros grandes señores, por lo cual, cuando
entre tales cae y se produce la causa arriba dicha, por necesidad ha de venir enemistades
y rencores y guerras entre ellos.
Digo todavía “y muertes”, pues, según el curso natural, puesta causa y motivo
suficientes, por necesidad se ha de seguir la obra. Ira, rencor y guerra es causa y motivo
suficiente de muertes, por lo que, en tal pestilencia, de necesidad se siguen muertes.
Digo aún “y robos”, pues entre gentes entre las que hay guerra, los unos piensan
tener derecho sobre los bienes de los otros, por ello se afanan en apoderarse de ellos. Y
puesto que en guerras comúnmente se elige hombres jóvenes en los que por naturaleza
no reina discernimiento, por mor de ello, si se presenta ocasión y lugar, los que no son
enemigos sufren la norma de los enemigos, esto es a saber, que se les roba y se los
expolia.
Digo todavía “y destrucción de lugares”. Y eso se produce en guerra que se da
entre grandes señores, pues, cuando hay enemistad y guerra entre grandes señores, cada
uno se esfuerza cuanto puede por destruir villas y castillos del otro, talando, quemando
y derrocando.
Después digo “en algunas determinadas regiones”, pues tal pestilencia a veces se
da en Francia, a veces en Lombardía, a veces en España, y así de las otras regiones. Y si
tal pestilencia fuese universal a todas las regiones, digo que sería grande señal del
advenimiento del hijo de la abominación, es decir, Anticristo. Y de eso nos da
testimonio monseñor San Marcos (capitulo .XIIIº.), el cual dice así en persona de
Jesucristo: Cum audieritis autem bella et oppiniones bellorum, ne timueritis; opportet
enim fieri, sed nondum est.finis. Exsurget enim gens contra gentem et regnum super
regnum et erunt terre motus super loca et fames. Inicium dolorum hec.
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Digo todavía “más allá de curso acostumbrado en ellas”. Pues si en alguna
región era cosa habitual que hubiese enemistad y guerras y robos, destrucción de lugares
o muertes de los habitantes de ella, digo que, en cuanto a esa región, no habría
pestilencia de la que aquí hablamos. Mas cuando, en alguna región, recientemente viene
mudamiento contra natura y más allá de lo habitual de sentimientos y de pensamientos,
de enemistades y de guerras en las gentes que la habitan, y de todas las cosas arriba
dichas era habitual lo contrario, digo que eso es pestilencia muy peligrosa, muy mala y
muy fuera de lo corriente. La cual en todo y por todo tiene cosas parecidas que la
producen y señales parecidas que la significan venidera o ya presente. Y parecido
regimiento de preservación a pestilencia natural de la que todo el tratado arriba hemos
hecho mención.
Pero puesto que mi entendimiento no alcanza ni es suficiente para hacer la
diligencia arriba dicha, por mor de eso no tengo voluntad de mencionar lo que se tiene
presente, antes bien quiero poner fin a mi tratado rogando y suplicando a Nuestro Señor
Dios Jesucristo que Él que nos ha preservado de la pestilencia natural y moralmente
entendida [...]1 le plazca aún preservar a nos y a todas las otras ciudades y lugares del
reino en el tiempo venidero. Y nos dé a hacer obras tales por las que finalmente seamos
dignos de ganarnos su reino y de participar de su santa gloria. Amén.

Se acabó este tratado en el año de Nuestro Señor Jesucristo MCCCXLVIII, en la
vigilia de San Marcos, por Maestre Jacme d‟Agramont, maestre en Artes y en Medicina,
en el último año de su profesorado.

1

Fragment il·legible en l‟actualitat. Arderiu hi va trascriure “usque lo dia duy”. (Nota del traductor).
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XII- DIFICULTATS SEMÀNTIQUES

XII- DIFICULTATS SEMÀNTIQUES

L‟edició electrònica de la transcripció del professor Veny, amb la qual he treballat junt a
la d‟Enric Arderiu, presenta un glossari que signen Joan Veny, Luis Garcia Ballester i
Jon Arrizabalaga. Quan vaig revisar l‟edició en paper del 1971, me‟n vaig adonar que
hi havia també un glossari, signat tan sols pel professor Veny. Les divergències entre
tots dos glossaris són nombroses.
La versió del 1971 ofereix un vocabulari molt complet i orientat cap a l‟estudi
filològic. El glossari de l‟estampada electrònica del 1999, en canvi, sembla més centrat
en l‟aspecte mèdic del document. Per exemple, quan es presenta el mot “reumatich”
l‟edició del 1971 ofereix tan sols l‟equivalent “humit”. Sota la mateixa veu, la versió del
1999 diu: “„persona que pateix reuma‟. Aquest terme grec, mantingut pels metges
llatins i per les llengües romàniques, fou traduït al llatí per fluxió (fluxió, vessament). El
galenisme entenia per reuma tot vessament humoral (humor*) en alguna part del cos
(dents, articulacions, músculs, ossos, etc.). Aquesta concepció ampla del terme duia a
una patologia molt variada”. En el text d‟Agramont el mot “reumatich” apareix tan sols
amb referència a llocs i ambients, mai a persones, per tant, l‟única interpretació possible
és aquella que apareix en l‟edició en paper del 1971.
Per accessibilitat, he fet servir només la versió electrònica del 1999. Les meues
divergències amb aquesta són freqüents i les presente en aquest apartat. Quan l‟edició
del 1971 difereix d‟aquella del 1999, ho faré constar junt al meu comentari.
Quasi sempre coincidisc amb el lèxic del professor Veny (1971, només versió
paper) i si hi oferisc una possible interpretació divergent, aquesta se sol presentar perquè
el punt de vista d‟un traductor, centrat en el significat, i aquell del lingüista, més proper
al signe lingüístic, es mostren, a vegades, diferents.
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AJUSTAMENT

“Encara fa apoplexia, ço es dit ajustament1 ho apostemació del cervell, [...]”
(Tractat; article IV; capítol I; paràgraf 4)2

“E aquesta sanch, a les vegades fa ajustament dins la substància del cor, e
engendre ho fa apostema en lo cor”. (Tractat; article II; part I; capítol II; paràgraf 3)

“Avegades natura sen desix, el tramet a les axeles, qui son com a latrina ho
albelo del cor, e fa aqui ajustament ho apostema”. (Tractat; article II; part I; capítol II;
paràgraf 3)

El glossari que s‟inclou a l‟edició del 1998, digitalitzada el 1999, (ed.
1998/1999), indica que ajustar-se és sinònim de juntar-se. En la meua opinió, aquest
significat és adient quan es refereix només a la conjunció de planetes: “E lyvern per lo
contrari es de fredor excellent can en livern sajusten moltes planetes fredes ab lo sol,
[...]”, (Tractat; article II; part I; capítol I; paràgraf 3).
Caldria, en canvi, cercar el significat d‟ajustament tal com apareix en els tres
paràgrafs destacats al començament d‟aquest apartat.
La traducció anglesa parla, respectivament, de:

Also it causes apoplexy, which is an affection of the brain, [...]
And this blood by interaction with the substance of the heart may give rise to
abscesses therein.
1
2

Els destacats en negreta de tot aquest apartat són meus. (N. de l‟autor)
Si no s‟indica el contrari, sempre es fa referència a l‟edició del 1910/2000. (N. de l‟autor)
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Sometimes nature rids itself of it and throws it into the axilla which is like a
latrine or sewer of the heart, and it then causes an abscess.

En la primera frase es fa servir un hiperònim. En el segon cas, es tria una
accepció propera a “unió” i en la tercera traducció s‟opta per l‟omissió. Observe, a més,
que en la segona frase es força el significat quan es canvia la traducció de la preposició
“dins” per with.

Jo he preferit, per a la versió castellana, el mot ataque. Per justificar-ho, en
primer lloc he seguit les indicacions del Diccionari català, valencià, balear (DCVB), on
es dóna ajustament com a derivat d‟“ajustar”, i aquest, com a accepció 6, té l‟antiga
“envestir”, que es defineix com “escometre impetuosament”, “atacar”.

La importància d‟aquesta aproximació semàntica em va dur a consultar el
Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana (DE) de Joan Coromines.
Hi podem llegir, sota l‟entrada “justar”: en francés jouter; italià giostrare, castellà i
portugués justar. Totes quatre es troben ja en el segle XIII, i en aquestes llengües no
tenen cap més accepció que la cavalleresca.
En català antic s‟hi apliquen els sentits d‟“ajuntar”, “aplegar” i també l‟accepció
d‟“atansar o junyir les armes”, d‟on es vingué a “bornar, lluitar en combat cavalleresc”:
<<lo monestir/---/los tancadôs/---/juy són desfets/---/res no s‟hi tanca:/ a scala franca/
hixen, de fusta/ dintre s´hi justa/ e corren puntes/ de galans juntes/ s´hi para senc>>
(Roig, Jaume, Spill o llibre de les dones, València, 1531; ed. Roc Chabàs, B. L‟Avenç,
1905).
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Coromines assenyala que del verb “justar” deriva el substantiu postverbal
“justa”, que substitueix el més antic “juntes”. L‟antiguitat de l‟accepció la mostra en
Aversó [Averçó, Lluís d‟, Torcimany, transcrip., introd. i índexs per J. M. Casas Homs,
Barcelona, CSIC, 1956, 2 vols.] c. 1390 (<<justa per junyir o per junta>>) (492.10).
I hi afegeix que la variant formativa ajustar és encara més freqüent que justar
des dels orígens, de la que posa, entre altres exemples: <<Ramon lo foll –dix l‟apostoli–
¿qual és ton estament---? –Sényer –dix Ramon- -jo era cusí en la cort del emperador e
depenyia‟m foll per ajustar diners--->> [Llull (Blanq., NCl II, edició S. Galmés,
104.11)].

Considerada la possibilitat d‟interpretar ajustament no com a unió sinó com a
agressió, de nou vaig recórrer al DE per trobar l‟origen d‟atacar, i Coromines diu que
aquesta paraula, en el sentit d‟escomesa, va nàixer a Itàlia, partint de la idea d‟unir,
enganxar o clavar. I assenyala que, en italià, les locucions attacarsi con uno (envestir,
aferrar-se en lluita amb algú), attacare una battaglia, estan documentades ja a principis
del segle XVI (Berni, Segni, Ariosto) i, des de la idea d‟“unir, ajuntar”, van extreure
més tard attacare, escometre, entrar en combat (contra algú), que, continua Coromines,
ja es troba a Davanzati a mitjan segle. Des d‟allà va passar al francés attaquer, que
apareix el 1578.
Coromines diu que, en català, la primera dada es troba en les Trobes de J.
Febrer, falsificació de la segona meitat del S. XVII, i en el Gazophhylacium de
Lacavalleria (1695).
Malgrat la distància temporal entre els segles XIV i XVII, jo he preferit traduir
ajustament per ataque. A parer meu, unión no té, ara, la connotació d‟agressió, com
considere que intenta transmetre l‟original. Només amb aquesta aproximació es pot

278

entendre de manera cabal cadascuna de les frases i, en especial, la segona, que aquí
reproduïsc: “E aquesta sanch, a les vegades fa ajustament dins la substància del cor, e
engendre ho fa apostema en lo cor” (article II; part I; capítol II; paràgraf 3).
Trobe adient assenyalar que, fins i tot a hores d‟ara, quan es fa referència a
certes malalties, es parla d‟“atac de cor” o “atac al cervell”. Si es considera un “colp”
com la conseqüència d‟un “atac”, caldria recordar que encara es designa “apoplexia”, en
català, com a “colp de sangs al cervell”.
“Apoplexia” apareix en el text d‟Agramont. Hui es diu “atac d‟apoplexia” o
“apoplexia” sense més, perquè, aquí, la càrrega semàntica recau en “apoplexia”. Es
parla, en canvi, d‟“atac de feridura”, però no mai de “feridura” a soles (aquí dissentisc
del DCVB) perquè, en aquest cas, la càrrega semàntica recau en “atac”, i “de feridura”
n‟és un complement.
En anglés, apoplexia es diu stroke, que també evoca el resultat d‟un atac. A més,
en la traducció de Duran-Reynals & Winslow, tot i traduir, com s‟ha vist, en un dels
casos l‟original com a “interaction”, més avant (1910/2000, Tractat; article V; part II;
capítol III; paràgraf 7) tradueixen: “[...] capud monachi, es de gran profit e de gran
efficacia per a contrastar a tota materia uerinosa que no vingue nis acost al cor, [...]”
per [...] Capud Monachi, is of great benefit and efficacy as an antidote against any
venomous matter which may attack the heart. Tal vegada tenien aquesta accepció al cap
inconscientment.

Aquests motius m‟han induït a fer servir ataque en comptes d‟unión en les
frases esmentades.
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APAREYLLAT

“E si hom encara me demane qui son aquells qui son disposits e apareyllats a
malalties pestilencials. Dich que aquells principalment que han lo cors plen dumors,
especialment si son humors corrompudes e podrides”. (Tractat; article II; part II; capítol
I; paràgraf 13)

La traducció castellana que propose, propensos, no és recollida ni al DCVB ni al
DE. Aquesta accepció la deduïsc del context, així com del parell de sinònims que
formaria amb disposits (predispuestos). Aquests tipus de parells sovintegen al text
d‟Agramont, com ja va assenyalar i estudiar el professor Veny.

Bé que l‟accepció no figura com a tal, sí es pot deduir-ne el sentit des dels
exemples que es troben al DE (s. v.):
-“si volez, sé<y>ner, res de nós, sapiaz que son apare<l>laz a la vostra
volentad”, carta al Bisbe d‟Urgell sobre Toló (Baridà), c1260.
-“jo só aparellat, de volentat e de feits, vós a servir”; “som apareylada de fer e de
dir e de obeir vostre manamenz”, altres de semblants i d‟igual data (P.Pujol,
DoeVgUrg., 19.8, 225.6, 28.10)
-“l‟abadesa dix...Aparellada són de perdonar e de pregar lo convent que perdó,”
Llull (Blanq. I, 180.7).

I al DCVB:
-“Home per sa natura es pus appareyat a hauer noble coratge”. Llull Cavall. 8.
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Aquesta mateixa traducció la faig servir també en el paràgraf:
“Per que en aytal temps deu tot feel crestia estar apareyllat de retre bon comte
[...]” (Tractat; article I; paràgraf 9).

Coromines sembla que a aquest mot li dóna només el sentit de proveït i
preparat.

En el fragment de Jacme d‟Agramont
“E axi meseix deu se hom guardar que no vage apareyllat de pendre fret, car
sdeues auegades que en lo temps damont dit soptament sobreue alcun vent fret e
penetrant”. (Tractat; article V; capítol I; paràgrf 3)

propose la traducció ataviado.

El DCVB (s. v.) ofereix l‟accepció de preparar o proveerse:
“Comensaren a haver consell com s‟aparellassen de la batalla”. Llull Cont. 354.
“M‟apayrellé de tot quant me feya menester”. Muntaner Cròn. C. 259.
“Lo primer és apareiar sa roba per vestirlo”. Rosselló Many. 221.
Amb l‟evocació del sentit d‟ataviar , tot i que no es fa cap esment explícit de
l‟accepció, es troben exemples que la insinuen al DE (s. v.):
“Hòmens ab escuts e ab lances e ab lur aparellaments”, (Jaume I, Cròn., 118).
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“Quan l‟Àngel va arribar al seu mas, va apariar lo cavall, hi muntà y s‟allunyà
d‟aquella terra ont hi havia gosat tant”, Martí Folguera (Lo caragirat, 20).
“Les marionetes esperen el moment de sortir, posturetes com són, estufant-se el
cabell, o apariant-se el devantal de pampolina”, Coromines (Putxinel·lis, p. 6).
Sembla, amb tot i això, que Coromines només es decanta per l‟accepció
preparar.

Aquesta mateixa paraula es presenta, en el text, amb una tercera accepció
“[...] rogets ho molls e pegells e pallaygues, e axi de sos semblants e sien
apareyllats en vinagre ho en sols. (Tractat; capítol III; paràgraf 1)

on són possibles les versions castellanes de guisar, preparar i adobar.
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ATERMENAR; TERMENAR

El glossari (ed. 1998/1999) indica:
atermenament „acabament, final‟
atermenar-se (s‟atremene, se termene) „limitar-se‟
atermene (s’) V. atermenar-se
termenar V. atermenar
termene (se) V. atermenar-se

Es troba aquesta paraula en quatre llocs diferents del text d‟Agramont. En
cadascun d‟ells pren una accepció diferent.

Així: “[...], e la pigota per manera de atermenament de la febre pestilencial
damun dita”. (1910/2000, Tractat; article IV; capítol II; paràgraf 4). Aquí el significat
s‟identifica, molt probablement, amb „acabament, final‟.

En canvi, en el fragment “[...], perque la .I. pot termenar la nostra vista e laltre
no.” (Tractat; article II; part I; capítol II; paràgraf 10), tot i trobar-se prop del sentit de
“limitar”, he preferit cercar una paraula castellana que indique “distinció perfecta
d‟alguna cosa amb el sentit de la vista”. L‟he trobada en alindar, ja que lindar és
sinònim d‟umbral, i aquest, al DRAE, presenta com accepció 3: Valor mínimo de una
magnitud a partir del cual se produce un efecto determinado.

Les divergències amb les indicacions del glossari les mostre des dels fragments:
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“[...] car la sua putrefaccio a vegades se termene a engenrament dalguna cosa
que ha vida, [...]” (Entrament; capítol II; paràgraf 8)

“[...] la sua putrefacció nos atermene a engenrament dalguna cosa vivent”.
(Entrament; capítol II; paràgraf 8)

En aquests darrers casos, segons el glossari, hauríem d‟interpretar atermenar-se
com a „limitar-se‟, i aquesta accepció podria ser la correcta en el primer dels fragments.
En el segon, en canvi, Agramont sembla dir que “no s‟encamina, no té per finalitat”. És
a dir, designa més el procés que la fi d‟aquest. Per coherència, he donat a totes dues
paraules (se termene i nos atermene) l‟accepció de “procés”: encaminarse.
Defense aquesta tria pel context en què tots dos mots es troben. Així, el paràgraf
que els segueix comença: “E si hom me demane qual daquests mudaments es pigor,
dich quel segon car signifique gran repugnancia e disproporcio en laer, per la qual no
pot reebre espirit de vida”.
Coromines només recull l‟accepció de limitar.

El significat que propose es pot deduir de la possibilitat 4 en l‟entrada
“terminar” o “termenar” del DCVB, que diu: intr. Tenir la seua finalitat i perfecció (en
tal o tal cosa); cast. Terminar.
No coincidisc amb la traducció al castellà, que si bé s‟adiu amb el concepte
exposat en l‟entrada, sembla que no ho fa amb l‟exemple que s‟ens ofereix: “Lo saber
tot deu termenar en bé viure, e lo bé viure és la seua fi”, Eximenis Dotzé, 188 (Aguiló
Dicc). Aquí sí sembla que es trobe més una referència al procés que a la fi, tot i que
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l‟article femení de “fi” enfosquisca aquesta interpretació. La meua traducció castellana
seria: El saber todo debe encaminarse al bien vivir, y el bien vivir es su finalidad.

La traducció anglesa del Regiment coincideix amb la meua interpretació i hi fa
servir el verb lead.
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BASCA; ASSEGURAR
E MOUEN GRANS BASQUES AIXÍ QUE NO PODEN ASSEGURAR

Aquesta frase (Tractat; article III; capítol II; paràgraf 3), queda oberta a vàries
interpretacions.

El glossari de l‟edició del 1998/1999 resa:
basca (basques) „nàusees, pèrdua dels sentits‟
assegurar „aguantar-se, mantenir-se sense caure‟

D‟aquestes accepcions es pot deduir que una possible traducció seria que els
malalts senten fortes nàusees de manera que no poden mantenir-se ferms.

La traducció de Duran-Reynals & Winslow és, a parer meu, forçada, i resa: [...]
and they have large stools which they cannot stop.

La meua comprensió de la frase és diferent:
El DCVB ofereix, quant a basca, les següents accepcions,:
1- Congoixa, opressió intensa de l‟esperit, molèstia forta.
2- Esmortiment, pèrdua dels sentits.
3- a) Mareig, ganes de vomitar.
b) Vòmit. Treure basca: vomitar.
4- a) Calor forta i feixuga.
b) Sensació d‟ofec produïda per l‟excés de calor.
5- Malestar, inquietud.
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De totes elles, “vomitar” seria possible en el context, però, a parer meu, “basca”
indica més aviat “nàusees”, i “vòmit” seria el resultat de “gitar” o “perbocar”. De fet,
l‟expressió “treure basca” caldria, tal vegada, interpretar-la com a alleugerir-se
(“treure”) de les nàusees per mitjà del vòmit.
La meua interpretació és la de “congoixa”, i la base en el verb que l‟acompanya
en Agramont: “mouen grans basques”. Aquesta influència del verb sobre la
interpretació del nom ve recollida en un exemple que es troba al DCVB (exemplifica
l‟entrada 1, “congoixa”): “Sobre la basca que‟l infant e lo comte mouen, e encara
l‟archabisbe de Saragoça”. Epist. Pere 188. Epistolari de Pere III. “Els nostres clàssics”,
nº 78, ed. Barcino, 1955.

Coromines, per la seua banda, indica en el Diccionari etimològic diverses
accepcions:
1- Congoixa, angoixa.
2- Desmai, síncope.
3- Mareig, nàusees, convulsió.
4- Xafogor, calor sufocant i feixuga.
Totes elles són comunes ja en el segle XIII.

Si prenem la idea de “convulsió”, una traducció castellana podria ser: Y tienen
grandes convulsiones, de modo que no pueden tenerse firmes.

Jo no coincidisc amb aquesta possible versió. El mateix Coromines (DE s. v.), en
una interpretació que també el DCVB troba com la més plausible, fa derivar la paraula
del cèltic WASKA, que significa “oprimir o prémer”, i res no ens diu de “convulsió”,
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sinó més bé indica “inquietud”. Tal vegada, en comptes de l‟accepció “convulsió”,
convindria interpretar aquesta idea com a “tragit”, que designa l‟esforç per vomitar.
Joan Coromines refusa, a la vegada, l‟origen des del mot llatí VASCARE,
“tòrcer-se”, perquè no sembla tenir l‟accepció que li dóna Meyer-Lübke (ZRPb. XI,
253-53). I, com a verb, només li atribueix a “bascar” l‟accepció de “frisar”, “tenir
ànsia”.

Quant a assegurar, més que el sentit “posar forta una cosa per evitar que caigui
o que se‟n vagi” (accepció 4 del DCVB), li atorgue el de “llevar la temor, infondre
confiança” (accepció 1 del DCVB). Ve a tomb recordar que la paraula italiana
rassicurare vol dir “calmar”, “tranquil·litzar”; el mateix que assurer i rassurer en
francés

Coromines (DE s. v.) equipara, també, “segur” a “sense preocupacions” (derivat
de “cura”, “sense cap cura”)
Com a nom, en llengua antiga expressa “quiet, immòbil, aturat, tranquil, ferm”.
Com a verb, només ens presenta la següent accepció: “Assegurar”: S XIII:
“aplicat al Senyor o general que dóna garanties als qui es reten; que·ls asseguràssem, e
retriennos lo castell”.

Entesa “basca” com a “ansietat” i “assegurar” com a “tranquil·litzar” hom estaria
front a la descripció d‟un signe clínic imprecís, però que encara recullen els llibres de
medicina quan parlen d‟algunes malalties infeccioses (incloent-hi la pesta): el “malestar
general”.
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Aquest signe apareix en textos mèdics antics, com ara en les descripcions
clíniques que Rhazés ofereix de la verola i del xarampió. I aquesta és la traducció
castellana que en fa López Piñero (1973: 67): [...] los ojos asimismo, enrojecidos,
pesadez de todo el cuerpo y gran desasosiego, que se manifiesta con desperezos y
bostezos; [...] En el sarampión no hay tanto dolor de espalda como en la viruela; y en
ésta no existen tantas náuseas y ansiedad como en el sarampión [...].

En les anteriors raons base la traducció que oferisc: [...] y tienen gran congoja,
de manera que no pueden sosegarse.
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BUFÓ

“E en lombardia les dones algunes vegades en loch dinfant han I. bufo.”
(Tractat; article I; capítol I; paràgraf 12)

La interpretació de “bufó” que apareix al glossari (ed. 1998/1999) és “gripau”.
A l‟edició del 1971, Joan Veny hi afegeix: Avui bufó, a Lleida, Pla d‟Urgell i
Ribera d‟Ebre, és la „rata d’aigua‟.

A parer meu, hi ha motius que ens duen a considerar més propera al pensament
d‟Agramont la segona accepció oferta pel glossari del 1971, és a dir, „rata d’aigua‟.

El DCVB defineix el mot “bufó” com: “Mamífer de la família dels arvicòlids:
Arvicola sapidus Miller (Ll., Pla d‟Urgell, Rib. d‟Ebre); cast. rata de agua. [...] Etim.:
del llatí bufone, „calàpet‟?”
Es pot veure que el DCVB presenta la possible identitat entre “bufó” i “calàpet o
calàpat”, altrament dit “gripau”. En canvi, sota l‟entrada “calàpat”, quan parla
d‟etimologia, ens diu: “desconeguda; probablement una forma pre-romana hispànica
calappacu, que devia significar „tortuga‟ (com el cast. galápago), segons Corominas
DECast, II, 620 623. Aquesta teoria implica la separació originària de calàpat i del seu
sinònim gripau, al qual s‟atribueix origen germànic (de krappo, „gancho‟: cf. G. de
Diego Dicc.).

És cert que “gripau comú” té per nom científic Bufo vulgaris o bufo bufo, ja que
“bufo” és el nom llatí del “gripau”, però és estrany que Agramont fera servir un
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cultisme en un escrit de divulgació quan, segons que ens diu el DCVB, el sinònim de
“gripau”, “calàpat”, ja es troba a Pere Pasqual (1227-1300): Placia a Déu... que de la
pols isquen serps e calapets e vermens, (Obres, I, 193). El mateix DCVB ens dóna un
altre document, del començament del segle XV, on trobem dos sinònims: E com veus lo
calapet o çapo dones gracies a Deu, (Eximplis, I, 271).
Aquesta paraula, “calàpet”, ja la coneixia Agramont i, de fet, la fa servir en el
mateix Regiment (Entrament; capítol II; paràgraf 8):

“[...] per que veem en estiu a les vegades caure de laer ab la pluga granotes e
çalapets e altres coses que han vida”.

A més, segons que ens diu el DCVB, la paraula “bufó” es fa servir –per a
designar l‟animal que es coneix en castellà com a rata de agua– a Lleida, al Pla
d‟Urgell i la Ribera d‟Ebre. Precisament, el primer, lloc d‟origen de Jacme d‟Agramont.
També ho fa constar així el professor Veny (1971, 167), tot i que, en col·locar el
mot “avui” al davant, sembla que fa referència a una accepció moderna i circumscrita a
les regions esmentades. Resulta difícil d‟esbrinar l‟antiguitat d‟ús d‟una accepció des de
la tasca de traductor, però, en el meu procés de documentació, he trobat que “bufó”
s‟aplicava a “rata d‟aigua o rata buf” en temps de Pere el Gran (Amades, 1937: 188).

Coromines, en el DE, apunta sota la veu “bufó”: “Encara que aquest mot pertany
a la mateixa arrel onomatopeica BUF, s‟ha de posar en especial relació amb el ll. dial.
BUFO documentat una vegada en les Geòrgiques de Virgili i després en baix llatí, i que
segons la glossa de Servi significava així mateix „rata boscana‟. Del mateix mot
provenen el rar mot castellà ant. bufo „gripau‟ (com ja vaig indicar en el DEEC s.v.
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buho) documentat només en el Libro de los gatos del S. XIV, sentit després demostrat
definitivament per W. Mettmann, ASNSL cxcvii (1960) 23-25: es tracta allí de la famosa
faula del gripau i la llebre (<<Enxiemplo del bufo con la liebre>>, que és el que m‟ha
fet sospitar que en Saisset es tracte també d‟una nova versió de la mateixa faula, si bé
amb gripau i conill)”.

Com es pot veure, continua el dubte entre rata de agua i sapo. És Coromines qui
ens ajuda, en el DE, quan diu sota la mateixa entrada (“bufó”): “Rat-buf [1917, DOrt;
1920, Bertrana, Els Herois, no encara Lab., Bulbena, Vogel; DFa; AlcM] és el nom
català de la rata d‟aigua (veg. el gravat d‟aquesta en AlcM), usual almenys en tota la
zona dels bisbats de Girona i Vic, que a l‟Empordà també pren el sentit de nen menut,
escarransit, deformat en alguns llocs (incloent-hi almenys fins a Barcelona en el
secundari nap-buf); en altres zones dialectals s‟usen formes no compostes: # bufó des
del Llobregat cap al sud sentit per mi a la Pobla de Cérvoles el 1935 (i sé que es diu a
Vallclara i en general a les muntanyes de Prades, on és desconegut el mot rat-buf, i a
l‟Anoia (a Igualada, i prop de Montbui hi havia el toll dels Bufons, aviu assecat però En
Borràs i Quadres, 1956, em digué que ell hi veia saltar rates d‟aigua); a l‟Alt Pallars
també és bufó (a Tor de V. Ferrera) i rat-bufó a la vall d‟Àneu (Pol, p. 25)”.

Tota aquesta informació decanta la meua tria traductiva cap a rata de agua, en
comptes de cap a sapo. Però, si es pren el mot en context –com a fruit d’un part–
caldria donar-li el sentit figurat que ens presenta Coromines documentat a l‟Empordà:
“també pren el sentit de nen menut, escarransit”.
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Amb aquesta denotació al cap, havia de trobar un equivalent a deforme, canijo,
aplicat a persona i amb significant que es referís a un animal. Hi ha un mot castellà amb
aquestes característiques: macaco. Segons el DRAE i el Diccionario de uso del español,
aquesta paraula, i amb aquesta accepció (hombre feo, deforme) és viva a Xile, Bolívia i
l‟illa de Cuba. No podia fer-la servir en la meua traducció perquè va arribar al castellà
tardanament des d‟una llengua africana mitjançant el portugués. També s‟ajusta a
aquestes característiques el mot castellà mico (DRAE: 2. coloq. Persona pequeña y muy
fea). Però és una veu cumanagota, és a dir, que té el seu origen en un idioma caribenc.
En canvi, el Diccionario de uso del español, de María Moliner, sota la veu
“mono, -a”, en l‟accepció 7, es llig: Se aplica a una persona muy fea.
Maria Moliner atribueix a la paraula “mona” un origen árab andalusí
(<<máwna>>, del clàssic <<ma‟unah>>), i continua: <<aunque la forma originaria es
<<mona>>, se ha generalizado como <<mono>> [...]. En canvi, no es troba aquesta
accepció al DRAE, on hi ha, com a accepció més propera sota la mateixa veu: 5.
Persona que hace gestos o figuras parecidas a las del mono.
En el Diccionario de uso es pot veure una intenció similar a la de “bufó”
aplicada a persona, i amb un origen ja present en l‟edat mitjana.

Jo he preferit fer servir aquest mot, en la seua forma femenina, i el fragment
queda: Y en Lombardía las mujeres algunas veces en lugar de niño tienen una mona.

Aquesta versió és, a més, paral·lela a la de Durán-Reynals & Winslow: And in
Lombardy, sometimes the women instead of having a child give birth to a monkey.
The Oxford English Dictionary, sota l‟entrada monkey, en l‟accepció 2 ofereix:
Trnansf [Transferred sense]. One who resembles a monkey in appearance or behaviour.
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CADARN

“[...] ho sequedat de pits, ho tos, ho cadarn, e axi daltres coses semblants”.
(Tractat; article V; part I; capítol I; paràgraf 4)

El glossari (ed. 1998/1999) identifica “cadarn” amb “refredat”, i aquesta relació
m‟ha induït a traduir-la per la castellana romadizo (catarro de la mucosa nasal).

Però aquest terme presenta més dificultats que no sembla. En principi designava
tota acumulació de flegma en qualsevol mucosa. Així, tant podia afectar l‟aparell
respiratori com el digestiu.

Coromines (DE s. v.), admet que vol dir “constipat” i procedeix de
CATHARRUS:

- “no devets dormir de dia, abans ni després de menjar, e si dormits sia lluny del
menjar, e·l dormir sia poc, com en altre manera seguir-se·n‟hia indigestió o cadarn”
(An. Sa. Tarr. XXII, 12) Arnau de Vilanova; on el mot sembla expressar més aviat una
acumulació flegmàtica d‟origen imprecís (més faringi o digestiu que respiratori) i no pas
un refredat.
En el paràgraf que segueix indica més bé que una indigestió puga produir
alteració del cervell expressada per mitjà de catharrus (fluir cap avall), i, per tant, amb
secreció pel nas. Cal recordar que, en la medicina galènica, es creia que la flegma o
pituïta s‟originava en el cervell, i encara hui es coneix la hipòfisi com a glàndula
pituïtària:
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- “per aytals excesses de menjar e de beure, l‟om encorre sovín mal de cap e
gran repleció e destrempament del cerveyll; e, per conseguent, gran cadarn e contínues
evacuacions por lo nars”, Eiximenis Terç, 174.
- Potser ja és més proper el significat de “refredat” quan el lleó pregunta a la
guineu quin alé té, per tal de menjar-se-la si no li dóna una resposta al seu gust, i
aquesta contesta “en bona fe, senyor, vos dic que no us puix respondre a vostra qüestió;
car tant só encadarnada que no sent res”, Dotzèn del Crestià (NCl VI, 156), i aquest
exemple no esmenta cap relació amb digestió.

El DCVB la tradueix per l‟accepció castellana constipado, catarro. I posa
l‟exemple: “en així com les nuus embarguen los ulls... e cadarn embarga les odors”,
Llull Cont. 365, 2.

M‟ha decidit per “hipersecreció nasal per refredat”, en comptes de per alteració
digestiva, el fet que aparega junt a dos processos respiratoris: “sequetat de pits, ho tos”.
La paraula castellana que use és romadizo, atès que així es coneix l‟embromament de
nas en castellà.
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CORATGE

Ja he tractat l‟estudi d‟aquest mot en el capítol IX- Aproximació traductiva,
però, atesa la seua importància, considere útil repetir-lo entre les dificultats
semàntiques.
El mot “coratge” apareix en Agramont en el peculiar VIé article principal, “de la
pestilència moralment entesa”. El paràgraf 3 exposa:

Dich donques que moralment parlant de pestilencia, la sua diffinicio es aytal. Pestilencia
es mudament contra natura de coratge e de pensament en les gents per lo qual venen
enemiztats e rancors guerres e robaments, destruccions de lochs, e morts en alcunes
determenades regions oltra cors acostumat en aquelles.

Del context es podria deduir, que, entre “força d‟ànima, valor” i “ràbia, furor
intens” la sola interpretació possible de “coratge” seria la segona. Però aquest significat
no és possible, ja que no és genuïnament català, sinó pres modernament del castellà
(DCVB s. v., 3-514 a).
Rebutjada la traducció per coraje, només queda com a possible la primera
entrada que s‟ofereix al DCVB, que és, a més, el significat antic: sinònim de cor en les
accepcions:
a) El cor com a centre del sentiment interior: “Són los diables qi tolen la paraula
de Déu de coratge d‟om”, Hom. Org. 3. “Estruments qui són plaents a oir e alegrar los
coratges dels hòmens”, Llull Arbre Sc. I, 218, [...].
b) El cor com a centre dels afectes i passions i del sentiment moral: “Pobrea
esperitual és coneguda dintre los coratges dels malvats rics”, Llull Cont. 74, 9. “E son
verí ha la passió del teu coratge trobat per aquella” Metge Somni III [...].
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c) El cor com a centre de la voluntat: “En coratge li venc que‟s partís de aquella
terra”. Llull Gentil 5. “En coratge de hom se couenen amor e fortitudo, cor per amor és
noble coratge, forts contra maluestat e engan”, Llull Gentil 34 [...].
d) El cor com a centre de la força d‟ànima: “En vos ha tan alt e tan fort coratge,
que per ninguna cosa no‟l puc inclinar a ço que tant vos ha pregat”, Llull Blanq., c. 4.
“Agen, donchs [los mariners], fortalesa de coratge, qui és acordada recepció de perills”,
Scachs 64 [...].
L‟accepció exposada amb exemples em va dur a revisar la teoria de les tres
ànimes (veure V.5), i en deduïsc la traducció des del fet que Jacme d‟Agramont no hi
parla de manera metafòrica, sinó que, en concepte galènic, l‟ànima afectiva i vital, que
resideix al cor, té una base somàtica amb una substància on es troba la barreja de les
quatre qualitats, les quals poden alterar-se de la mateixa forma que ho fan en el món
físic, però amb conseqüències morals. Es pot dir que, així com per a nosaltres, ara, el
cor es pren com a símbol dels sentiments, per a la medicina galènica era l‟òrgan on
físicament residien els sentiments, que s‟hi produïen per mitjà de mecanismes
fisiològics. De igual manera succeeix al cervell amb l‟ànima racional. I així ho expressa
en el paràgraf 4:

Dich primerament que moralment parlan pestilencia es mudament contra natura de
coratge e de pensament. Car axi com la pestilencia natural fa mudament contra natura, e
infeccio en la sanch del cor, e en la vertut del cor, axi la pestilencia moral semblantment
fa mudament contra natura en lo coratge, e en lo pensament de les gents.

Els principis que hi actuen són els mateixos que ho fan en el món físic i, per tant,
es poden prevenir, però, una vegada que han provocat desequilibri de qualitats en les
ànimes afectiva (coratge) i racional (pensament), les manifestacions són morals, i Jacme
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d‟Agramont és un físic, motiu pel qual deixa aquestes manifestacions a criteri d‟altres,
com diu en el paràgraf 2 de VIé article principal que s‟analitza aquí:

Es aquells qui auran lenteniment pus alt e pus sobtil que jo, semblantment appliquen al
proposit los altres articles e capitols daquells. Car ja sie ço quel meu enteniment a aço
no bast, empero cert so que cosa es que ferse pot.

Per aquests raons he traduït “coratge” per sentimientos i el significat d‟un mot,
després de la consulta al DCVB, ha estat com a fil d‟Ariadna per a donar la meua opinió,
si no inequívoca almenys fonamentada, del sentit de tot un apartat.
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DISTIL·LACIONS

Distillacio (distillacionem) „destil·lació, extracció o separació del suc d‟algunes
plantes o simples mitjançant un alambí, retorta o destil·lador‟ (DETMA s.v.). (glossari,
ed. 1998/2000). No apareix en el glossari de l‟edició del 1971.

Aquesta definició quadra bé en el fragment:
“E si la herba ere feyta aygua per distillacio de foch lent, [...]” (Tractat; article
V; part II; capítol III; paràgraf 6)

I en la recepta:
“[...] uncias. aque scabiose extracte per distillationem .iii. uncias. panis [...]”
(Tractat; article V; part II; capítol V; paràgraf 1)

En tots dos casos, en efecte, es fa servir el foc per a obtenir una destil·lació, però
hi ha un tercer fragment on l‟objectiu és refredar una cambra, i aquí l‟objectiu no s‟adiu
amb el mitjà:

“[...] encara pot hom fer distillacions daygua en diverses parts de la cambra, que
ualrran aytant, com si exie font uiua en la cambra”. (Tractat; article V; part I; capítol I;
paràgraf 2)

Trobe que, aquí, més bé s‟ha d‟usar l‟accepció 2 de “destil·lar” oferta pel DCVB:
Sortir a gotes. “No pogués més retenir Tirant que dels seus ulls no destillasen viues
làgrimes”. Tirant c. 202.
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El DE de Coromines ofereix sota la mateixa veu: “Deixar caure de gota en gota”,
derivat del ll. stilla „gota‟”.

La interpretació correcta, a parer meu, d‟aquesta accepció de la paraula, ens
descriu un recipient d‟argila sostingut en alt i ple d‟aigua que, per acció de la gravetat (i
no del calor), filtra per la terrissa i cau gota a gota, de manera que refresca l‟ambient.

L‟ús ha fet relacionar “destil·lació” amb calor. Per aquest motiu he preferit
traduir el mot, en el fragment que ens ocupa, per un sinònim de destilación, com és
exudación.

El Diccionario de uso del español, de María Moliner, indica que exudación és la
acción de exudar i defineix exudar com: “dejar una vasija u otra cosa salir un líquido
a través de sus paredes: „El arbol exuda goma. Las paredes exudan humedad‟”.
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ENTECHADA

“Mas dich que si en estiu si fahie aytal broma que farie pestilencia e malauties
en les gents e corromprie los arbres e la fruyta segons vulgar cathala serie entechada”.
(Tractat; article II; part I; capítol II; paràgraf 10)

El glossari de l‟edició del 1998/1999 dóna:
entechar (entechada) „podrir, macar‟.

Segons el Diccionari de la llengua catalana:
“podrir”: Causar la putrefacció (d‟alguna cosa); corrompre. La humitat podreix
la fusta. // pron. Una matèria animal o vegetal, descompondre‟s per l‟acció de bacteris,
de fongs, etc.; corrompre‟s. Aquesta fruita es comença a podrir.
“macar”: Causar dany (a algun cos viu) copejant-lo, rebregant-lo. Corrent-hi per
sobre van macar tota l‟herba. / pron. La fruita s‟ha macat tota amb els sotracs. / Estic
tot macat.

Sense desqualificar aquestes dues accepcions d‟entechar, jo propose una tercera
possibilitat en la meua traducció.

Aquest darrer mot (entechar) no ve recollit al Diccionari de la llengua catalana,
però sí és al DCVB, en la forma entecar, la definició de la qual és: “Malalt d‟entec; que
sofreix malaltia crònica”. I es troba ja a Llull, Cavall 20: “Viltat és del ordre de
cauayleria si reseb home que sia entecat ni corromput ni despoderat a portar armes”.
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Joan Coromines, en el Diccionari etimològic, ensenya que <<“entecar-se” i més
sovint “entecar”, antiq. „contraure una malaltia crònica‟; alteració d‟eticar-se, derivat
d‟etic „tísic, molt flac‟>>.
La primera documentació d‟entecat l‟assenyala a la fi del segle XIII i segle
XIV; entecar, 1460; entec, 1381. I hi afegeix que el verb el tenim usat transitivament
en Jaume Roig: <<les monstruoses/ ---/ si van per l‟hort/ los arbres sequen,/ maten,
entequen,/ herbes si·n cullen>>, Spill, 9700.
També diu Coromines que entecat, de vegades sofreix la influència del
germanisme “teca”, francés “teche”, „qualitat: mala o bona qualitat‟, prenent llavors el
matís de „viciat, sollat, entacat‟.

En la meua traducció seguisc les indicacions de Coromines i Alcover & Moll i
empre el mot castellà entecado: Pero digo que si en verano se hiciera tal niebla,
produciría pestilencia y enfermedades en las gentes y corrompería los árboles, y la
fruta, en lengua vulgar, se diría que se ha entecado.
La idea que, pense, transmet Agramont és la de debilitar o impedir un correcte
desenvolupament. I l‟expressa en castellà la paraula enteco, definida com a enfermizo,
débil, flaco. També ho entengueren així els traductors a l‟anglés Winslow i DuranReynals: trees and fruits according to the vulgar Catalan “are blighted”.
És un signe present també en altres autors de consilia sobre la pesta (per
exemple, Ibn Khatimah) i que Campbell (1931: 47) resumeix: Plants exposed to the
corrupt air become sickly and wither, their leaves looking as if they were covered with
dust, and the fruits rotting before they are ripe. I rot hi tindria el significat de a
condition in plants characterized by breakdown and decay of tissues (Collins English
Dictionary s. v. -10).
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FEMER

“Ni femers deuen esser posats costa la ciutat”. (Tractat; article II; part II; capítol
I; paràgraf 6)

Tant en l‟estudi de Luís García Ballester & Jon Arrizabalaga (“La prevención de
la pestilencia”; paràgraf 7; ed. 1998/2000) com en la traducció anglesa es dóna per
descomptat que “femer” només admet l‟accepció de “lloc on es diposita el fem”, entés
aquest com a excrements dels animals.
El glossari (ed. 1998/2000) no recull aquesta paraula, com tampoc ho fa el del
1971.
El dubte de traducció em va sorgir quan vaig donar-li el sentit d‟“abocador”.
Aquest significat és d‟ús quotidià en el català de les comarques valencianes.
Al DCVB es troba, sota l‟entrada “fem”, tant “excrement de qualsevol animal”
com “conjunt de matèries brutes i residuals que s‟apleguen pel carrer, per les cases,
etc.” i “en general, Cosa corrompuda, desfeta”. Se‟n dedueix que, per a “femer”, tant
estercolero com vertedero són traduccions possibles.

Sota l‟entrada “femer”, el DCVB només considera la traducció per estercolero.
La mateixa indicació fan els diccionaris d‟Enciclopèdia Catalana i el DE de Coromines.

Amb tot i això, el DCVB ofereix, sota aqueixa veu, l‟exemple: “La pedra
preciosa la qual trobà en lo femer cercant menjar”, Isop Faules 2 vº.
A parer meu, malament es pot cercar menjar a un estercolero. Aquesta acció
més bé orienta el pensament cap a un vertedero. Trobe que vertedero podria ser la
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traducció correcta en el text d‟Agramont, i així crec que es pot deduir del context, ja
que, fins fa poc, el fem era un bé preat que es guardava a les cases per a fer la femada.
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FOCH SALVATGE

La traducció d‟aquesta expressió presenta particular dificultat. Veieu com es
troba en el text original:

“Altra raho es participacio ab malalt de malaltia pestilencial, car du se pega en
altre axi com a foch saluatge, e daquell en altre. E axi sesten als altres si deus
misericordios noy tramet la sua sancta gracia”. (1910/2000, Tractat; article II; part II;
capítol I; paràgraf 8))

En primer lloc, podria atribuir-se-li un significat simbòlic, i trobe que és aquesta
la tria dels traductors a l‟anglés: Another reason is contact with those sick of the
pestilential malady, because from them it is transferred to others as wild fire.
Es pot recordar que, en el món anglosaxó, wildfire és una expressió encunyada
per a designar un foc sense control en zones silvestres. A més, Agramont fa servir la
metàfora del foc, a l‟inici de la Captatio benevolentiae, per avisar dels perills de la
pestilència: “Experiencia mostre quascun jorn que can foch se pren en alcun alberch que
tots los vehins nan temor, els qui pus prop li son maior dehuen hauer pahor”. I altra
vegada més avant: “[...] que mal acostar fa lo foch a la estopa” (Tractat; article II; part
II; capítol I; paràgraf 12).
També es coneix amb aquest nom, als Estats Units, una malaltia del tabac
produïda per una toxina bacteriana. És evident que no s‟hi podia fer referència en el
segle XIV.
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Agramont pot estar referint-se a una malaltia contagiosa, i així ho interpreten els
glossaris de les edicions del 1998/1999 i del 1971:
foc salvatge „ergotisme‟, malaltia cutània, amb granulació vermella,
habitualment lligada a la ingestió d‟aliments que tenen per base el sègol i que arribava a
produir gangrenes‟. També anomenada „foc sagrat‟ (ignis sacer), „foc pèrsic‟ (ignis
persicus), „foc volant‟ [sic], „foc volatge‟, foc de Sant Marçal‟ i „foc de Sant Antoni‟.
Aquest darrer sant era l‟advocat d‟aquest terrible mal transmissible [sic].

Una dificultat d‟interpretació rau en el fet que sota la denominació de foc sagrat
(ignis sacer) es coneixia tant l‟ergotisme com l‟erisipela i l‟herpes zòster, però sota foc
salvatge, amb els sinònims foc de Sant Antoni, foc de Sant Marçal, foc volat i foc
volatge només es troba l‟herpes zòster. Aquestes denominacions, recollides en el
Diccionari enciclopèdic de medicina, fan molt difícil la tria traductiva, més si es té en
compte que no tots els diccionaris coincideixen amb aquesta classificació de malalties.

Sembla que els autors del glossari es decanten per aplicar el terme a l‟ergotisme,
però açò crea una certa confusió, ja que l‟ergotisme no és cap malaltia infecciosa, i no
és, per tant, transmissible, sinó una intoxicació alimentària produïda per menjar farina
de sègol banyut.

Si es fa una aproximació al concepte per trobar la traducció adient, primer
s‟hauria de descartar la intenció metafòrica. Després, l‟ergotisme, perquè no és cap
malaltia contagiosa, però s‟ha de tenir en compte que es presenta per brots en
comunitats on s‟ha menjat sègol contaminat pel fong Claviceps purpurea, i potser al
segle XIV es podia confondre, per aquest motiu, amb malaltia que “du se pega en altre”.
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A més, Agramont assenyala les viandes com a mitjans d‟adquirir malaltia pestilencial
(Tractat; article I; capítol I; paràgraf 4) tot i que distingeix també que una malaltia pot
afectar els habitants d‟una casa tant per contagi d‟uns a altres (Tractat; article II; part II;
capítol III; paràgraf 3) com per haver menjat tots les mateixes viandes.
Si el traductor es decantés per una de les dues malalties infeccioses esmentades,
tindria molt difícil fer-ho per l‟erisipela o per herpes zòster. Entre les malalties que més
preocupaven els catalans del segle XIV es trobava el serpigen (McVaugh, 2002: 142)
que segons el DEM, és “nom genèric donat a qualsevol lesió, ulceració o erupció
serpiginosa, com ara una tinya o un herpes”, però McVaugh (Ibídem) exposa: But the
vast majority of health problems that worried Catalans in 1280 did not fit into neat
nosological categories.
Com es pot veure, no sempre és senzill trobar la interpretació correcta a un
original. Es pot recórrer a la traducció literal fuego salvaje, però no és un sinònim del
foc de Sant Antoni tan freqüent en castellà com en català.
Al llarg del Regiment, el mestre lleidatà fa servir el foc per a il·lustrar exemples,
com ja he exposat al començament d‟aquest apartat, i no és una excepció entre els
autors dels regimina, ja que es troba, també, en el Consilium contra pestilentiam de
Gentile da Foligno (apud Campbell 1931: 38): As for those wishing to extinguish a fire
burning a house, it is enough to know that it is a fire, that it may not destroy us, whether
it be produced by fire or by motion. També l‟utilitza Ibn al-Khatib per a il·lustrar la
diferent propensió al contagi d‟uns individis i altres (apud Campbell 1931: 64):

An illustration of these facts may be found in a wick brought near the flame of a lamp:
the wick which has recently been lighted takes fire at once, but the dry wick takes
longer, and the damp, only after long waiting and effort, if at all; these are the pictures
of persons completely, slightly, and not at all predisposed.
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Resulta, docs, difícil esbrinar si Jacme d‟Agramont parla d‟una malaltia o de foc
físic, i de quina malaltia podria parlar en el cas que ho fés.
Després de consultar la documentació esmentada, m‟he decantat per la traducció
fuego de San Antonio, però només perquè havia de fer una tria. Ni tan sols el verb
“pegar” ajuda a esbrinar el significat de la frase, ja que tant es pot aplicar al contagi
d‟una malaltia entre persones com a calar foc o comunicar foc a una cosa (DCVB s. v.).
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LEGEA; LEGERA

“[...] que dintre la Ciutat en carrera publica de nit ni de dia sie feyta ni gitada
negura legera, [...]”. (Tractat; article II; part II; capítol I; paràgraf 6)

El DCVB recull la paraula, amb totes dues morfologies, com a sinònim de
“lletgesa”, i amb dues accepcions: “qualitat de lleig” i “cosa lletja, especialment, acció
moralment lletja”.

No he trobat el mot en el DE.

Al DCVB sí es mostra, com a exemple d‟ús de la paraula: “Hom fa en la nau
sentina per tal que en aquell lloc se ajusten totes les aigues i les legees qu‟is fan en la
nau”, Llull Cont. 117, 21.
Més avant, en l‟entrada “lletgia”, el DCVB diu que aquesta grafia és una forma
antiga de “lletgesa”, i hi recull el fragment: “Nul hom ne dona no gos lençar les aygues
ne legies per finestres al carrer”, doc. A. 1393 (BABL, XII, 195).

He triat la traducció al castellà per mitjà de la paraula inmundicia, ja que el
fragment d‟Agramont on apareix el mot legea en cap moment es fa referència a qualitat
personal, ni física ni moral. En canvi el mot mostra un significat proper al dels exemples
citats del DCVB.
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LEVAR

“Veem encara quels blats e altra fruyta ques leven en terra hon aytal pestilencia
es ho ha regnat que porte ab si gran infeccio en tant que es axi com a veri a tots cells
quin mengen”. (Tractat; article I; capítol I; paràgraf 3)

El glossari (ed. 1998/1999) recull l‟accepció: “levar (es leven) „collir‟”. I en
l‟edició 1971: leven (es-) „es cullen‟.

Tal vegada no siga aquest de “collir” el significat més precís del mot en el
context en el qual es presenta. Si el consultem en el DCVB, trobem que, en l‟accepció 5,
significa: “Produir (fruit); cast. llevar, producir. „Aquesta figuera encara no ha llevat
mai‟ (Empordà, Gir., Tarr.). „Alcuns arbres que no leven fruit de gran temps després
que són plantats‟, Llull Cont. 107, 13”.

Es pot observar que, en el fragment de Llull, la grafia duu una sola “l” inicial.
Aquesta grafia antiga es veu, també, al DE de Coromines, sota l‟entrada “entechada”,
que ja he analitzat, on es troba l‟exemple següent, tret del Libre de Fortuna e Prudència
de Bernat Metge: <<la major part dels arbres/--- era ornada de fruits e de vestiments
rics/---/ e·l salze no·s veia sadoll/ de levar fruit; e lo perer/ no·n leva ges, ne lo pomer, e
l‟oliver era tot sec,/ e lo prersseguer null entec/ rebia per calor de sol>>.

Considerat d‟aquesta manera, el mot seria més proper al significat de “produir”
que al de “collir”.
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La versió anglesa sembla seguir aquest mateix pensament quan tradueix “levar”
per grow: We see also that wheat and other fruits growing from the earth are affected
by such a pestilence, [...]

En la meua traducció he fet servir la paraula castellana producir.
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MENOR MON

“E per aquesta raho en lo nostre cors qui es dit MENOR MON [...]”.
(Entrament; capítol II; paràgraf 9)

No figura en el glossari de l‟edició del 1971.

El glossari (ed. 1998/1999) ofereix l‟equivalència “menor món” = “home”.
Potser caldria desenvolupar aquest concepte hipocràtic amb l‟objectiu de comprendre
millor el text.

De fet, és l‟“home” qui, en la medicina hipocràtica, s‟equiparava a “menor
món”, segons la idea que en el cos humà es guardava un paral·lelisme amb la natura.

A l‟ésser humà es trobaven els atributs de la physis, natura o “major món”. Si en
aquesta es distingia “aire”, “terra”, “aigua” i “foc”, en aquell es trobava l‟equivalent de
cadascun dels anteriors, ço és, respectivament, “sang”, “bilis negra o melancolia”,
“fleuma” i “bilis groga o còlera”.
La sang era calenta i humida, com l‟aire, i dominava en primavera. S‟originava
en el cor.
La melancolia o bilis negra, freda i seca com la terra, era més abundant en la
tardor. Es produïa en la melsa i els ronyons, que també es coneixien com a “glàndules
atrabiliàries”. És l‟origen d‟“atrabiliari”, que com “sanguini”, “colèric”, “flegmàtic” i
“melancòlic” (del qual ve a ser sinònim), designa un tipus psicològic.
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La flegma o fleuma, com l‟aigua, era freda i humida, i augmentava en l‟hivern.
Tenia el seu origen en el cervell.
La bilis groga o còlera s‟equiparava al foc per ser calenta i seca. Senyorejava les
altres tres en estiu i es generava en el fetge.

La traducció castellana de MENOR MON és MUNDO EN PEQUEÑO.

Aquests conceptes, així com la traducció, els he recollit de The Oxford English
Dictionary i de la pàgina de l‟Universidad Católica de Chile, El hombre como
microcosmos:
http://escuela.med.puc.cl/publ/HistoriaMedicina/HipocraticaMicrosomos.html

(última

visita: 22-V-2008)
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REUMÀTIC

“[...] offegat e mal euentable, ho en loch reumatich”. (Tractat; article II; part II;
capítol III; paràgraf 1)
“[...] per ço que laer no sia reumatich ni offegat”. (Tractat; article V; part I;
capítol I; paràgraf 1)

Segons el glossari (ed. 1998/1999): “reumàtich „persona que pateix reuma‟.
Aquest terme grec, mantingut pels metges llatins i per les llengües romàniques, fou
traduït al llatí per fluxió (fluxió, vessament). El galenisme entenia per reuma tot
vessament humoral [...] en alguna part del cos (dents, articulacions, músculs, ossos,
etc.). Aquesta concepció ampla del terme duia a una patologia molt variada”.
A l‟edició del 1971 figura només l‟accepció „humit‟.

Agramont en cap cas atribueix aquest adjectiu a una persona, sinó a espais (llocs
i aire). En aquesta circumstància, trobe adient la segona accepció oferta pel DCVB:
“Humit, malsà per l‟excés d‟humitat”.

El DE també ens parla d‟aquest significat: “Del grec „raja, flueix‟. En l‟accepció
més antiga i divulgada de la nostra llengua, (i la més acostada a la grega), o sigui,
„humit, ple d‟escorrims‟, el tenim ja c. a l‟a. 1300 en Arnau de Vilanova: que recomana,
per a la salut, que hom no dormi després de dinar, “mas si dormís de dies---en l‟estiu,
dorma en loc fresc e scur---emperò guard-se que·l loc no sia reumàtic”.

Per aquestes raons trobe que la traducció correcta al castellà seria húmido.
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SOLS

“[...] e sien apareyllats en vinagre ho en sols”. (Tractat; article V; part II; capítol
III; paràgraf 1)
“[...] e magranes agres e taperes en sols”. (Tractat; article V; part II; capítol III;
paràgraf 2)

El glossari (edicions 1998/1999 i 1971) ) parla de “sols „condiment a base de
vinagre, pebre, safrà, farigola, etc.‟”

Coromines (DE) escriu que és forma postverbal de “solcir”. “Si vols fer solls a
què·t vulles: a carn o peix;/ preu de la carn, o del pex frit, e fets-ne troços, e gita·ls en
vinagre; e de sus gita primerament feriguola, e si vols lo ssolls calt, ages pebre e çafrà e
vinagre, del brou de la carn o del pex, e ceba tallada, e destempra-la, e tot gita-ho de
sus”, en el Llibre de la Cuina val. Del S XIV (BSCC XVI, 160, 172).

El DCVB parla de “condiment” i ofereix el mateix exemple que el DE, però no
n‟arrisca cap versió castellana.

Jo he tractat de trobar una paraula que expresse aquest concepte en castellà. Crec
haver-la trobada en sazón.
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TERRA PLANA

“Car si hom pose .I. quayrat de fust en terra plana, no hi ha degu no vage de
laun cap al altre sens sosteniment axi que no caura. E si aquell meseix cairat es posat en
loch fort alt e de gran periyll, no hi aura degu, gos assajar de passar sobre aquell
quayrat meseix”. (Tractat; article V, part II; capítol VI; paràgraf 4)

La traducció directa de “en terra plana” seria sobre tierra llana. Però, en context,
l‟expressió ve oposada a “en loch fort alt”, per la qual cosa la sospita fa pensar que una
interpretació correcta seria a ras de tierra.

L‟adequació d‟aquesta versió la confirma una consulta al DCVB on, sota
l‟entrada “terra”, accepció 3, apartat a) trobem l‟expressió En terra plana: a lloc pla,
sense pujar ni baixar; a nivell del paviment.
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TOCAMENT

“Hoc encara auegades lo malalt nos sentira gran febre nil metge ab lo tocament
no la trobara, el pols no sera molt mudat de sa naturalitat” (Tractat; article III; capítol II;
paràgraf 2).

No he trobat el terme, com a tal, en el DE de Coromines, on sí es recull tacte
com a derivat de “tocar”, documentat ja en el segle XIV (OPou) “delectacions sensibles
majors són les del tóc, tast e gust”, Edigi Romà (DAg).

El DCVB sí la recull, i amb la mateixa grafia, però la refereix només al sentit del
tacte. “Al seny corporal que‟s diu tocament”, Proc. Olives 1692. “Dos tocaments són
en hom, la un és corporal e l‟altre esperital”, Llull Felix, pt. VIII, c. 28.

En el text d‟Agramont, el mot l‟interprete com a proper al sentit del tacte, però
caldria intensificar-ne la connotació mèdica de la palpació. Amb aquesta idea oferisc la
versió:

Más todavía, a veces el enfermo no se sentirá gran fiebre ni el médico con el
tacto la encontrará, y el pulso no estará muy cambiado de su natural.
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VAYRE

El glossari del 1998/1999 ens diu: vayre „pell d‟una mena d‟esquirol procedent
de l‟Europa oriental‟.

El fragment del text on es troba resa: “[...] e folradura feyta del gris del vayre e
folradura de lebres ho de coniylls ho de fins aynnins”. (Tractat; article V; part I; capítol
II; paràgraf 4)

En aquest segment he tractat d‟emprar una traducció acurada a l‟original.
S‟hauria d‟interpretar “gris” com a “esquirol” i “vayre” com a la seua pell.
D‟aquesta manera, la traducció castellana que propose és: [...] y forro hecho del
petigrís del vero, y forro de liebre o de conejo o de fina corderina.

La traducció a l‟anglés de Duran-Reynals i Winslow és: [...] linings made of
miniver, of rabbit or hare skins, or of fine baby lamb‟s wool; [...]

Es pot veure que la traducció anglesa opta per una omissió que, de totes formes,
no desvirtua l‟original.
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VERNAÇA

“[...] vi grech ho de vernaça, car en aytal temps vins qui amb poca aigua son
molt amerats, son millors”. (Tractat; article V; part I; capítol I; paràgraf 4)
“[...] vi grech ho de vinaça, car en aytal temps vins qui ab poca d'aygua són
molt amerats són miyllors”. (Tractat; article V; part I; capítol I, [transcripció del
1998/1999]).

Aquest mot es troba en un segon fragment, on no hi ha cap divergència de
transcripció:
“[...] com grech ho vernaça e axi dels altres, ho artifficialment calt axi com
piment”. (Tractat; article V; part I; capítol II; [paràgraf 6 a l‟ed. del 1910/2000]
“[...] com grech ho vernaça e axí dels altres, ho artifficialment calt axí com
piment”. [paràgraf 7; ed. 1998/1999]

Aquesta diferència s‟analitza a l‟apartat VIII. “Textos font”, on concloc que la
transcripció correcta, en tots dos casos, tal vegada siga “vernaça”.

El DCVB ens informa que: “la forma vernatxa ve de l‟it. vernaccia, nom d‟una
classe de raïm i d‟un vi elaborat amb aquella. La forma vernaça o vernassa és més
netament catalana i sembla venir directament del llatí hibernacea, „hivernal‟”

El fet que el terme faça referència tant a un vi com a un raïm podria explicar l‟ús
de la preposició “de” en el primer dels fragments (tal vegada per referència al raïm), i
l‟absència de preposició en el segon, que podria indicar el vi directament.
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Coromines, en el DE, ens parla de les diferents formes d‟aquest mot: “vernasca”,
“vernatxa” i “garnatxa”. I hi afegeix: “Bocaccio en parla també en el Decam. x, § 2, i
allí els traductors catalans del 1429, mantenen la forma en “v” semblant a la italiana:
<<li aportà dues lesques de pa torrat e un gran got de vernatxa de aquella mateixa del
abat>> (p. 556.7f., 1f.)
Joan Coromines hi afegeix que “garnatxa” és “una mena de raïm, i el vi dolç que
es fa amb aquesta mena, de l‟it. vernaccia id, probablement del nom del poble de
Vernazza, situat en una comarca de Ligúria famosa pels seus vins. 1º doc. c. 1385,
Eiximenis: <<Mon beure, quant a vi blanc, és aquest: bec grec d‟estiu, e d‟hivern cuit e
moscatell, malvesia, tríbia, còrsec o Candia, o vernatxa; e a la fi clarea ab neules o
piment, per tota la hivernada ---. Dels vins vermells de la terra no·n puc beure --->> terç
del Crestià, capítol 354 (NCl. VI, 52.6).

En castellà sempre ha pres només la forma “garnacha”, que el DRAE indica que
deriva de l‟italià vernaccia. Els únics documents on l‟he trobat com a vernacha en
castellà és, precisament, en una traducció del fragment d‟Eiximenis (en Carmen Massa
Hortiguela: Historia de la psiquiatría. http://www.dinarte.es/salud-mental/pdfs/hist268.pdf Última visita: 5 de maig del 2008), i en Aventuras de Gil Blas de Santillana,
traducció de la novel·la de Le Sage, l‟original del qual és en francés.
http://books.google.es/books?id=_r8GAAAAQAAJ&pg=PA179&lpg=PA179&dq=vino
+Vernacha&source=web&ots=JBkC8cHJhl&sig=JA4kwUG9bXrU1lQhkmt4Rhy2kJI&
hl=es (última visita: 5 de maig del 2008).

La meua traducció castellana, en tots dos casos en què apareix, ha estat per
garnacha.
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VI PIMENT

“E aquells qui fer ho poden, poden usar vi, naturalment calt axi com grech ho
vernaça e axi dels altres, ho artifficialment calt axi com piment. (Tractat; article V; part
I; capítol II; paràgraf 6)

“E grans seynnors poden usar piment que feyt daytals especies. R. cinamomi
alitimi .i. uncia. electi et mundi 1/2 uncia. granorum paradisi florum cinamomi
cubebarum domesticarum ana .i. drag. gariof. macis galang. ana .ii. drag. nucis mus.
unam grossam panis zuccari, et optimi vini et odoriferi utriusque quantum sufficit, fiat
nectar vel pigmentum. (Tractat; article V; part I; capítol II; paràgraf 7)

En el glossari (edició 1998/1999), es defineix: piment „vi barrejat amb pebre i
mel‟.
La recepta del “vi piment” que ens ofereix el mateix text d‟Agramont ( i que he
reproduït en aquesta pàgina) sembla indicar que “piment” podria ser més aviat un
amaniment complex.
La sospita anterior em va fer consultar el DE on es diu: “la forma „piment‟ s‟usa
en cat. ant. amb el valor de condiment”.
Partint d‟això s‟aplica també a una beguda alcohòlica i condimentada, en un
document indatat (entorn de l‟a. 1400) sobre les festes anyals en què era lícit als monjos
de Banyoles de beure en els àpats la beguda anomenada “piment” (Pere Alsius, Ensaig
històric sobre la vila de Banyoles, Bna. 1872). Pep Vila (1999: 87) el descriu i n‟ofereix
els sinònims nèctar, clarea, brocàs i hipocràs.
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ZEL; ENIQUITAT

“Car a aço no ma mogut zel denvega ni deniquitat, ans verdadera amor e karitat
[...]” (Captatio benevolentiae; paràgraf 2).

La meua intenció com a traductor és transmetre el sentit del text per mitjà
d‟arribar al pensament de l‟autor. Ho faig pel camí d‟analitzar l‟escrit, i confese que en
aquest cas no estic segur d‟haver-ho aconseguit.

El DCVB ens diu sota l‟entrada ZEL: 1. Interés ardent i actiu en favor d‟una
persona o d‟una idea, d‟una causa, etc.; cura eficaç que hom posa en el compliment de
les seues obligacions. -2. pl., Gelosia. -3. Apetit sexual en els irracionals.

Joan Coromines, en el DE, opina, en canvi, ZEL: Ardor, emulació, bullir, ser
fervent. I només li atribueix aquesta accepció.
A més, avisa contra altres interpretacions: “L‟ús de celos o gelos o zel en el
sentit de GELOSIA, no ha estat més que un intolerable i grosser castellanisme. I no
menys en el sentit d‟ardor genèsic dels animals: en català XARDOR o pruïja genèsica”.
Demana, explícitament, que es retiren les accepcions 2 i 3 del DCVB.

Manuel Franquesa, en el Diccionari de sinònims, per la seua banda, defineix:
ZEL: Fervor. Fanatisme. Ardor. Escalf (fig.). Apostolat. Proselitisme. Foc sagrat (fig.).
// → Apetit.
I sota “Apetit” –que no redueix al sexual– : → Gana. // → Desig.
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Quant a ENIQUITAT = INIQUITAT, el DCVB oferix: Qualitat d‟INIC; INIC:
Mancat de tota equitat i justícia; malvat, que fa el mal inconsideradament.

Joan Coromines (DE s. v.) matisa: ENIC; INIC. Veure IGUAL = abans egual,
del llatí AEQUALIS „de la mateixa edat o grandària‟, „igual‟, derivat de AEQUUS „pla,
planer, llis, uniforme, igual‟.
INIC: pres del llatí iniquus, derivat negatiu de aequus [mj. S XIII] Cerverí de
Girona abomina els <<Príncep enic e bisbe negligén>> o sigui „injustos, malvats‟ (ed.
Ug., 6.1); més avall (vers 7) surt amb el matís d‟insolent, petulant‟
Destaque aquí la diferència de connotació que hi ha, a hores d‟ara, entre “injust”
i “malvat”.

Manuel Franquesa, de nou en el Diccionari de sinònims, indica: INIQUITAT →
Injustícia. // → Maldat.
I sota INJUSTÍCIA presenta com a sinònims: iniquitat; parcialitat, favoritisme.

Front a aquesta divergència d‟interpretacions entre lexicògrafs, és difícil deduir
el pensament de Jacme d‟Agramont des de la frase que encapçala aquest punt: “Car a
aço no ma mogut zel denvega ni deniquitat, ans verdadera amor e karitat [...]”

Si hom interpreta ZEL com a “desig”, en el sentit que li dóna Franquesa, i
INIQUITAT com a “favoritisme”, es pot oferir la versió castellana :
Pues a esto no me ha movido deseo de envidia ni de privilegios [...]
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On sembla que Jacme d‟Agramont estiga rebutjant el fet que reclame despertar
enveja o aconseguir un tracte de favor per part de la paeria de Lleida.

En canvi, si hom atribueix a ZEL l‟accepció de “motor que mou”, és a dir,
“interés” –l‟única que ofereix Coromines– i a INIQUITAT, l‟accepció d‟ insolent,
petulant, que Coromines apunta només de manera secundària, es podria interpretar:
Pues a esto no me ha movido celo de envidia ni de petulancia [...]
Aquesta, entesa com que no ha estat ni l‟enveja a altres metges ni el sentiment
de superioritat allò que l‟ha fet escriure el Regiment.

Totes dues versions són coherents amb el context. L‟única accepció que sembla
descartada pel context és la idea de “maldat” per a “iniquitat”.

Aquesta ambigüitat em referma en la idea que el llenguatge és un mitjà de
comunicació imperfecte, tal vegada perquè la imprecisió és necessària per preservar-ne
la vessant creativa que, com ja he exposat en la introducció, considere que és la funció
bàsica del llenguatge.
Però no puc, com a traductor, deixar aquesta frase sense solució, tot i que ni els
lexicògrafs ofereixen una interpretació unívoca dels mots, i em decante cap a Pues a
esto no me ha movido celo de envidia ni de petulancia [...], entenent que queda oberta a
correccions.

Per abundar en la ambigüitat d‟aquesta frase, afegiré la definició que ofereix
Coromines, en Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, sota l‟entrada
PETULANCIA: petulante: V. pedir. PEDIR –„Aspirar a algo‟. Del latín PETERE. I

324

observa que es troba ja en els orígens de l‟idioma castellà (Cid, etc). PETULANTE
=PEDIDOR.

El DRAE defineix pedidor: Que pide, i especialmente que lo hace con
impertinencia.

D‟aquesta manera es pot comprovar la proximitat semàntica entre petulante i
“cercador de privilegis”.
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XIII- DESCRIPCIÓ DE LA TRADUCCIÓ A L’ANGLÉS

XIII- DESCRIPCIÓ DE LA TRADUCCIÓ A L’ANGLÉS

XIII.1 Els autors i la revista on es publicà

Charles-Edward Amory Winslow fou catedràtic de Salut Pública a la Yale School of
Medicine del 1915 al 1945. Se‟l considera el pare del concepte modern de salut pública,
així com del seu desenvolupament. En els anys 20 va fer palesa la falsedat de la
dicotomia que, a efectes d‟epidemiologia, es feia entre malalties contagioses i malalties
no contagioses, i proposà desplaçar l‟èmfasi del manteniment de la salut cap a les
formes de vida que el promouen. Ja no es tractava de considerar com a epidèmies només
els mals produïts per infeccions, sinó també altres processos amb elevades prevalença i
incidència, com ara el càncer i les malalties cardiovasculars. Poc desprès es va
començar a considerar el caràcter epidèmic dels accidents de trànsit.
El 1920 va formular la definició de salut pública com the science and art of
preventing disease, prolonging life and promoting health through the organized efforts
and informed choices of society, organizations, public and private, communities and
individuals.
Aquesta definició, amb modificacions introduïdes el 1953, és vigent en els
nostres dies.
Des del punt de vista de persona interessada en la preservació i promoció de la
salut, es pot comprendre l‟interés que va despertar en ell el Regiment d‟Agramont
(vegeu VII.6).
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María Luisa de Ayala, esposa de l‟investigador Francisco Duran-Reynals, va
treballar, com el seu marit, de qui va manllevar el cognom de casada, a la Universitat de
Yale. Mentre Francisco estudià l‟origen víric de certs tumors cancerosos María Luisa
s‟interessà pel tractament de la malària amb quinina i, més tard, continuà les
investigacions del seu marit. A Yale van coincidir amb C-E A. Winslow, a qui María
Luisa va ajudar en la tasca de traduir a l‟anglès el document de Jacme d‟Agramont des
del català medieval.
Els mitjans dels quals disposaven eren limitats. Encara no estaven publicats ni
l‟Alcover-Moll ni el Coromines, i van haver de treballar lluny de Catalunya. Per aquests
motius són admirables els resultats i disculpables les possibles equivocacions. La
traducció anglesa ha estat de gran ajut en el meu procés de versió al castellà, en el sentit
que m‟ha aclarit algunes interpretacions de conceptes.
El Bulletin of the History of Medicine és una revista científica fundada el 1925.
Està considerada com la publicació oficial de l‟American Assotiation for the History of
Medicine, també ho és del Johns Hopkins Institute of the History of Medicine. En
l‟actualitat té una aparició trimestral (desembre, març, juny i setembre) amb una tirada
de vora 1.900 exemplars d‟unes 250 pàgines.
El 1948, el número 22 d‟aquesta revista va oferir un estudi sobre el manuscrit
trobat a Verdú. El número següent, ja el 1949, va publicar la traducció a l‟anglés des del
català medieval. Tots dos autors, C-E A Winslow & M L Duran-Reynals, eren aleshores
membres del claustre de la Universitat de Yale.
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XIII.2. Característiques de la traducció anglesa

XIII.2.1 Preliminars

Quan el document va arribar a la Historical Library of the Yale School of Medicine, ho
va fer com a part del llegat d‟Arnold C. Klebs (1870-1943), metge suís especialista en
tuberculosi que va desenvolupar part de la seua carrera professional als Estats Units.
Primer treballà a la Johns Hopkins University i, després, va ser designat director del
National Tuberculosis Institute. Tornà a Suïssa el 1910. El 1938 va llegar la seua
biblioteca a Harvey Cushing perquè es convertira en part de la hui mundialment
reconeguda Yale University‟s Harvey Cushing / John Hay Whitney Medical Library.
Quan el text d‟Agramont va arribar a la Yale University en el si d‟aquest llegat,
la seua fama el precedia. El propi Klebs n‟havia fet esment el 1925 i en va presentar un
estudi, el 1927, en forma de comunicació, al Sixième Congrès International d‟Histoire
de la Médicine de Leiden – Amsterdam. (18-23 de juliol). En l‟estudi Klebs també va
esmentar l‟historiador de la ciència francés Stephen d‟Irsay com la persona que cercà,
amb èxit escàs, informació directa sobre Agramont a Lleida (vegeu I.3.2).
En contrast amb el relatiu interès per l‟obra a Catalunya i la resta d‟Espanya, a
més dels estudis referits fins ara, Winslow en va mamprendre la traducció a l‟anglés
amb l‟ajut de la seua conclaustral, la catalana Duran-Reynals, i la va publicar només un
any desprès d‟haver rebut el document.
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XIII.2.2 Aproximació descriptiva a la versió anglesa

Hom pot dir que l‟objectiu de la traducció anglesa és apropar l‟obra al lector per mitjà
de fer-ne una versió anàloga. Aquest tret no deixa de ser cridaner, ja que la publicació es
va fer en una revista especialitzada en història de la medicina, i els lectors potencials
constituïen un conjunt limitat i amb nivell cultural alt.
La traducció està centrada en la transmissió entenedora del contingut mèdic i
para escassa atenció a la forma. Així, estil, sintaxi i lèxic s‟adapten a l‟anglés modern
sense tenir en compte la distància temporal. Si la cultura receptora determina el tipus de
traducció, es podria pensar que l‟àmbit cultural dels destinataris quedava reduït al camp
professional.
Es poden aventurar moltes raons per a explicar aquesta tècnica. Per exemple, la
importància de l‟interés científic, focalitzat en la medicina més que en la lingüística,
dels traductors.
Per disculpar algunes interpretacions poc acurades de paràgrafs no mèdics,
caldria, possiblement, recordar l‟escassetat de mitjans de què disposaven.

XIII.2.2.1 Observació de trets majors

En l‟encapçalament dels apartats s‟ha seguit la traducció lliure. A tall d‟exemple,
reproduïsc el títol de l‟article VI.

En Jacme d‟Agramont: “Lo .VIen. article principal es dela pestilencia moralment
entesa, lo qual ha solament .I. capitol en lo qual se pose la diffinicio daytal pestilencia.”
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Versió de Duran Reynals i Winslow (D-R i W): In this article the principle of
pestilence is conceived as applicable in a moral, as well as a physical sense, and it has
only one chapter in which the definition of pestilence is developed in this sense.
Sembla que els autors se sentien obligats a fer una explicació del contingut de
cada apartat, en comptes de traduir-ne l‟encapçalament.
Altra mostra de l‟interés en el contingut sense parar esment en la forma la tenim
en l‟anacronisme que suposa l‟ús de números aràbics. Agramont només escriu números
romans, i l‟ús dels aràbics es va generalitzar a Occident tan sols a partir del segle XVI.

XIII.2.2.2 Trets que influeixen en l’estil

La major part de les vegades no es respecten els parells de sinònims, tan peculiars i
freqüents en l‟obra d‟Agramont. Es poden assenyalar, com a exemples, aquells que es
troben en el capítol II de l‟Entrament: “alegres i rients axi com sanguinis” es resol com
joyful as the sanguinics; “fa e engendre febre continua” es tradueix per continuous fever
is produced; “Vist e declarat com a diversitat de complecxio” esdevé Having indicated
how a diversity of complexion; “lestiu sie tan rabios e tan calt que” es troba com the
summer is so fiery that; “per gran enemiztat e orribilitat que han” es converteix en
because of the essential antagonism.
Com a reminiscència del passat, la versió anglesa sí que conserva la perífrasi “si
hom me demane [...] dich que” i la tradueix: if one were to ask me [...] I say. En canvi
no es troba traduïda, més que unes poques vegades, l‟expressió “ço es a saber”. I
l‟anglés té un equivalent funcional molt similar: to wit. De fet, aquest apareix en la
traducció, però no sempre, la qual cosa indica, pot ser, una discontinuïtat en el procés de
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translació que es manifesta en el resultat com a manca de cohesió que repercuteix en la
coherència.
Hi ha altres maneres d‟aconseguir el to arcaïtzant que no s‟han respectat. Per
exemple, l‟ús de pleonasmes: “serpents e altres reptilies fugen de les cavernes e ixen
forçadament deffora” resa en anglés serpents and other reptiles flee from their holes
and issue hurriedly from them.

XIII.2.2.3 Observació del lèxic

Fins i tot en els termes mèdics es negligeix la possibilitat d‟indicar que pertanyen al
segle XIV. Així, es fa servir black bile quan en anglés es podria haver triat melancholy,
i [yellow] bile quan choler hauria fet evocar al lector la medicina del passat.
Segons The Oxford English Dictionary, bile no es va començar a utilitzar fins el
segle XVIII, mentre que choler i melancholy eren paraules d‟ús comú en el segle XIV.
També recorren a traduir “apostema” per abscess, quan el mot corrent anglés en
l‟època d‟Agramont era aposteme, o bé imposthume, que és el mot que fa servir Anna
Campbell al llarg del seu llibre.
És evident l‟objectiu divulgador del contingut, però s‟hauria de recordar que la
traducció es va publicar en una revista d‟història de la medicina adreçada a un lector
que pertanyia a la professió mèdica.
Cada text és producte del seu temps i, quan Agramont escriu “blats”, fa
referència a un hiperònim que englobava totes les diversitats d‟aquest gra, que,
suposadament, eren ben conegudes en l‟edat mitjana, quan l‟alimentació estava basada
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en el pa i el vi. Falta en la traducció, a parer meu, una consideració de la cultura del
temps en què es va escriure el document font.
Ara causa estranyesa veure la paraula “blat” escrita en plural. Winslow &
Duran-Reynals van recórrer a la traducció de “blat” per wheat, “blats” per cereals i
“forment” per bread. De totes, la menys acurada és aquesta darrera versió. “Forment” és
“blat de la millor qualitat”, ço és, “candial”, del qual hi ha blat i pa fet d‟aquest; però en
el context, on es parla del forment que arriba a un port, no es pot pensar en pa.
Aquest és, tal volta, un exemple de les dificultats amb què els traductors es van
enfrontar en la seua tasca amb els mitjans de què disposaven. Un traductor al català
tampoc, fins i tot hui, tindria fàcil fer la traducció de corn, que significa “gra” en
general, “panís” o “blat de moro” en els Estats Units, “blat” en Anglaterra i “civada” en
Escòcia i Irlanda. Per aquest motiu, la consideració del país de què es tracta en l‟original
determina l‟equivalent adient. Quelcom de paregut, però amb l‟època, haurien d‟haver
considerat D-R & W.
A vegades es recorre al manlleu, potser amb la intenció de transmetre una senya
de la llengua original, com quan s‟explica as for instance the Kingdom of Valencia has
anthrax which means “mala buaynna or buba negra”, as it is called in the vulgar tongue
of Catalonia. Més avant, en l‟article V, part II, capítol III del Tractat, sí s‟afegeix una
glossa: “mala bufaynna” or bad buboes. Jo hi he preferit fer servir una adaptació: grano
purulento o búa negra, según vulgar de nuestra lengua.
Si D-R & W volien assenyalar alguns trets culturals del català, no han mantingut
sempre el mateix criteri, ja que en el fragment trees and fruits according to the vulgar
Catalan “are blighted” presenten com a catalana una expressió traduïda a l‟anglés.
Aquí jo he elegit neutralitzar l‟oposició: y la fruta, en lengua vulgar, se diría que se ha
entecado.
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Els manlleus sovintegen en la versió anglesa: “desticados”; “espigol”;
“cimiama”; “thur”; “taperes en sols”; “bruneta”; “lombrichs”. És legítim sospitar que
són fruit de la manca de mitjans per a traduir, ja que aquests manlleus no són necessaris
i tots tenen traducció anglesa.
A continuació (vegeu XIV. Fitxer de divergències amb la traducció a l‟anglés)
acare fragments de les versions de D-R & W i la meua amb l‟original. Deixe palés el
respecte per la tria traductiva que s‟ha fet en anglés. Només expose divergències majors
que queden obertes a discussió.
La importància de l‟acarament d‟aquests fragments problemàtics amb l‟original
rau en el fet que totes dues traduccions són en llengües de parla majoritària i, com a tals,
poden servir de text font per a traduir a altres idiomes. En aquests casos és important no
transmetre possibles errors d‟interpretació de la idea que Jacme d‟Agramont tenia la
intenció de comunicar.
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XIV- FITXER DE DIVERGÈNCIES AMB LA TRADUCCIÓ
ANGLESA

Paraula / Frase: DUPTE

Localització1: Captatio benevolentiae; paràgraf 1.

Català: [...] si ne DUPTE ni pahor; [...]

Anglés: [...] that there are DOUBTS and fears; [...]

Castellà: [...] que haya TEMOR y miedo.

Observacions: En català antic, DUPTE tenia l‟accepció de “por d‟un perill o d‟un mal
possible” (DCVB). La mateixa accepció tenien DOUBT (Collins English Dictionary) i
DUDA (Diccionario de uso del español).

Duran-Reynals & Winslow (D-R & W) podrien haver triat FRIGHT, DREAD o
qualsevol altre sinònim de FEAR, perquè la resta de la traducció a l‟anglés no conserva
el registre antic i al lector no s‟hauria de transmetre la idea d‟“indecisió”, sinó la de
POR.

1

Si no consta el contrari, en tot l‟apartat es fa referència a l‟edició 1910/2000 (Nota de l‟autor).
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Paraula / Frase: SINGULARS
Localització: Captatio benevolentiae; paràgraf 1.

Català: [...] e per SINGULARS daquella volen de ma pocha sciencia fer e procurar
alcun profit, e esquivar tot dampnatge a la Ciutat damont dita e als SINGULARS
daquella, hi preservar cascu e cascuna desser malaut ho malauta per temps pestilencial
he volgut trabayllar de fer lo tractat seguent.

Anglés: [...] and from its NOTABLES, I want, making use of my little science , to
render some service and to save from damage the city aforementioned and its
NOTABLES, and to save all men and all women from becoming sick in times of
pestilence.

Castellà: [...] de PERSONAS PARTICULARES de ella, deseando de mi poca ciencia
dar y procurar algún provecho, y evitar todo daño a la ciudad antes dicha y a las
PERSONAS de aquélla, y preservar a cada uno y a cada una de estar enfermo o enferma
durante tiempo de pestilencia, [...]

Observacions: En català “singular” pot tenir el sentit de “particular”, com es mostra en
tantes associacions ciutadanes que encara duen el nom de “comú dels particulars”, i
d‟“extraordinari”. La traducció anglesa es decanta cap als notables d‟una ciutat, jo
deduïsc del context que seria més adient traduir-lo per “ciutadà comú”. A més,
Agramont hi esmenta expressament tots dos sexes, abundant en les observacions
(Rucquoi, 1978: 104; Martines, 1997: 72) que el deteriorament de la imatge femenina és
més un tret cultural de l‟edat moderna que no de l‟edat mitjana.
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Paraula / Frase: ZEL; ENIQUITAT

Localització: Captatio benevolentiae.; paràgraf 2.

Català: “Car a aço no ma mogut ZEL denvega ni dENIQUITAT, ans verdadera amor e
karitat, […]”

Anglés: “Because in this I am not incited by ENVY or INIQUITY […]”

Castellà: “Pues a esto no me ha movido celo de ENVIDIA ni de PETULANCIA, […]”

Observacions: La traducció de D-R & W sembla transmetre el fet que Agramont s‟haja
de disculpar perquè es puga confondre el seu motiu amb enveja o dolenteria.

Aquesta frase ha estat difícil de comprendre i no estic segur d‟haver-la resolt de
manera adequada (vegeu: XII “Dificultats semàntiques”- ZEL; ENIQUITAT). Però, en
tot cas, pense que s‟hauria de descartar, per a “iniquitat”, la idea de wickedness.
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Paraula / Frase: ENCARA US PLACIE DAVER RECOMANAT EN VOSTRES
BRACES E EN VOSTRA FALDA LACTOR DAQUELL.

Localització: Captatio benevolentiae; paràgraf 2.

Català: “Encara us placie daver recomanat en vostres braces e en vostra falda lactor
daquell”.

Anglés: “And thus be pleased to receive this work into your hands and hearts and grant
your favor to its autor”.

Castellà: “Y que, además, os plazca haber acogido en vuestros brazos y bajo vuestra
protección al autor de aquél”.

Observacions: La diferent interpretació d‟aquesta frase rau en el fet que jo considere
que qui es recomana és el mateix autor, i en cap moment el tractat que ha escrit, com
sembla que ho manifesten D-R & W.

En aquest fragment he preferit introduir una adaptació com a tècnica de
traducció obliqua. La versió directa hauria transmés una idea massa estranya al lector
actual, amb la qual cosa no s‟hauria conservat l‟equivalència funcional en allò que no és
més que una simple fórmula de cortesia.
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Paraula / Frase: YBERNIA

Localització: Entrament; paràgraf 1.

Català: “Per que es cosa certa que en alcunes iylles de YBERNIA no pot viure neguna
bestia verinosa, […]”

Anglés: “Thus, it is a certain fact. That in some isles of IRELAND no poisonous beasts
can live, […]”

Castellà: Porque es cosa cierta que en algunas islas de HIBERNIA no puede vivir
ninguna bestia venenosa, [...]

Observacions: D-R & W tradueixen el nom propi “Ybernia”. Jo preferisc no fer-ho, ja
que Ybernia és un nom que existeix en castellà i és transparent. Així, només l‟adapte a
la grafia castellana actual.

El glossari de l‟edició del 1998 (ed. 1998/1999) aplica aquest nom a Anglaterra
[sic] i Irlanda. Jo, en canvi, preferisc parlar d‟Hibèrnia per referir-me a l‟arxipèlag
irlandés, com parlaria d‟Albion per fer-ho a la Gran Bretanya. El glossari del 1971 no
recull la paraula.
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Paraula / Frase: CONTRASTE HI

Localització: Entrament; capítol II; paràgraf 4.

Català: “CONTRASTE HI encara la sua gran simplicitat e puretat […]”

Anglés: “IN CONTRAST to the others, this element has very great simplicity and
purity […]”

Castellà: . “LO IMPIDE aún su gran simplicidad y pureza [...]”

Observacions: A parer meu, aquí s‟ha de donar a “CONTRASTAR” la primera
accepció que podem trobar al DCVB; ço és, “resistir, fer oposició, oposar-se”. D-R & W
semblen tenir una interpretació diferent del mot, al qual atribueixen el significat de
“diferència que s‟obté per comparació”. Després, per conservar un cert sentir en el
fragment, es veuen compel·lits a canviar una categoria verbal (contraste-hi) per altra de
nominal (in contrast) en un procés de transposició que transmet un sentit diferent
d‟aquell que, sembla, conté l‟original

No es comprén el motiu d‟aquest canvi en D-R & W, perquè, en capítols
posteriors, mostren conéixer l‟accepció esmentada com a correcta. Així, la tradueixen
com a deny, protect from, combat (dues vegades), tot conservant-ne la categoria verbal.
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Paraula / Frase: ESPECIERIA

Localització: Tractac; article I; capítol I; paràgraf 4.

Català: “[...] age regnat en les partides don ha acostumat de venir la ESPECIERIA”.

Anglés: “[...] has reigned in the regions and ports from where the VICTUALS usually
come”.

Castellà: “[...] ha reinado en las partidas de donde de costumbre viene la ESPECIERÍA
[...]”

Observacions: La traducció d‟“ESPECIERIA” per “VICTUALS” resta força a la frase
que continua el text, on Agramont recomana substituir girofle, canella e nou moscada, –
totes tres, espècies– per all.
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Paraula / Frase: de FORMENT o de VIANDES

Localització: Tractat; article I; capítol I; paràgraf 11.

Català: “La segona raho es portament de FORMENT o de VIANDES d‟aquella regió
[...]”

Anglés: “The second process is the transportation of FOODS, BREAD and MEAT,
[...]”

Castellà: “La segunda razón es el transporte de TRIGO o de VIANDAS de aquella
región pestilencial”

Observacions: La traducció de D-R & W especifica (foods, bread and meat), sense
necessitat, la idea general (forment o viandes) que es troba en el text original.

Faig notar, en la versió anglesa, la traducció de FORMENT (blat candial) per
BREAD.
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Paraula / Frase: VULGAR DE CATHALUYNNA

Localització: Tractat; article I; capítol I; paràgraf 12.

Català: “[...] que vol dir mala buaynna o buba negra, segons VULGAR DE
CATHALUYNNA”.

Anglés: “[...] which means „mala buayna or buba negra‟, as it is called in the VULGAR
TONGUE OF CATALONIA.

Castellà: “[...] que quiere decir pústula maligna o búa negra, según VULGAR DE
NUESTRA LENGUA”.

Observacions: Aquesta dificultat s‟ha resolt de manera diferent en la versió anglesa i
en la meua castellana. D-R & W han aplicat el manlleu i jo he preferit aplicar-hi
l‟adaptació.
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Paraula / Frase: ÇANCAYLLOSES

Localització: Tractat; article I; capítol I; paràgraf 12.

Català: “En França naxen moltes fembres ranques o ÇANCAYLLOSES”.

Anglés: “In France many females are born lame or DEFORMED”.

Castellà: “En Francia nacen muchas hembras cojas o ZAMBAS”.

Observacions: La traducció anglesa hi fa servir un hiperònim, i no calia. L‟anglés té un
mot, de caire descriptiu, totalment equivalent a “sancallós”: knock-kneed.
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Paraula / Frase: TEMPESTA; TEMPS; LENCIA

Localització: Tractat; article I; capítol II; paràgraf 1.

Català: “Per la primera sillaba sua que es pes entench tempesta. E per la segona sillaba
sua que es te entench temps. E per la terça sillaba sua que es lencia entench claredat, car
lencos en grech vol aytant dir com clardat, o lum en lati”.

Anglés: “The first syllable pes signifies tempesta, and the second syllable te signifies
temps, and the third lencia signifies light, because lencos in Grek signifies brightness,
light, or lum in Latin”.

Castellà: “Por la primera sílaba suya, que es pes, entiendo „tempestad‟. Y por la
segunda sílaba suya, que es ti, entiendo „tiempo‟. Y por la tercera sílaba suya, que es
lencia, entiendo „claridad‟, pues lencos en griego quiere decir tanto como „claridad‟, o
„luz‟ en latín”.

Observacions: Considere aquest paràgraf

un exemple d‟excessiva literalitat en la

traducció anglesa. Hauria estat molt fàcil de trobar un equivalent tot fent jugar
pestilence amb tempest, time i lencos, sense necessitat de reproduir les paraules
catalanes.
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Paraula / Frase: IIII ho V JORNADES

Localització: Tractat; article II; part I; capítol II; paràgraf 6.

Català: “[...] sesdeve devegades que cremen IIII ho V JORNADES de terra [...]”

Anglés: “[...] perhaps over an area which WOULD TAKE four or five DAYS TO
TRAVERSE; [...]”

Castellà: “Sí que ocurre a veces que se queman .IIII. o .V. JORNADAS de tierra [...]”

Observacions: És possible que hi haja una diferència en la interpretació de l‟original.
Pense que “jornades de terra” no és mesura de temps, sinó de superfície, tal com
s‟indica al glossari tant de l‟edició 1998/1999 com del 1971.
Un “jornal” (i tal volta “jornada” en siga un sinònim) era, antigament, una
mesura agrària equivalent a l‟extensió de terra que es llaura en un dia amb un parell de
mules (aprox. 6 fanecades valencianes). Si així és entés, com s‟admet en el glossari (ed.
1998/1999), la correspondència castellana seria obrada, tot i que hi trobem els
equivalents jornada i yugada.
Una dificultat afegida és la diferent extensió de terra que es denota pel mateix
nom en diverses regions i pobles, però la “jornada” valenciana i l‟obrada coincideixen
en extensió, aprox. 5.000 metres quadrats.
El DCVB no mostra la sinonímia entre “jornal” i “jornada”, però, a banda
d‟existir en llengües properes, com el castellà, és l‟única interpretació que es pot fer
servir sense haver-hi d‟adaptar la resta del text original.
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Paraula / Frase: PORTS

Localització: Tractat; article II; part I; capítol II; paràgraf 6.

Català: “[...] passe per PORTS ho per montaynnes que son carregades de neu, [...]”

Anglés: “[...] passes over HARBOURS or over snow-covered mountains, [...]”

Castellà: “[...] pase por PUERTOS o por montañas que están cargados de nieve, [...]”

Observacions: Jacme d‟Agramont parla del vent de tramuntana, que només pot arribar
a Catalunya per ports de muntanya. Si així s‟entén, la paraula que hauria de fer servir
l‟anglés és pass.

Es té aquí un exemple del fet que els signes lingüístics d‟una llengua no
coincideixen amb quells d‟una altra en tots els seus significats potencials –fenomen de
la polisèmia.

Es tradueixen significants actualitzats pel context, és a dir, significats. Sembla
que D-R & W no han tingut en compte que, en el context català, aquesta paraula només
es podia actualitzar com a port de muntanya (mountain pass), i no com a port de mar
(harbour).
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Paraula / Frase: COBLIURE; CARACASSONNE; NARBONNE; MONTPELLIER;
AVIGNYON; PROVENCE

Localització: Tractat; article II; part I; capítol II; paràgraf 4.

Català: “[...] com en COBLIURE, en CARCASSES, en NARBONES, en la baronia de
MONTPESLER, e a AVIYNNO, e en tota PROENSA”.

Anglés: “[...] as in COBLIURE, in CARACASSONE, in NARBONNE, in the barony
of MONTPELLIER and in AVIGNON and the whole of PROVENCE”.

Castellà: “[...] como en COTLLIURE, en la tierra de CARCASSÉS, en el
NARBONÉS, en la baronía de MOMPELLER y en AVIÑÓN y en toda la
PROVENZA”.

Observacions: Aquesta és una mostra de l‟actitud eclèctica que la versió anglesa
guarda envers la traducció dels noms propis. Moltes vegades els actualitza
(PROVENCE), d‟altres en copia la grafia donada per Agramont (COBLIURE).

En l‟exemple que es mostra es canvia, a més, el nom de dues regions (Carcassés;
Narbonés) per aquells de les ciutats (Caracassone, Narbonne) que en són les capitals.

En general, en la traducció castellana, jo he adaptat els noms propis , si són de
topònims catalans, a la grafia catalana actual, i he fet l‟adaptació de la resta al castellà.
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Paraula / Frase: ESGUARDAMENT

Localització: Tractat; article II; part I; capítol II; paràgraf 5.

Català: “[...] es conjunció de planetes ho ESGUARDAMENT daquelles”.

Anglés: “[...] is the conjunction or the APPOSITION of the planets”.

Castellà: “[...] es conjunción de planetas o MIRADA de aquéllos”.

Observacions: D-R & W guarden aquí els parells de sinònims que són tan freqüent al
llarg de tot el text, però en aquest cas es troba una excepció.

Tot i que el concepte de l‟original és estrany al lector actual (“mirada de
planetes”), és important conservar-lo, per bé que tal vegada hi siga necessària una
glossa.
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Paraula / Frase: TURBIT

Localització: Tractat; article II; part I; capítol II; paràgraf 5.

Català: “[...] la propietat per la qual reubarp purgue colera e TURBIT fleuma”.

Anglés: “[...] the property by which rhubarb purges the bile and A TURBID phlegm”.

Castellà: “[...] la propiedad por la que el ruibarbo purga cólera y el TURBIT, flegma”.

Observacions: He interpretat, seguint el glossari (ed. 1998), que “turbit” és una planta
que cura “fleuma”, com “reubarb purgue colera”.

“Turbit” té, per nom científic, Operculina turpethum / Ipomoea turpetum; per
nom comú sànscrit, triputa, i, en anglés, indian jalap, silva manso o turpeth.

Així entesa la idea original, jo propose una traducció castellana que difereix
totalment de l‟anglesa.
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Paraula / Frase: THERE WAS NO REMEDY FOR THIS SITUATION

Localització: Tractat; article II; part I; capítol II; paràgraf 6.

Català: “Ja sie ço que sie fama comuna que per miracle aquelles mosques sengenraren
A la qual cosa no contrast. Car ço que natura obre ho fa, tot ho fa en vertut de deu.
Donchs deus en vertut propia ho poch fer e ho dech fer, [...]”

Anglés: “It is common known that then, as by miracle, these flies were generated.
There was no remedy for this situation, since the works of nature are produced by the
power of God. What God in his power ordains must be fulfilled, [...]”

Castellà: “Aunque es de creencia común que aquellas moscas se engendraron por
milagro. Y no lo discuto, pues lo que naturaleza produce o hace, todo lo hace por virtud
de Dios. Puesto que Dios, por virtud propia, lo pudo hacer y lo debió hacer, [...]”

Observacions: Segons la meua interpretació, Jacme d‟Agramont hi admet la possibilitat
d‟intervenció sobrenatural, però dóna, al mateix temps, una explicació natural basada en
l‟observació i col·loca aquesta com a mitjà per al miracle.
El canvi de text en la versió anglesa desdibuixa la duplicitat que hi ha en
l‟original, ja que només considera la vessant sobrenatural del fet.
L‟aportació d‟un punt de vista científic, lliure de supersticions populars, que hi
fa Agramont és important, i ell la repeteix diverses vegades al llarg del tractat.
Considere que s‟ha de conservar com a mostra del seu pensament.
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Paraula / Frase: GITAR; SENGENRE

Localització: GITAR Tractat; article II; part I; capítol II; paràgraf 8.
SENGENRE: Tractat; article II; part I; capítol II; paràgraf 9.

Català: “[...] e a GITAR de sa natura la sua substancia”.
“[...] en leyda SENGENRE la broma en yvern, [...]”

Anglés: “[...] and to DENATURATE its substance”.
“[...] in Lerida fog GATHERS in winter, [...]”

Castellà: “[...] y a EXPULSAR de su naturaleza su sustancia”.
“[...] en Lleida se ENGENDRA la niebla en invierno, [...]”

Observacions: Totes dues traduccions a l‟anglés, acceptables en aquest cas, se separen
en certa manera del text font.

Tal vegada introdueixen una diferència de matís que es pot perpetuar, i potser
engrandir, en traduccions posteriors fetes des de la versió anglesa. Convindria evitar-ho
per mitjà de ser fidel a la idea de l‟original.

353

Paraula / Frase: [CANVI DE MODE VERBAL]

Localització: Tractat; article II; part I; capítol II; paràgraf 10.

Català: “Mas dich que si en estiu si faie aytal broma que farie pestilencia [...]”

Anglés: “But I say also that if in summer such mist do rise, they will produce pestilence
[...]”

Castellà: “Pero digo que si en verano se hiciese tal niebla, produciría pestilencia [...]”

Observacions: L‟ús del present i el futur, en comptes del joc entre subjuntiu i
condicional del text font, força de manera no acurada la resta del paràgraf en anglés.
Així, quan el text d‟Agramont introdueix la frase següent amb un adversatiu
(“emperò”), D-R & W es veuen compel·lits a introduir una conseqüència afegida
(furthermore).
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Paraula / Frase: VULGAR CATHALA

Localització: Tractat; article II; part I; capítol II; paràgraf 10.

Català: “[...] la fruyta segons VULGAR CATHALA serie entechada”.

Anglés: “[...] and fruits which according to the VULGAR CATALAN, „are blighted‟”.

Castellà: “[...] la fruta, en LENGUA VULGAR, se diría que se ha entecado”.

Observacions: La manca d‟adaptació de la traducció anglesa a la societat a què
s‟adreça provoca que es presente com a “vulgar català” una expressió en anglés.

En la traducció castellana he resolt aquest punt amb l‟adaptació cultural que
s‟obté en substituir la paraula “cathala” per lengua. D‟aquesta manera neutralitze
l‟oposició que es produiria amb el context castellà i que D-R & W no han evitat en
anglés.
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Paraula / Frase: FONTANET; CAP DEL PONT

Localització: FONTANET : Tractat ; article II ; part II ; capítol I ; paràgraf 5.
CAP DE PONT: Tractat ; article II ; part II ; capítol II ; paràgraf 1.

Català: “[...] es estada pus sana destiu despus que talaren los albers de FONTANET”.
“[...] lo CAP DEL PONT de leyda, lo qual seynnaladament es carrer pus
malsans que quans na en leyda”.

Anglés: “[...] has been much healthier since the poplars BY THE FOUNTAIN were
cut”.
“[...] the BRIDGEHEAD of Lerida which is signally a more unhealthy street
than any other in Lerida”.

Castellà: “[...] ha sido más sana en verano después de que talaran los álamos de
FONTANET”.
“[...] el CAP DE PONT de Lleida, que marcadamente es la calle más malsana
de todas las que hay en Lleida”.

Observacions: A vegades la traducció es veu dificultada per la manca d‟accessibilitat a
fonts que puguen resoldre dubtes. En aquests casos, s‟ha confós en la versió anglesa dos
noms propis amb noms comuns: un, Fontanet, és una partida de Lleida; l‟altre és un
carrer, Cappont, amb la circumstància que, en aquest últim cas, es pot deduir del
context.
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És cert que tots dos noms són significatius, però el significat no és rellevant en el
text i, en canvi, la traducció enfosqueix la seua identificació amb indrets que hui encara
duen el mateix nom a la ciutat de Lleida.
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Paraula / Frase: LEGERA

Localització: Tractat, article II; part II; capítol I; paràgraf 6.

Català: “[...] de nit ni de dia sie feyta ni gitada neguna LEGERA, [...]”

Anglés: “[...] either in day-time or night-time, any EXCREMENT be deposit or thrown
out [...]”

Castellà: “[...] ni de noche ni de día se haga ni lance ninguna INMUNDICIA, [...]”

Observacions: Segons interpretació personal, la traducció més propera a “legera”
(veure XIII Dificultats semàntiques), en castellà, seria inmundicia, i la corresponent
anglesa estaria més prop de filth que d‟excrement. Així es dedueix de l‟exemple que
ofereix el DCVB, extret del doc. a.1375 (arx. mun. de Barc.): No gos posar ne lansar
cans ne gats ne negunas altres sutzures ne legeses en lo carrer.

A més, en l‟estudi de Winslow & Durán-Reynals (1948: 757), sembla que
aquesta és també la idea que evoca en els autors, perquè, quan analitzen el text,
escriuen: These passages all involve what was –for that period- reasonable
interpretations between disease and filth, and between disease and standing water [...]
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Paraula / Frase: GRAN QUANTITAT [...] POCHA

Localització: Tractat; article III; capítol I; paràgraf 2.

Català: “[...] algunes de les inflamacions desus dites son en GRAN QUANTITAT e
altres de POCHA; [...]”

Anglés: “[...] why the said inflammations are FREQUENT at one time and RARE at
another, [...]”

Castellà: “[...] por qué algunas de las inflamaciones arriba dichas son de GRAN
CANTIDAD y otras de POCA, [...]”

Observacions: El text font parla de grandària de les manifestacions, mentre que la
traducció anglesa ho fa de freqüència.
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Paraula / Frase: DEU PRENDRE CASTIGAMENT E CORRECCIÓ

Localització: Tractat; article III; capítol I; paràgraf 6.

Català: “[...] DEU PRENDRE CASTIGAMENT E CORRECCIÓ del cas damont dit,
així com fa lo petit infant can veu ferir e disciplinar son compaynno”.

Anglés: “[...] SHOULD ACCEPT SUCH CHASTISEMENT AND CORRECTION,
just as the little child does when he sees his companion hurt and punished”.

Castellà: “[...] DEBE TOMAR ENMIENDA Y CORRECCIÓN del caso arriba dicho,
como hace el niño pequeño cuando ve golpear y disciplinar a su compañero”.

Observacions: La traducció anglesa sembla acceptar el càstig, quan l‟original se centra
més aviat en la lliçó que es deu extraure de veure el càstig rebut per altri a causa dels
seus propis mereixements.
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Paraula / Frase: E MOUEN GRANS BASQUES, AIXÍ QUE NO PODEN
ASSEGURAR

Localització: Tractat; article III; capítol II; paràgraf 3.

Català: “[...] E MOUEN GRANS

BASQUES, AIXÍ QUE

NO PODEN

ASSEGURAR”.

Anglés: “[...] AND THEY HAVE LARGE STOOLS WHICH THEY CANNOT
STOP”.

Castellà: “[...] TIENEN GRAN CONGOJA DE MANERA QUE NO PUEDEN
SOSEGARSE”.

Observacions: Aquest fragment, precisament per ser tan divergent entre totes tres
versions, s‟analitza en l‟apartat XIII “Dificultats semàntiques” d‟aquest mateix estudi.
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Paraula / Frase: [MODE VERBAL]

Localització: Tractat; article IV; capítol I; paràgraf 1.

Català: “E jo dich que en valencia ho en Mayllorqua ho en barchinona porie fer tan
gran fret alcun an que tots los torongers hi morrien. [...]”

Anglés: “And I say that in Valencia and in Mallorca and also in Barcelona it is so cold
in some years that all orange trees die. [...]”

Castellà: “Y yo digo que en València, o en Mallorca o en Barcelona podría hacer tan
gran fredor algún año que todos los naranjos morirían. [...]”

Observacions: El canvi de mode verbal en aquesta frase transforma en un fet que ja ha
tingut lloc en el passat allò que, en el text font, no és més que una possibilitat.
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Paraula / Frase: FA ASSEDAR E DONE DESTALENT

Localització: Tractat; article IV; capítol I; paràgraf 2.

Català: “Perque afflaqueix les vertuts e FA ASSEDAR E DONE DESTALENT, [...]”

Anglés: “[...] weakens the vital powers, DULLS THE MIND, and produces resolution
of the subtile blood [...]”

Castellà: “[...] debilita las virtudes y CAUSA SED Y DA DESGANA [...]”

Observacions: El glossari (ed. 1998/1999) dóna la correcta interpretació tant
d‟“assedar” com de “destalent”, i són aquelles que he seguit en la traducció al castellà.
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Paraula / Frase: PER REFFREDAR LO

Localització: Tractat; article IV; capítol I; paràgraf 3.

Català: “Mas a dins fa alteració, car sens tot miga ve al cor PER REFFREDAR LO, e
per mitigar la sua gran calor perque aytal aer escalfa fortment lo cor els espirits, [...]”

Anglés: “It also affects the body inside TENDING TO CHILL THE HEART and to
dissipate or decrease its great heat, thus bringing the body and the spirits and the arterial
blood to a still greater heat [...]”

Castellà: Más adentro da alteración, pues sin intermediario VA AL CORAZÓN PARA
ENFRIARLO y para mitigar su gran calor. Por eso tal aire calienta muy fuertemente el
corazón y los espíritus y [...]

Observacions: Aquest fragment no queda prou entenedor en la versió anglesa. Sembla
que l‟aire arribe fred al cor i l‟afecte. La segmentació que de la frase fa la transcripció
del 1998/1999 és diferent. Hi queda palés que la funció normal de l‟aire és arribar al cor
per refredar-lo, però, en les circumstàncies que es consideren, l‟aire és molt calent, per
la qual cosa, en comptes de refredar el cor, com seria la seua funció fisiològica, encara
l‟escalfa més, i provoca les conseqüències que s‟exposen en el text.
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Paraula / Frase: FLOCH

Localització: Tractat; article IV; capítol I; Paràgraf 5.

Català: “[...] pren hom .I. FLOCH the lana fort prima [...]”

Anglés: “[...] take A BIT OF fine thin wool [...]”

Castellà: “[...]tómese una VEDIJA de lana muy fina [...]”

Observacions: La traducció castellana adient de “floch” podria ser vedija i aquesta és la
paraula que he fet servir en la meua versió. El mot anglés més proper en significat tal
vegada seria tuft.
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Paraula / Frase: CAPELANS

Localització: Tractat; article IV; capítol I; paràgraf 5.

Català: E si per auentura nos mou, liurar pots lo pacient als CAPELNS.

Anglés: If it does not move, the patient can be left to the PRIEST.

Castellà: Y si por ventura no se mueve, se puede entregar el paciente a los CLÉRIGOS.

Observacions: La utilització d‟un singular, en anglés, on a l‟original figura com a
plural canvia el sentit final. Un capellà pot anar-hi per assistir el malalt en els seus
darrers moments, però es cridava els capellans per a dur a terme l‟amortallament del
cristià que ja era mort.
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Paraula / Frase: ÇELLAS

Localització: Tractat; article IV; capítol II; paràgraf 2.

Català: “[...] dins les ÇELLAS del cor”.

Anglés: “[...] in the VENTRICLES of the heart”.

Castellà: “[...] dentro de las CELDAS del corazón”.

Observacions: La traducció de “cellas” per “ventricles”no és necessària. En anglés hi
ha el mot cell, que tal volta hauria de ser la primera possibilitat de tria.
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Paraula / Frase: MOST

Localització: Tractat; article IV; capítol II; paràgraf 3.

Català: “[...] aquella sanch podrida bull, axi com fa lo MOST, [...]”

Anglés: “[...] this putrid blood boils like YOUNG WINE [...]”

Castellà: “[...] aquella sangre podrida hierve como lo hace el MOSTO [...]”

Observacions: D-R & W han preferit young wine en comptes de must.

Són aquestes les petites diferències de l‟original que poden transmetre‟s a altres
llengües si la traducció es fa des de l‟anglés. I l‟autoritat de Duran-Reynals & Winslow
inviten a prendre la seua versió, amb raó, com a model.
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Paraula / Frase: REUMATICH

Localització: Tractat; article V; part I; capítol I; Paràgraf 1.

Català: “[...] per ço que laer no sia REUMATICH ni offegat”.

Anglés: “[...] that the air be not RHEUMATICH and stale”.

Castellà: “[...] para que el aire no sea HÚMEDO ni ahogado”.

Observacions: L‟adjectiu “reumàtic” hauria d‟entendre‟s, en aquest context, com a
sinònim d‟“humit”. Aquesta idea es desenvolupa més a l‟apartat XIII “Dificultats
semàntiques”.
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Paraula / Frase: CANES; CEPS BLANCS

Localització: Tractat; article V; part I; capítol I; paràgraf 2.

Català: “[...] e fuylles de CANES, e de CEPS BLANCS, e rams de murta, [...]”

Anglés: “[...] and leaves of CINNAMON, and WHITE ONIONS and bunches of myrtle
[...]”

Castellà: “[...] hojas de CAÑAS o de NUEZAS y ramas de mirto [...]”

Observacions: Consideraria si la traducció correcta d‟aquestes paraules és: and leaves
of REED, and BRYONY.

És possible que D-R & W confongueren, en el text, la paraula “ceps” amb
“cebes”.

370

Paraula / Frase: DISTILLACIONS

Localització: Tractat; article V; part I; capítol I; paràgraf 2.

Català: “Encara pot hom fer DISTILLACIONS daygua en diverses parts de la cambra,
[...]”

Anglés: “Also, one can cause water to be DISTILLED in various parts of the room [...]”

Castellà: “Aún se puede hacer EXUDACIONES de agua en varias partes de la
habitación, [...]”

Observacions: L‟associació mental que es produeix amb la intervenció del calor quan
parlem de destil·lació em duu a creure que seria millor fer-ne servir un sinònim.

En aquest cas es tracta de refredar una habitació. A parer meu s‟evitaria la
possibilitat de confusió, en anglés, amb: one can cause water to be EXUDED.
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Paraula / Frase: VERNAÇA; AMERATS

Localització: Tractat; article V; part I; capítol I; paràgrafs 4 i Capítol II; Paràgraf 6.

Català: “[...] vi grech ho de VERNAÇA, car en aytal temps vins qui amb poca aigua
son MOLT AMERATS, son millors”. Tractat; article V; part I; capítol I; paràgraf 4.
“E aquells qui fer ho poden, poden usar vi, naturalment calt axi com grech ho
VERNAÇA e axi dels altres, ho artifficialment calt axi com piment”. Tractat; article V;
part I; capítol 2; paràgraf 6.

Anglés: “[...] Greek wine or that of BERNASCON, because at such times WATERED
wines are much better”.
“[...] of Greece or BERNASCON and also others artificially hot such as “pimento”
(spiced wine)”.

Castellà: “[...] vino griego o de GARNACHA, pues, en tal tiempo, vinos que con poca
agua están MUY AMERADOS son mejores”.
“[...] como griego o GARNACHA e igual de los otros, o artificialmente caliente
como vino pimentado”.

Observacions: D-R i W identifiquen el vi “vernaça”, d‟origen italià, amb
BERNASCON (no n‟he pogut esbrinar el motiu).
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El problema de traducció sorgeix en la transcripció de l‟edició del 1998/1999, on
tant en el text com en el glossari, en el primer dels fragments, es transcriu el mot per
VINAÇA, i no per VERNAÇA. S‟analitza aquesta circumstància en l‟apartat XIII
“Dificultats semàntiques”.

La segona part del primer fragment és possible que no estiga ben expressada en la
versió de D-R & W. Es tracta de vins als quals no calga afegir massa aigua per rebaixarlos adequadament, no de vins ja barrejats amb aigua.
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Paraula / Frase: SARMENTS

Localització: Tractat; article V; capítol II; paràgraf 2.

Català: “Ço és a saber que face foch en la cambra de SARMENTS ben seques [...]”

Anglés: “[...] one can make in the room a fire of grape-vine ROOTS well dried, [...]”

Castellà: “[...] esto es a saber, que se haga fuego, en la habitación, de SARMIENTOS
bien secos [...]”

Observacions: En anglés, en comptes de grape-vine roots es podria utilitzar vineshoots.
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Paraula / Frase: E

Localització: Tractat; article V; capítol II; paràgraf 4.

Català: “[...] tints en grana E folradura feyta del gris del vayre [...]”

Anglés: “[...] dyed in red OR linings made of miniver, [...]”

Castellà: “[...] teñidas de granate, Y forro hecho del petigrís del vero, [...]”

Observacions: La traducció anglesa fa una unió adversativa on l‟original en fa una de
copulativa.
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Paraula / Frase: URUGA

Localització: Tractat; article V; part I; capítol II; paràgraf 6.

Català: “[...] usar en aytals temps salses caldes, així com dayll ho de pebre e mostaya, e
URUGA”.

Anglés: “[...] partake in such times of hot sauces such as of garlic, of pepper, of
mustard, of CRAWFISH”.

Castellà: “[...] se debe frecuentar en tal tiempo de salsas calientes, como las de ajo o de
pimienta y mostaza y GAYUBA”.

Observacions: Molts dels noms de menjars o d‟herbes medicinals que apareixen en la
traducció anglesa tal vegada són, a parer meu, no acurats. Després de recerca personal,
n‟he corregit alguns. Aquí en tenim un exemple: “uruga” es tardueix per gayuba en
castellà, i en anglés té diversos noms: bearberry, kinnikinick, mealberry, hog cranberry,
sandberry, etc. Es fa servir, des de temps antics, en farmacopea per a tractar
inflamacions de les vies urinàries.

Desconec per què es va triar crawfish per a fer-ne la traducció a l‟anglés.
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Paraula / Frase: NEULES

Localització: Tractat; article V; part I; capítol II; paràgraf 8.

Català: “Del qual pot esser pres a la fi del mengar ab pan torrat ho ab NEULES”.

Anglés: “One may take this spiced wine at the end of the meal with toasted bread or
CEREAL”.

Castellà: “Del que se puede tomar con pan tostado o con OBLEAS”.

Observacions: Una traducció a l‟anglés més propera a l‟original seria wafer.
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Paraula / Frase: DOBRA E DE FEYT

Localització: Tractat; article V; part II; capítol I; paràgraf 1.

Català: “[...] aven cordial contricció e vocal confessio, dobra e de feyt satisfacció a deu
per verdadera penitencia, [...]”

Anglés: “[...] by hearty repentance and oral confession by works and acts and thus is
given satisfaction to God by a true penance, [...]”

Castellà: “[...] teniendo contrición de corazón y confesión oral, de obra y de hecho
satisfacción a Dios por verdadera penitencia y, [...]”

Observacions: La interpretació confusa de l‟anglés deriva del fet que D-R & W ometen
la coma darrere de confession.
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Paraula / Frase: RETEN

Localització: Tractat; article V; part II; capítol I; paràgraf 1.

Català: “[...] e ab lo prohisme RETEN e donan a quascu ço del seu”.

Anglés: “[...] and after this he TAKES from, and gives to, each what he deserves”.

Castellà: “[...] y, con el prójimo, RESTITUYENDO y dando a cada uno lo que es suyo,
[...]”

Observacions: Sembla que en la traducció anglesa es confon el verb RETRE amb el
verb RETENIR.
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Paraula / Frase: DESTICADOS

Localització: Tractat; article V; part II; capítol I; paràgraf 3.

Català: “[...] ho de ginebre ho DESTICADOS arabich [...]”

Anglés: “[...] or of juniper or arabic “DESTICADOS” [...]”

Castellà: “[...] o de enebro o de CANTUESO de Arabia [...]”

Observacions: D-R & W repeteixen, entre cometes, la paraula catalana.

Segons que he pogut esbrinar, el corresponent mot en anglés seria stichados.
Així doncs, el text d‟Agramont parlaria, en anglés, d‟Arabic stichados, i en castellà
seria cantueso de Arabia.
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Paraula / Frase: ESPIGOL

Localització: Tractat; article V; part II; capítol I; paràgraf 3.

Català: “[...] ho de lauendula qui es dita vulgarment ESPIGOL”.

Anglés: “[...] or of lavender vulgarly called „ESPIGOL‟”.

Castellà: “[...] o de lavanda, que se llama vulgarmente ESPLIEGO”.

Observacions: La traducció, que sembla seguir massa la lletra de l‟original, podria
haver cercat una paraula anglesa vulgar per fer aquesta sinonímia (jo no l‟he trobada) o,
simplement, podria haver-hi fet una omissió en comptes de repetir el mot català.
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Paraula / Frase: AGRAÇ

Localització: Tractat; article V; part II; capítol III; paràgraf 1.

Català: “[...] vinagre, e AGRAÇ e suc de toronges e de limons [...]”

Anglés: “[...] much vinegar, SORREL, juice of oranges and of lemons [...]”

Castellà: “[...] vinagre y AGRAZ y zumo de naranjas y de limones, [...]”

Observacions: La paraula anglesa més propera a la de l‟original seria verjuice.
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Paraula / Frase: MORENES

Localització: Tractat; article V; part II; capítol III; paràgraf 1.

Català: “[...] peixs vistosos [sic], així com MORENES e anguiles, [...]”

Anglés: “[...] slimy fishes such as LAMPREYS and eels [...]”

Castellà: “[...] pescados viscosos, como MORENAS y anguilas, [...]”

Observacions: Propose, com a traducció anglesa d‟aquesta paraula, morays.

383

Paraula / Frase: PEIXS BESTIGUALS

Localització: Tractat; article V; part II; capítol III; paràgraf 1.

Català: “[...] e PEIXS BESTIGUALS axi com [...]”

Anglés: “[...] e RAPACIOUS FISHES, such as [...]”

Castellà: “[...] y PESCADOS SIN ESCAMAS, como [...]”

Observacions: “Pex bestinal” o “peix de bastina” s‟hauria de traduir per fish without
scales.

La transcripció d‟Arderiu (1910) escriu “bestiguals” on el manuscrit diu
“bestinals”, tal vegada ha estat aquest l‟origen de la confusió dels traductors a l‟anglés.
La transcripció de Joan Veny rectificà l‟error.
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Paraula / Frase: MUÇOLA

Localització: Tractat; article V; part II; capítol III; paràgraf 1.

Català: “[...] e peixs bestiguals axi com dalfi, MUÇOLA e troynn [...]”

Anglés: “[...] and rapacious fishes, such as dolphin, SHARK, tunny-fish [...]”

Castellà: “[...] y pescados sin escamas, como delfín, MUSTELA y atún [...]”

Observacions: D-R & W fan servir un hiperònim, però en anglés hi ha una paraula
concreta per a la catalana “muçola”: dogfish.

El professor Veny opina que “troynn” és un error de transcripció per “Toynn”.
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Paraula / Frase: TAPERES EN SOLS

Localització: Tractat; article V; part II; capítol III; paràgraf 2.

Català: “[...] e malgranes agres e TAPERES EN SOLS”.

Anglés: “[...] acid pomegranates and „TAPERES EN SOLS‟”.

Castellà: “[...] y granadas agrias y ALCAPARRAS EN SAZÓN”.

Observacions: En comptes de repetir el català entre cometes es podria haver usat
capers in seasoning mixture.
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Paraula / Frase: ESCABIOSA

Localització: Tractat; article V; part II; capítol III; paràgraf 6.

Català: “[...] duna erba que ha nom ESCABIOSA”.

Anglés: “[...] a herb called SCABIOSA”.

Castellà: “[...] una hierba que tiene de nombre ESCABIOSA”.

Observacions: Tot i que el nom científic del gènere és Scabiosa, el nom vulgar anglés
és scabious.
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Paraula / Frase: CAPUD MONACHI

Localització: Tractat; article V; part II; capítol III; paràgraf 7.

Català: “[...] such duna erba que es apellada CAPUD MONACHI”.

Anglés: “[...] juice of an herb called CAPUD MONACHI, [...]”

Castellà: “[...] el zumo de una hierba que se llama CAPUD MONACHI, [...]”

Observacions: En anglés no és coneguda la planta per aquest nom llatí, sinó pel nom
vulgar de DANDELION, que té per nom científic Taraxacum officinale.
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Paraula / Frase: CAUTERI POTENCIAL

Localització: Tractat; article V; part II; capítol III; paràgraf 7.

Català: “[...] fos tocat ab foch ho ab CAUTERI POTENCIAL [...]”

Anglés: “[...] be touched with fire or with CAUTERY [...]”

Castellà: “[...] recibiese fuego o CAUTERIO POTENCIAL [...]”

Observacions: El “cauteri real” és el que es fa amb foc, i el “potencial” es fa amb
substàncies càustiques. Amb aquesta diferenciació, trobe que la traducció anglesa podria
ser més acurada, ja que en comptes de cautery podria usar caustic agent.
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Paraula / Frase: BRUNETA

Localització: Tractat ; article V ; part II ; capítol III ; paràgraf 8.

Català: “[...] beure el such duna erba ques apellada BRUNETA”.

Anglés: “[...] the beverage made from a herb called BRUNETA”.

Castellà: “[...] beber el jugo de una hierba que se llama BRUNETA”.

Observacions: selfheal seria la traducció de “bruneta”, que té per nom científic
Prunella vulgaris.
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Paraula / Frase: SEYNN

Localització: Tractat; article V; part II; capítol VI; paràgraf 5.

Català: “[...] no sie sonat SEYNN ni campana, [...]”

Anglés: “[...] no CHIMES and bells should toll [...]”

Castellà: “[...] por ningún muerto se haga sonar campana ni ESQUILA, [...]”

Observacions: No és perfecta la traducció que es fa de “seynn” o “seny” a l‟anglés, ja
que no te res a veure amb “carilló”.

Al text es fa una diferència entre campana de torre d‟església i altres campanes
(senys) que es podien fer servir a cases particulars, convents i, fins i tot, dur a la mà. El
mot anglés equivalent seria handbell.
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Paraula / Frase: MILS

Localització: Tractat ; article V ; part II ; capítol VI ; paràgraf 7.

Català: “[...] car MILS e pus certament se poran prouehir de remeys [...]”

Anglés: “[...] so that THOUSANDS, and more than thousands could benefit [...]”

Castellà: “[...] pues MEJOR y más ciertamente se podrá proveer de remedios [...]”

Observacions: Com molt bé es recull al glossari (ed. 1998/1999) “mils” o “mills” volia
dir “millor” en català antic. Sembla que D-R & W confonen aquesta paraula amb el
numeral “milers”.
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Paraula / Frase: ROBATS E DESPUYLLATS

Localització: Tractat; article VI; paràgraf 9.

Català: “[...] ço es a saber que son ROBATS E DESPUYLLATS”.

Anglés: “[...] which means that they are ROBBERS AND DESPOILERS”.

Castellà: “[...] esto es a saber, que se les ROBA Y SE LES DESPOJA”.

Observacions: La traducció anglesa fa la transposició d‟uns participis en noms i canvia
la interpretació de l‟original, ja que no s‟hi transmet la mateixa càrrega semàntica.

Aquesta circumstància, com ja he assenyalat, podria repetir-se en traduccions
posteriors fetes des de la versió de D-R & W.
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Paraula / Frase: [FRASE]

Localització: Tractat; article VI; paràgraf 13.

Català: “Mas car lo meu entiment no baste ni es sufficient á fer la aplicacio dessus
dita”.

Anglés: “But since the understanding of one person is not sufficient to make the
application (by applying the same principles to moral pestilence and thus finding its
cause, signs and prevention)”

Castellà: “Pero puesto que mi entendimiento no alcanza ni es suficiente para hacer la
diligencia arriba dicha [...]”

Observacions: Agramont refereix aquest fragment a sí mateix, i no el fa impersonal.

A més, convindria que quedara més clar que la glossa és afegida. A parer meu,
aquesta glossa no és necessària, perquè la idea de la frase glossada queda ja compresa
en el context.
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CONCLUSIONS

CONCLUSIONS

La comprensió del pensament de l‟autor ha fet necessària una revisió del temps en què
aquest va escriure el document. Per fer-la, he estudiat tres elements que condicionaren
l‟ambient més proper a Jacme d‟Agramont: la medicina galènica, la societat burgesa i
les característiques de l‟ensenyament universitari de l‟època.

Les peculiaritats del document font i la intenció didàctica d‟Agramont, així com
l‟autoritat científica d‟aquest m‟han decantat cap a l‟obtenció d‟un text el més proper
possible a l‟original. Tracte de respectar l‟autor i col·loque la forma i el contingut al
mateix nivell d‟importància. Sóc conscient que la meua tasca és de traductor. Una
aproximació exclusivament filològica m‟hauria apropat a l‟estudi de la llengua
emprada, és a dir, de la forma. Una aproximació d‟interès tan sols mèdic, com van fer
Duran-Reynals & Winslow, n‟hauria destacat el contingut.

El to arcaic del text meta s‟estintola en el respecte a l‟estil i la sintaxi del
document original. Només s‟ha canviat, en cerca de la transparència, la puntuació i la
separació en paràgrafs.

El sentit l‟he interpretat aprofundint en el pensament d‟Agramont. D‟aquí la
importància d‟estudiar per endavant el món de l‟autor. Ha estat essencial, a més, la
consulta de diccionaris, tant en les entrades i la definició que n‟ofereixen com, sobretot,
en els exemples trets del corpus emprat pels lexicògrafs. Un estudi adequat dels
exemples ha fonamentat possibles accepcions no contemplades en els diccionaris i més
adients a la interpretació del traductor.
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En certs punts, ressenyats en el treball, aporte una interpretació personal de
l‟original i tracte de justificar-la. No es pot defugir el fet que la llengua és un mitjà de
comunicació imperfecte, i n‟és una prova les divergències que hom pot trobar entre
lexicògrafs.

L‟anacronisme no es redueix a l‟ús de mots que no eren emprats, en la llengua
meta, en el temps de l‟original. És més, un cert anacronisme pot ser necessari com a
tribut a la transparència sempre que no quede palés un temps massa proper ni en els
significants ni en els objectes denotats.

Els anacronismes més importants que han sorgit al llarg del procés traductiu han
estat aquells que jo, com a traductor, podia induir en el lector. I aquests han estat
relacionats amb conceptes més que amb paraules. Els anacronismes induïts podien
haver estat de dos tipus: de denotació i de concepte.
a) Hom incorre en anacronisme de denotació quan s‟atribueix a un
significat una relació amb una realitat externa diferent a aquella amb què estava
relacionada en el temps de la redacció original: és el cas del significant “pesta”
quan la seua realització en context, o significat, es redueix a “malaltia” i al lector
li evoca “infecció per bacil de Yersin”. De fet, d‟acord amb el text original,
hauria d‟associar-se mentalment amb “epidèmia”.
b) El traductor indueix un anacronisme de concepte quan fa que el lector
s‟equivoque malgrat fer una correcta relació significant – realitat denotada,
perquè allò que ha canviat amb el temps és el concepte que es té de la realitat
denotada. A tall d‟exemple es podria dir que s‟incorre en ella quan al parlar de
tuberculosi en un escrit del segle XIX el lector la relaciona, tan sols, amb el bacil
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de Koch. Aquest anacronisme l‟he trobat impossible de resoldre en el lèxic
mèdic propi de la medicina galènica. Els termes han persistit, i ara denoten
realitats externes iguals o similars a llavors, però el concepte d‟aqueixes realitats
ha canviat a mesura que ha variat el paradigma científic amb què s‟estudien.

Alguns autors teòrics de la semàntica intenten distingir entre referència –unió
entre significat i una realitat extralingüística expressada en el text: v. g. aquesta poma–,
denotació –unió entre significat i una realitat extralingüística no singularitzada en el
text: v. g. una poma– i designació –relació entre un significat i un concepte: v. g. el
concepte de “poma”. Però aquesta diferència, que m‟hauria estat tan útil per a
diferenciar entre anacronisme de denotació i anacronisme de designació, no gaudeix de
consens entre els teòrics. A més, els usuaris de la llengua intercanviem, com faig jo
mateix en aquest treball, els signes “referència”, “denotació” i “designació” com si
foren sinònims. I ho fem, tal vegada, per no caure en repeticions.

Hom hauria d‟evitar, també, les ambigüitats que poden induir errors
d‟interpretació. Aquests els he resolt per mitjà de sinònims. Així, jo he traduït
“destil·lació” per exudación en el procés on no intervenia el foc, ben al contrari, es
tractava de refredar un ambient; també he cercat aquest objectiu quan he traduït
“reumàtic” per húmido quan es referia a llocs, etc.

Si el motiu de tota traducció és l‟intercanvi de coneixements o d‟experiències
estètiques, aquesta activitat, aplicada als clàssics, pot divulgar les arrels de la nostra
cultura actual. Jo he cercat, per mitjà d‟un text en castellà que preserve l‟equivalència
funcional amb l‟original en català, transmetre el pensament de Jacme d‟Agramont.
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