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Excel.lentíssim senyor president, senyors academics, senyores i senyors: 

Fa dotze anys vaig escoltar a la sala on ens trobem el discurs de 
recepció en aquesta Reial Academia de la doctora Francesca Vendrell 
Gallostra. Va parlar de Margarida de Prades, una reina catalana famo- 
sa per la seva bellesa i per la seva capacitat de donar vida a la imatge 
somniada d'una midons trobadoresca en ple segle XV. És bonic que el 
prestigi literari d'aquesra llunyana dama arnanr de les Iletres, cantada 
per Jordi de Sant Jordi entre d'altres poeres, es lligui en un lloc de la 
memoria amb la veneració que senrim per qiii la va estudiar als nostres 
dies. Francesca Vendrell forma part també d'una alta aristocracia: la de 
les grans historiadores i erudites de la tradició occidental moderna que, 
no per haver estat escasses, són menys admirables: de Carolina 
Michaelis de Vasconcelos a Rosa Maria Lida de Malkiel o a Frances 
Yates. És un tbpic afegir ara que l'obligació d'evocar la figura intel.lec- 
tual de Francesca Vendrell m'honora. És un tbpic perque és veritat i per 
aixb mateix m'apresso a aclarir que I'afalac que sento en haver estat 
triada per parlar d'ella en la presenr ocasió es fonamenta en una cons- 
ciencia nitida de I'opacitat i la petitesa de la meva tasca quotidiana de 
professor de literatura en comparació arnb la trajectoria de I'aristocra- 
cia de la invesrigació histbrico-literaria, a la qual Francesca Vendrell 
pertanyia. 

Francesca Vendrell va neixer amb el segle que ara s'acaba, el 
1902, és a dir, pricticament cinquanta anys abans que qui us parla. La 
data d'inici dels seus estudis superiors, el 191 8-1 91 9 deu correspondre 
a la de I'entrada de mon pare a I'escola primaria. 

Quantes noies comenqaven aleshores una carrera de Lletres, que 
les havia de dur a doctorar-se en un tema tan eixut i allunyat dels gus- 



tos de la Catalunya del moment com podia ser la poesia cortesana 
escrita en castelli a I'entorn del Magninim? La singularitat de la voca- 
ció de Francesca Vendrell i I'energia i el coratge que li degueren caldre 
per fer-la fruitar es van veure premiades el 1933 amb la publicació del 
que havia estat la seva tesi doctoral: La corte literaria de Alfonso V de 
Aragón y trespoetas de la misma: Juan de Dueñas, Pedro dp Santaféy Juan 
de Tapia. 

Saber que Francesca Vendrell fou I'esposa de Josep Maria Millis 
Vallicrosa, que per aquelles mateixes dates acabava de treure a la llum 
el seu famós Assaig d'histbria de les ideesfisiques i matemhtiques, de que 
tornar6 a parlar més endavant, ens insinua la noció d'un clima 
intel.lectua1 emprenedor, estimulant i homologable amb la millor 
recerca internacional a la Catalunya del Nou-cents, encara que les tesis 
doctorals es llegissin a Madrid. En la mesura en que avui ens podem 
dir néts d'aquella embranzida, cal fins i rot que recuperem la mica de 
just orgull feminista que i'ocasió mereix. 

Per a un usuari de la seva obra com qui us parla, la imatge de 
Francesca Vendrell és la d'un professional eficaq, ben armat per a la 
producció d'una obra sblida. Com escrivia ella mateixa, la seva dedica- 
ció a la recerca va ser constant, humil i callada; per aixb, lluny de la 
foperada de I'assagista o l'agitador cultural, la prosa castellana i cata- 
lana de Francesca Vendrell és cenyida i funcional, al s e ~ e i  de la cien- 
cia histbrica i sense concessions a la divagació o a la divulgació apres- 
sada. No en va el seu món era el dels arxius, encara que el tema inicial 
de la seva recerca fos la poesia del segle xv i el clima literari de les corts. 
L'aproximació de la senyora Vendrell a aquest tema es produeix des del 
control de la documentació de I'Arxiu de la Corona d'hagó correspo- 
nent a la primera meitat del segle XV, Ambit en el qual s'inscriu la resta 
de la seva obra, visiblement la consagrada a la historia dels jueus cata- 
lano-aragonesos, que va anar publicant durant m6s de vint anys a la 
revista Sefrad. 

Com a estudiosa de la poesia de l'kpoca dels Trastimara, 
Francesca Vendrell es va avanqar cinquanta anys al descobriment de 
i'interks histbric i literari de i'anomenada poesia castellana de cancione- 
YO, de la qual avui comencem a tenir repertoris i edicions solvents. En 
aquest sentit, la seva edició d'El Cancionero de Palacio, publicada el 



1946, va ser un treball peoner i que manté avui la seva vigencia; és el 
que li va valdre l'encirrec de redactar el capítol sobre els canqoners del 
xv al segon tom de la Historia General de las Literaturas Hispánicas, 
dirigida per Guillem Díaz-Plaja. 

Per inversemblant que sembli, de I'estudi histbric dels canqoners 
del xv Francesca Vendrell en va treure I'única dada que, ha arribat a 
nosaltres a proposir de la recepció islimica de I'obra de Llull: el resti- 
moni &una disputa entre religions celebrada a Fes el 1394, amb 
presencia de cavallers hispans i autoritats locals, en la qual els argu- 
ments del cristianisme s'extreien d'un antic text escrit en irab pel beat 
Ramon. La troballa es va publicar el 1957 al primer volum de la revis- 
ta Estudios Lulianos i continua essent única en el seu genere. 

Un dels ensenyaments que rrec de la tasca de la senyora Vendrell 
és la del valor permanent dels escrits de qui produeix poca obra i ben 
feta. Les monografies específicament histbriques publicades per la nos- 
tra estudiosa procedeixen dels registres de I'Arxiu de la Corona d'Aragó 
relatius als regnats de Ferran I i Alfons el Magninim: n'és una mostra 
el volum de la "Colección de documentos inéditos del Archivo de la 
Corona de Aragón" que va publicar el 1977 amb el tírol de Rentas rea- 
les de Aragdn de la época de Fernando I. 

Aquesta especialització cronolbgica abraqa també els anys imme- 
diatament anteriors a l'entronització de Ferran, és a dir, el conflictiu 
període de I'Interregne, que ha generat tanta prosa ideolbgica en direc- 
cions oposades. Acabar6 aquesta breu evocació de la senyora Vendrell 
amb la menció dels dos llibres que va dedicar a personatges histbrics 
que van protagonitzar aquells anys: el pretendent Jaume d'Urgell i la 
vídua de Joan I, Violant de Bar. 

La monografia histbrica Jaume el Dissortat, darrer comte &Urge11 
va aparkixer el 1956, signada per Francesca Vendrell de Millb i h g e l s  
Macii de Ros. El fet que es tracti d'un llibre d'alta divulgació a la fran- 
cesa, fa que hi hagi espai per a una introducció descriptiva del panora- 
ma geografico-econbmic del país al pas del xv al xv i evocativa del 
clima cultural del moment, amb les seves constants i els seus tics, com 
ara el poder dels astrblegs cortesans. La voluntar d'objectivitat en el 
tractament d'un personatge, que una determinada tradició patribtica 
ha elevat a la categoria de mirtir, queda garantida pel recurs constant 



a la documentació d'arxiu i a la ointura exacta del caricter del vreten- 
dent i dels seus col.laboradors i parents més prbxims, com aquella mare 
que tenia, Margarida de Montferrar, tan apasionada en la defensa del 
dret a la corona del candidat d'urgell i tan poc dotada per a la políti- 
ca real. La ponderació dels judicis i I'amenitat del relat fan d'aquest Ili- 
bre un text literari, sense paral.lels en la bibliografia de la senyora 
Vendrell. 

Aquesta rara capacitat de tractar temes ideolbgicament espinosos 
des d'una neutralitat intel.ligent la retrobem en el darrer llibre de la 
nostra estudiosa, el que va publicar e1 199 1, amb el títol de Kolante de 
Bar y el compromiso de Cape. La redacció d'aquesta monogafia no 
conté concessions al literari ja que consisteix en una recapitulació de 
117 pagines interpretativa de les dades que aporten 79 documents acu- 
radament transcrits i extractats (de 1'1 de desembre de 1409 al 2 d'oc- 
tubre de 1418). 

L'actuació de Violant aue es dedueix de la documentació és la 
d'un oolític d'ofici aue comota amb contactes ben situats a la cort de 
Franca i aue sao nuar els fils aue calen i tocar les fibres sensibles amb 

> ,  

oportunirat. De fet, una aliada com Violant feia pujar molt amunt les 
possibilitats d'kxit del seu net, Lluís d'Anjou, en comparació amb i'e- 
quip que feien I'impetuós Jaume d'Urgell i la fantasiosa Margarida de 
Montferrat. De rota manera, la historia ens mostra que no van valer de 
res els despleganients diplomitics ni de I'una ni de l'altra dama, davant 
de la capacitar de maniobra d'ocells de presa eclesiistics com Benet 
XIII, papa i antipapa, i Vicenc Ferrer, agitador i sant, els valedors de 
Ferran d'htequera. Vistes així les coses, ja no tenen gaire sentit ni els 
catalanistes que fan urgellisme al segle xx i atribueixen a la decisió de 
Casp l'origen de tots els mals del país, ni els fascinats per la mística de 
I'Espanya eterna, que hi veuen la m i  de la providencia construint una 
unitat de destí en l'universal. Voldria afegir, encara, que la intel.ligent 
neutralitat de Francesca Vendrell, que era historiadora en el sentit ple 
del mor, no li impedeix d'entrar en polkmica amb Ramón Menéndez 
Pida1 quan, endut per una determinada retorica, va escriure que el 
Compromis de Casp és el gest d"'autodeterminació d'un poble". 
Francesca Vendrell, ens recorda que, donades les circumstancies, més 
aviat caldria parlar del gest d"'autodefensa d'un poble", ja que la tria de 



Casp en realitat va contenir l'esclat d'una guerra civil a gran escala, que 
es perfilava brutal i esgotadora, donats la tenacitat i els recursos de les 
forces implicades. 

Voldria, doncs, que ens quedéssim amb la idea que al darrera de 
la qualitat d'una obra construida entorn de la conquesta de I'objecti- 
vitat científica com la de Francesca Vendrell, hi ha d'haver sempre un 
poder crític formidable, encara que poques vegades desemboqui en 
formulacions autbnomes de ro assagístic. 



TEXTOS CATALANS TARDOMEDIEVALS 
1 "CIENCIA DE NATURES" 



On tot so encercaren, fill, los filosofs per 
$0 que haguessen conexenp de D6u. 
R. Llull, Dochina pueril, c. 77, 22. 

1. Del trivi a la filosofia natural 

La senyora Vendrell es presentava ella mateixa recordant "la 
meva afecció al treball silenciós i quiet endinsat en la documentació 
d'arxiu" (Vendrell 1984, 5) .  Per situar qui us parla caldri canviar el 
silenci dels arxius pel carnestoltes universitari, on falanges d'estudiants - 
que l'ensenyament secundari va desconnectant progressivament de les 
humanitats, rivalitzen amb una burocricia en irresistible ascens per tal 
de reduir la recerca a un pur pretext pressupostari. Aquesta advertkn- 
cia no és més que un reconeixement dels propis lfmits, que pretin de 
sortir al pas de qui, donada la meva trajectbria de professor de litera- 
tura medieval, malinterpreti I'atreviment del títol que proposo. 

Passar de cop i volta de lapoetarum enarratio i l'ars bene dicendi 
del trivi, que és el camp que se m'assigna, al terreny del quadrivi, de la 
facultat d'arts i fins de la de medicina, on es tractava de la "ciencia de 
natures", podria ser, efectivarnent, I'ocasió de foraviades divagacions. 
Espero que no sigui així: tinc la intenció de parlar de la ciencia medie- 
val accessible des del catali i no m'estaré de recórrer textos literaris amb 
propbsits interpretatius. De fet, he estat comprovant darrerement 
(Badia 1994a) com resulta de productiu per al filbleg dels nostres dies 
articular els coneixements del trivi amb els de les altres disciplines 
curriculars tardomedievals esmentades abans: fins i tot des del punt de 
vista de les aplicacions didictiques, crec que cal encoratjar els estudio- 
sos de les lletres antigues a cursar un master en filosofia natural. 
Aquesta recomanació no fa més que ampliar, pel cantó del que ara ano- 
menem ciencia, la calorosa arenga a favor de la necessiria familiaritza- 
ció dels lectors moderns de Llull. March o Martorell amb la moral i la 



teologia escolastiques, amb que Albert Hauf prologava el seu llibre 
imprescindible D'Eiximenis a sor Isabel de ! A n a  (Hauf 1990, 10-1 1). 

Respon a un lloc comú platbnic encara viu a la baixa Edat 
Mitjana la identificació de la filosofia natural amb I'estudi del micro- 
cosmos i del macrocosmos; d'acord amb aixb, un cop d'ull a I'inventa- 
ri de les obres catalanes medievals de tema natural dóna un ampli avan- 
tatge als llibres de cirurgia, medicina i manescalia, seguits dels escrits 
sobre astronomia/astrologia.' Mes que la tradicional relació simbblica 
entre el coneixement de I'home i el de I'univers, als darrers segles 
medievals la preeminencia d'aquestes dues branques del saber en els 
textos d'expressió vulgar manifesta necessitats socials i psicolbgiques de 
base. Els lectors que accedeixen al saber des de les Ilengües populars 
estan primiriamenr interessats en les ciencies de la salut (que inclouen 
significativament també la dels equins i la dels ocells de caca) i en el 
coneixement dels moviments dels astres, aplicable a la medicina matei- 
xa, al cbmput cronolbgic i, sobretor, als horbscops. 

La mateixa bipolaritat reapareix en la rradició erudita del nostre 
segle: aquesta corporació academica acull entre els seus membres emi- 
nents especialistes en histbria de I'astronomia, com Joan Vernet, David 
Romano o Julio Samsó, sense els quals els professors de literatura mai 
no hauríem entes ni un borrall dels textos rominics d'aquest tema: des 
de I'astronomia de Llull a la de Tresbéns, posem per cas.2 ~ n m e  els qui 
ja no són entre nosaltres, tots tenim a la ment Josep Maria Millis, 
autor d'un llibre extraordinari, per la novetat del seu contingut i pel 
ressb que va tenir tot just publicat en la seva insblita redacció catalana: 
I'Assaig d'hirtbria sobre les ideesfsiques i matemhtiques a la Catalunya 
medieval.3 

1. Lluls Cihenres, de la Unirar d'Hisrbria de la Ciencia de la Instirució Mili i 
Fonranals, al Consell Superior d'Investigacions Cientifiques de Barcelona, prepara 
un invenrari dels textos biomkdics medievals i renaixenrisres en catala, que, de fet, 
inclou tots els escrits de tema cientific. A I'espera de la publicació d'aquesta obra, 
hom por fer-se una idea aproximada de les exisrencies a través de Batllori 1947, 
Beaujouan 1972, Bohigas 1985, Cardoner 1973, Moll 1982, i, sobretot, Mettmann 
1983, que ofereix una classificació sisremhrica for~a  completa, amb indicació de 
fonrs. 

2. Vegeu Samsó 1981-1983 i Verner 1957-1958 (edició del text carali de 
Tresbéns, a cura de Vernet i Romano). 

3. Vegeu Millis 1931; passats seixanta anys cal rellegir-lo al costar de Samsó 
1991. Pcr al ressb inrernacional immediar, vegeu la ressenya de Harrietr Prart Lattin 
a Speculum 7, 1932, 436-438. 
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Si I'escola d'historiadors de la cikncia de font arab de Barcelona 
gaudeix d'un merescut prestigi internacional, també comptem amb 
una tradició excel.lent d'historiadors de la medicina. Actualment Lluís 
Garcia Ballester és al capdavant d'un equip de recerca vinculat al 
Consell Superior d'Invesrigacions Cientifiques que s'ha donat a con& 
xer a través d'una amplia tasca d'histbria de la practica mkdica a I'epo- 
ca tardomedieval i de I'edició de robra científica d ' hnau  de Vilanova? 
Els seus treballs i els de Michael McVaugh, que participa en tors dos 
projectes, són al darrere de la majoria de propostes que formularé tot 
seguir. 

Una mirada restrospectiva en aquest terreny em torna a presen- 
tar membres d'aquesta corporació, com aquell Lluís Comenge i Ferrer 
que el 1901 va llegir un discurs de recepció sobre la "fraternidad entre 
la Medicina y las Letras é íntimas relaciones que entre aquéllas y éstas 
deben subsistir", que és autor, entre d'altres, d'un estudi sobre la prhc- 
rica mkdica a les corts del Magnanim i de la reina Maria, ple de notí- 
cies de capital interks per a I'historiador de la literatura.5 Aquest opus- 
cle només és comparable amb I'esplkndid estudi de Josep M. Roca 
sobre La medicina catalana en temps del rei Marti (Roca 1919), on 
s'aprkn a valorar el paper social i intel.lectua1 de la teoria i la practica 
mediques amb tanta o més claredat que en els llibres dels estudiosos 
més recents d'aquestes qüestions (McVaugh 1993 i McVaugh 1994).6 

4.Vegeu les seves entrades a les Referkncies Bibliogrifiques, tamb6 sota McVaugh. 
L'inventari de textos catalans esmentat a la nora 1 és obra d'un membre del seu equip. 

5. Vegeu les seves entrades a les Referincies Bibliogrifiques. Comenge 1903 des- 
criu, per exemple, amb detall, les cures proposades per a les malalties de la reina 
Maria de Casrella i explica quk és la "sufocació de la mare" (ibid. 32), vuitanta anys 
abans que fos correnr el coneixement d'aquesta sorprenent malaltia, que el tractat de 
ginecologia anomenat Sronrla maior va posar en circulacid per Occident (Jacquart 
1985,236-242; Thomasset 1990,80) i que és d'origen galknic: vegeu el De locir affec- 
tis, V, a Gali 1994, 252-266. 

6. Per a una visió de conjunt dels materials cataians d'kpoca, vegeu la Bibliografia 
1918: un volum de 477 pagines que conte informacid detallada sobre textos kdits i 
inkdits. Roca 1919, 133 i seg., explica, per exemple, a partir de documents, les 
terapkutiques de la distracci6 que s'aplicaven als reis caralano-aragonesas per aileujar 
psicolbgicament mals fisics, abans que Olson 1982 ens ensenyis les dimensions 
higiinica i moral de la recreació o entreteniment (tan rendibles per a entendre el 
fenomen literari a la baixa Edat Mitiana). 



També té un paper destacat en aquesta mirada retrospectiva el Boletin 
de la Real Academia: les seves pagines han acollit des de fa un segle un 
nombre considerable d'edicions i interpretacions de textos científics 
catalans medievals. No seria just acabar aquesta evocació de la tradició 
d'estudis de filosofia natural en sentit lar sense esmentar Lluís Faraudo 
de Saint-Germain, que amb les seves edicions de textos tkcnic; (trac- 
tats de botinica midica, lapidaris, manescalia o astrologia) va propor- 
cionar peces fonamentals per a tracar el mapa de l'ús científic del catala 
a l'Edat Mitjana.7 

7. Vegeu les seves enrrades a les Referencies Bibliografiques. 
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11. L'estudi de la filosofia natural al servei de la filologia 

Abans d'esbossar dues propostes de valoració del paper cultural 
dels materials cientifics catalans tardomedievals, una de general i una 
de lul.liana, he articulat un petit florilegi de passatges majoritiriament 
poktics, la interpretació dels quals esti condicionada per la familiaritat 
del lector amb la "ciencia de natures", com a teoria explicativa general 
del m6n físic i com a enciclopedia de coneixements concrets. 

a) Del Canfoneret de Ripoll 

El primer cas correspon als poemes X N  i XV de la breu col.lec- 
ció lírica, dita "de Ripoll", possiblement produida a la primera meitat 
del Tres-cents a les comarques més septentrionals del domini lingüistic 
(Badia 1983,247-263 i 120-123). Es tracta d'una parella de roblar; un 
anbnim enamorat es dirigeix a un clergue ("N'archipestre, si Deus 
bona ventura") per preguntar-li quinze coses, de les quals catorze fan 
referencia a coneixements enciclopkdics, sobretot naturals, mentre que 
la darrera afecta les seves possibilitats d'kxit com a amant.8 La resposta 
("Los 511s Nohe les terres per mesura") satisfa tretze de les catorze 
qüestions generals i, com és Ibgic per a algú que parla des de la des- 

8. Les qüestions 1-2-3 plantegen com es va ptoduir i'ordenació social del món; 
la 4, inquircix com les estrelles guien els navegants; la 5, com se soste la terra en I'a- 
bisme; la 6, per que hi ha terratr&mols; les 7-8, el cicle de les aigües; la 9, quin 6s el 
camí del sol; la 10, quin sentir tenen els colors de l'asc de Sant Marti; 1'1 1, la relació 
entre el tro i el Ilampec; la 12, si Crist va ser diferenr dels altres homes; la 13, la 
distancia del cel a I'infern; la 14, si I'hticrist romandrh molt de remps en el món. 
Per a la inregració de la materia historial en la natural, vegeu Paulmier 1991, 210, 
que presenta el cas de Vicenq de Beauvais. 



cripció de les natures de les coses, considera que l'obtenció de la satis- 
facció amorosa és una qüestió de paciencia. La mateixa raó universal 
que ordena el gir dels cels entorn de I'estrella polar, el cicle de les aigües 
o els fenomens lluminosos i sonors de I'aire, assegura que una "dona ab 
be1 cors, clar e lis", que quan veu el poeta li fa "un del?, plasent ris" 
(XIV, 25-26), cal que obeeixi les lleis de natura: "car tart o prim vos en 
retra lo guatge", XV, 28.9 

Enlloc de les pagines que vaig dedicar a aquests poemes no es diu 
que el tema de la consulta a l'arxiprest és l'aplicació a I'amor humi de 
la llei dels fers de narura, inclosa la historia primigknia de la humani- 
tat, que regula el funcionament del món sublunar i especialment la 
conservació de les especies vivents: aquest és el principi de generació 
que permet contrarestar la cor~u~tibilitat que distingeix aquest espai de 
la creació dels cercles superiors, que en són exempts.'O S'insisteix, en 
canvi, en el fet que es tracta d'un desplegament de casuística escolisti- 
ca de l'estil dels que molestaven la sensibilitat humanística de Petrarca, 
fenomen detectable també en Lo Somni de Bernat Metge (Badia 1983, 
121-123). Conve esmenar aquest error de perspectiva precisament per- 
que els poemes XIV i XV són aptes per a "establir I'horiaó cultural en 
que s'inscriu el nostre recull" (ibidem). Seguint un suggeriment de 
Jeanroy I'anotació recorre al Llibre de Sidrac per documentar alguns 
dels assumptes tractats. Hauria calgut afegir en un lloc ben visible que 
un joc de preguntes i respostes en vulgar de tema natural cal posar-lo 
en relació amb una de les derivacions rardanes de la literatura de pro- 
blemes i qüestions, la que floreix en les Ilengües vulgars precisament al 

9. Thomasset 1990, per a una síntesi del pensamenr científic medieval sobre la 
natura femenina sormesa al mascle i a la funció reproductora. Matfre Ermengaud 
defineix el "dreg natural" de la unió "de mascl' ab feme", "lo qual nos apelam amor", 
en aquests termes: 'Aquestz dezirien naturals, I sabcharz cert que non es res 4s  1 mas 
talens et affeccios / qu'es entre femes e masclos / de se carnalment ajustar / per lur 
natura cossenrar, / lo qual recep de natura / tota sentens crearura / e.1 sec per I'azor- 
denamen I de Dieu lo pair'omniporen ...", w. 27269-27278, Ricketts 1976, 35-36. 

10. Per aixo Arisroril assigna a l a  esferes superiors a la de la Lluna una quinta 
esskncia diferent dels quatre elements que wnstitueixen les inferiors; no comparrir 
exactament aquesta noció (vegeu, per exernple, Guillem de Conches) tanmateix no 
implica prescindir dels principis oposats i compensatoris de generació i corrupció. 
Lewis 1964, 109 recupera la distinció per a contexros literaris. Per a les pol&miques 
intel.1ectuals hispiniques sobre la "necessitat natural" de I'amor, Cátedra 1989. 



pas del segle XII al x v  i que correspon a una de les primeres mostres 
de difusió popular dels continguts de la ciencia heretada de l'antigor 
(Lawn 1963, x i r ,  11 l).ll La cultura tardomedieval es caracteritza pre- 
cisament per la coexistencia interactiva de productes d'origen divers: 
escolistics, patrístics, folklbrics, clissics, literaris i fins derivats dels 
incipients studia humanitatis.12 Limitar-se a constatar l'absencia d'a- 
quests darrers als poemes XiV i XV del Cangoneret de Ripoll emmasca- 
ra la qualificació específica que mereix, a la primera meitat del XV, el 
recurs més o menys Iúdic a un llistat de quaestiones naturales, en Ilen- 
gua vulgar i en un context Iíric posttrobadoresc. Retinguem doncs, la 
familiaritat dels poetes del Cangoneret de Ripoll amb els continguts de 
I'enciclopkdia, centrats en una natura que s'identifica amb el principi 
de generació, subjacent a la qüestió amorosa. 

b) Del Fraire-de& e Sor-de-Plaser 

Coneixem amb el tito1 de Fraire-de-Joi e SOY-de-Plaser, unes 
noves rimades catalanes versemblantment adscrivibles a la segona mei- 
tar del xv (Grifo11 1995, 119). El text planteja I'acció, fonamental- 
ment de tema amorós, al marge de tota noció de versemblan~a: la pro- 
tagonista 6s una bella dorment de conte folklbric i el seu actiu enamo- 
rat se serveix d'encanteris fornits pel mag Virgili per tal d'accedir al llit 
on ella jeu en estat letirgic. Els ingredients preternaturals afecten 
també el part miraculós de Sor-de-Plaser, posseida per Fraire-de-Joi 
durant les seves visites furtives i sempre aparentment morra; tanmateix 
I'autor anbnim sent la necesitar de justificar en termes estrictament 
tecnics que el nadó sigui capas d'alimentar-se tot sol, davant de la 
mirada astorada d'una Avia que, en principi, havia anat a visitar una 
filla verge i encantada: 

11. Vegeu rambé Lawn 1979. Preusament el Llibre de Sidrac, al costar del Phcidir 
et Timéo, pertany al  genere indicar, que fon marerials de la rradició llatina amb d'al- 
tres de procedencia oriental. Per al Sidrac catali, vegeu Minemini 1982. Obviament 
els nosrres poetes fan un ús rerbric i decoratiu d'un material cultural que devia ser 
prou presenr com perque pogués ser reciclar Baquesra manera. 

12. Encara és vigenr la fórmula de Billanovidi 1976 pensada per a la Italia gbti- 
ca; per a una teorització fonamentada en materials francesas, Gumbrechr 1988. Per 
a una anilisi recent dels conringuts dc la cultura catalana, Hillgarrh 1991,I, 77-275. 



Sovent reguardava la maire 
sa filla, que vi engruixar 
al rerq mes, e al quart doblar, ... 
e al noven mes, si corn el temps 
fo, hac la poncella un  fill, 
ses dolor e ses tot perill. 
E el jorn que la maire venc 
trobi el fill al brag, que tenc 
la mamella e gent mamet, 
si com natura li ho  mostret, 
ses null autre ensenyador; 
e per qo disen li Iligador: 
natura mais que ensenyar mostra, 
natura toll, natura forqa, 
e fai pauca gran criatura ..,13 

La natura  mostra  a I'infant, sense cap altre ensenyador o mestre, 
c o m  h a  d'aiimentar-se. Aquesta afirmació correspon a u n a  sentencia 
hipocrit ica q u e  Gale  va  fer famosa: "Les natures n o  tenen, en cap  cas, 
mestre q u e  les i n ~ t r u e i x i " . ' ~  El que  modernament  anomenem instint  
es, e n  efecte, e n  l a  biologia antiga, u n a  manifesració del poder  d e  l a  
natura.  Segons el nostre text la natura "rol", és a dir, "elimina" i "forp", 
és a dir, "obliga" o "empeny", per fer créixer les criatures. Hi h a  una 
formulació mol t  propera e n  el De namralibusfacultatibus d e  G a l k  "la 
natura  no és posterior als cossos s in6 molt anterior i més antiga" ... 
"crea els cossos dels anirnals i d e  les plantes, a m b  I'ajut d e  certes facul- 

13. L'única edició integrada dels dos manuscrits que ens han fet arribar aquesta 
obra és la continguda a Bkzndín 1983, 86: he verificar el rexr amb la rranscripció dc 
Massó 1932, 520 i també sobre una forografia del manuscrit Esranislau Aguiló de la 
Societar Arqueolbgica Lul.liana. 

14. Tradueixo el frances de Gal& 1994, 1, 6-7 (nota 1); Galk cica la sentencia 
hipocritica amb variants al De uuparritlm 1,3 i al De locis affecris 6,6 (ibidem, 11, 
270), entre aitres obres seves. En aquest darrer lloc explica que un cabrit que havia 
estat apartat de la mare, va saber triar la ller entre aitres dimenrs i mamar "sense mes- 
rre". Com veurem més avall, es constara la circulació de mostres de pensamenr gale- 
nic en vulgar carda al segle xiv, a partir d'adapracions llatines d'origen kab. Vegeu 
rarnbé la versió completa catalana dels Aforismes d'Hipbcrates amb comentaris de 
Galk, del ms. 568 de la Biblioteca Municipal de Bordeus. 



tats de les quals les unes atreuen i assimilen les substincies prbpies, i de 
les quals les altres eliminen les substancies contrhries ...".'5 

Aquesta teoria hipocritico-galknica tan general havia navegat a 
través dels divulgadors habs fins als coneixements enciclop&dics basics 
al segle m, presents al bagatge cultural dels escriptors en vulgar, com 
ara els del Canconeret de Ripoll (vegeu la nota 12). Fins aquí em sem- 
bla que, malgrat la precarietat del text! en aquest punt conservat per un 
únic manuscrit i amb llacunes materials (vegeu la nota 13), la inter- 
pretació té poc marge de dubte. En canvi, el terme "lligador", al qual 
atribueixo, amb Massó, valor de subjecte plural asigmitic del verb 
"disen", és fo rp  més complicat. Per comenqar, els responsables de 
Blandín 1983 editen el rext de manera que la partícula "li", que prece- 
deix "lligador" i que per a mi és I'article determinat occiti, nominatiu 
plural, esdevé pronom datiu singular, referit a natura, la qual hom ano- 
mena "lligador", en singular. Per acceptar aquesta lectura, gramatical- 
ment posible, caldria documentar que, com que la natura "lliga", hom 
I'anomena "lligador" (o "lligadora"). A l'espera que I'edició crítica 
anunciada del Fraire-aLJoi resolgui aquest problema, resulta senzill 
argumentar que certs dipositaris del saber mkdic, que saben com fun- 
ciona la natura, puguin ser designats amb el terme "lligador". 

La relació del camp semintic "lligador", "lligadura", "lligar3' amb 
la pricticamkdica i la filosofia natural no apareix documentada als dic- 
cionaris catalans, pero es pot relacionar el mot amb I'ús terapkutic de 
talismans (pedres, herbes, pergamins o papers amb missatges) lligats al 
cos: en llatí d'aquests remeis se'n deia ligaturae. Heus ací dues mostres 
del remei: "ltem prenets smaragde, que es pedra preciosa, e port-la 
l i p d e  al coll continuament e guarra-lo perfetament" o "Item prenents 
esmarachda, que es pedra preciosa e ligats-la-li al coll e fer-li-a passar 
I'exir del ventre e li confortara lo estomach".'6 Un metge que recepta 
ligaturae bé podria ser un *Iligador. Els glossaris llatins medievals docu- 
menten les ligaturae en el sentir ü'ámuleta quaedam ad arcendos et 

15. Traduit del francks de Galk 1994, 11, 20. 
16. Faraudo 1945, 205; es tracta d'unes receptes copiades al ms. 216 de la B. 

Universitaria devalkncia, & 73v i 77v, respectivament. Roca 1919 parla de la banya 
d'unicorn i d'altres talismans cusrodiats a la casa reid de Barcelona, vegeu-ne les 
pp.52-53, que remeren al registre 1657 de Marti 1 a I'ACA, & Ilv, 24v, 32r i 661. 



depellendos morbos quae aut ad collurn suspendebantur, aut circa alias 
corporis partes alligabantur':17 Les ligaturae (i presurnptament els 
'ligatores que les prescriuen) són conegudes des de les Histbrzes naturals 
de Plini endavant, sobretot &en@ que es va popularitzar la versió de 
I'opuscle del metge irab del segle IX Costa ben Luca, Liber de ligatzlris 
physicis, faisament atribuyda a Arnau de Vilanova (Thorndike 1923- 
1958, 1, 654 i seg.). De Gaie a Bernat de Gordon, els metges no van 
descartar el valor d'aquesta forma de guarir que limita amb la migia 
natural, sobretot si la lligadura va acompanyada del que hom anome- 
nava carhcters o signes guaridors. La generaiització del procediment és 
especiaiment vistosa als receptaris populars com el que he citat més 
amunt, malgrat que des dels temps de sant Agustí i de sant Isidor fos 
habitual relacionar les lligadures amb les arts diabbliques que ronden 
rotes les supersticions, la quai cosa conduia a condemnar-les sense 
pal.liatius.18 Heus ací que un suggeriment etimolbgic per a un mot 
d'incerpretació dubtosa, pero indubtablement adscrita la terminologia 
natural, ha plantejat una incompatibilitat ideolbgica que cap lector de 
literatura tardomedieval no hauria de rnenystenir: la dels moralistes i 
els rnetges. 

17. Du Cange 1884, V, 103-104: hi ha una columna sencera de documenraci6 
amb rexros de metges i amb la condemna d'lsidor: vegeu la nora següent. Arnau de 
Vilanova al Liber departe operativa (Vilanova 1520, f. 124r,2) parla de les ligationer 
enrre els remeis contra els desordres humorals. 

18. A les EtimologierVIII,30, es debel.len roces les formes de supersrició: "Ad haec 
omnia perrioent et ligaturae execrabilium remediorum, quae ars medicorum con- - 
<Icinn31, \i\,c o11 p r ~ ~ c ; l n t , i ~ i o n ~ h ~ . ~  , I \ C  ir! chiiracrir~bu,, vc1 in qu.bii,cumquc rebus 
cusucndcndis araue Iieandr" (Oro7 1982. 1. 716. El D . I S T ~ I C ~  recsona J'unc, linio 

a u ~ , ,  , L 0 

del De doctrina chrirtiana agusrinii, II,20,30: "Ad hoc genus pertinenr omnes eriam 
ligaturae atque remedia, quae medicorum quoque disciplina condemnanr, sive in 
praecantarionibus. sive in quibusdam noris quos characreres vocanr, sive in quibus- 
que rebus suspendendis atque illigandis, ve1 etiam aptandis quodammodo, non at 
remperarionem corporum, sed ad quasdam significariones aut occulras aur manifes- 
ras; quae miriore nomine physica vocant, ut quasi non supersririone implicare, sed 
natura prodesse videatur ..." (Martín 1969, 127). Vegeu encara aquesra observació 
d'Agusti, que sona actual: "Aliud est enim dicere, Triram isram herbam si biberis, 
venrer non dolebir; er aliud esr dicere, Tstam herbam collo si suspenderis, venrer non 
dolebir. Ibi enim probarur conremperatio salubris, hic significatio superstiriosa dam- 
narur" (II,29,45: Martin 1969, 141). 



C)  Saber moral versus saber natural  

Quan la dimensió natural  d e  I 'home s'avantposa a la moral, es 

dispara I'alarma dels deixebles dels pares i dels doctors de I'església: en 
la perspectiva prioritaria d e  l a  Salvació només  pot ser un error i la 

meri fora  del metge de I'esperit és t a n  vella com la pastoral cristiana. Ja  

ho diu Ramon Llull al capítol 1 15 del Llibre de contemplació: 
Com los metges qui sanen les ?mimes sien, Sényer, mellors metges 

e pus nobles que los metges qui sanen lo cors, per $0 car han pus noble 

ofici e pus profitós, ;com pot ésser, Sényer, que los metges qui sanen 

lo cors són mills logats e mills obeits e més pregats e demanats que los 

metges qui s6n endregadors e curadors de les animes? (OE, 1, 347) 

El saber natural  dels metges, ja h e m  tingut ocasió de recordar- 

h o ,  té un dels seus pols en el principi d e  generació, com es desprkn d'a- 

questa definició de natura  formulada per Guillem de Conches  en ter- 

mes prearistotklics al s. xrr i copiada, e n  la seva versió catalana, fins al 
XV: 

So nos diu Tulius que greu cosa és de dir que 6s natura, mas enperb 

deim: natura és forsa donada a les coses que fa semblans coses de sem- 

blans, axí con d'bmens nexen brnens, e de  bksties, bksties, e axí de les 

altres coses semblans.l9 

19. Badia, en premsa. Vegeu el text llatía Ronca, en premsa: I,7,3 "Vt ait Tullius, 
dif ic ik  est naturam dzfinire; sed tamen, ur hic hoc nomen accipitur, narura esr uis 
quaedam rebus insita, similia de similibus operans. Opus igitur est narurae, quod 
homines nascuntur ex hominibus, asini ex asini, et sic de aliis". L'esment de Ciceró 
es merament ornamental, jaque remet al De natura deorum 111, 93, on es diu que és 
dificil de definir la natura dels déus. A darreries del mateix segle xir hom va recupe- 
rar en aquest punt I'autoritat de la Ftsica aristotklica, que els charrrians no coneixien: 
per exemple, Beauvais 1965, 11, 1372. Vegeu a la nota 47 com la glossa, segurament 
hererada Cuna antiga anotació, matisa el concepte de natura segons la definició dels 
"filbsofs" i la dels 'metges". Per al text de la Física, 192b, tradu'ir del frands: "Tots 
els essers per natura mostren posseir en ells mareixos un principi de moviment i de 
repbs, alguns de Uoc, altres d'augment i disminució, d'altres d'alteració ... perque la 
natura & principi i causa de movimenr i de repbs per a la cosa a la qual pertany 
primiriament, per ella mareixa i no per accideni' (Aristbtil 1986-1990, 1, 59). 



Entre els poetes-filbsofs del segle XI com Ala de Lille, la fascina- 
ció del poder creador de la natura podia donar lloc a construccions 
literiries d'alta volada espiritua1;ZO en canvi, en el context dels hereus 
dels trobadors i dels autors de noves rimades del xiv catala, l'evocació 
de la natura reclama immediatament el que Ausihs March en deia els 
"fruits que na Venus conrea" (47, 30), els quals, com repetien cada dia 
els predicadors, són essencialment dignes de blasme en tot allb que no 
afecti I'engendrament de fills legítims. Qualsevol reivindicació de I'a- 
mor que no ho sigui també de la continencia -la lírica occitana del 
XII ja desenvolupa aquest motiu, i el Breviari &mor de Matfre 
Ermengaud- esdevé suspecte, $en$ que el discurs escolastic penetra 
les ments dels usuaris laics de la cultura: són els efectes del poder for- 
matiu de I'homilktica i dels tractats devots i doctrinals en vulgar, com 
els que va produir fra Francesc Eiximenis. 

Xavier Renedo té en curs de publicació la seva edició anotada del 
Tractat de luxúria inclbs en el Terf Llibre del Crestia: Eiximenis hi expli- 
ca, entre moltes altres coses i amb la documentació pertinent, quins 
són els fonaments teolbgics de I'error que cometen els rnetges i els qui 
se'ls creuen quan assenyalen valors positius -encara que siguin estric- 
tament terapeutics-, en la practica de les relacions sexuals.2' 
Fonamentalment es tracta del problema general, ja esmentat, de i'a- 
vanrposició errbnia de la salut del cos a la de I'anima i també de la 
degradació concupiscent de la sexuaiitat humana, especificament 
corrompuda pel pecat 0ri~inal.22 

Arribats en aquest punt, interesa assenyalar que als segles xv i 
xv la llengua vulgar vehicula i, per tant, difon entre els laics, tots dos 
discursos, el moral i el medic. Heus aci una qüestió concreta, que deixa 

20. Em refereixo a la Cormog/aphia de Bernat Silvestre, o a I'Anticlaudianur i al 
Deplancm naturae $Ala; vegeu el treball de W Wetherbee a Dronke 1988, 21-53. 
Per a Ala, Narura ha dotar I'home de raó i des d'aquesta perspectiva por apareixer fins 
i tot com a horirzó moral. Pocs rastres d'aquesra literatura plaronitzanr arriben a les 
lletres catalanes (vegeu I'ús que Metge fa de I'Anticlaudianw al Llibre rk Fortuna i 
Prudhncia) . 

21. Cadden 1993, 258-277 mosrra la flexibilirar de la tradició medica i moral 
medieval davanr de la qüesrió "1s sex necessary!". 

22. Menrre no es pbliqui Renedo en premsa, remeto a Renedo 1992 i Renedo 
1996. 



veure la magnitud del desacord entre les dues perspectives. Les raons 
del discurs moral queden exposades en aquest eficag "eximpli" proce- 
dent del Dotz2 (Wittlin 1986-1987,II, 187): 

Legim del rey Ferrando de Castella que hanch no volc jaure ab 
fembra sinó ab sa muller; e com tingués assetgat Gibraltar e fos malalt 
greument, estec-li dat consell que agués a fer ab fembra; en altra mane- 
ra, que el1 morria. E respbs que si Sabi'a morir, que el1 no faria contra 
lo manament de Déu, qui diu: No faris adulteri. E dien que com la 
muller li fos luny e el1 no volgués lexar lo setge, que aquí morí de la 
dita malaltia. 

No em consta que aquesta ankcdota formi part del llegendari 
dels reis castellans medievals anomenats Ferrando, tot i que el sant 
conqueridor de  Sevilla, que els hagibgrafs presenten com a model de  
castedat i devoció, fóra u n  bon candidat. N o  hi ha dubte que el con- 
se11 curatiu que "agués a fer ab fembra" procedeix dels metges de  capga- 
lera del rei: són prou coneguts tant el valor que s'atribuia a I'evacuació 
sistemitica de les anomenades superfluitats del cos, com el dany que 
podia derivar-se de  la retenció forgada de tals secreci0ns.~3 La rebel.lió 
ktica de  I'heroi eiximenia és una declaració de  guerra contra la pree- 
minencia dels valors naturals sobre els morals, davant de  la qual els fra- 
res reaccionen amb energia: 

Caeterum cum anima fit multum praeciosior corpore, sub inter- 
minatione anathematis prohibemus, ne quis medicorum pro corpora- 
li salute aliquid aegroto suadeat, quod in periculum animae conver- 
tatur. (Beauvais, 1965, 11, 1074) 

Prenc les raons del discurs natural del text rnkdic catala medieval 
més famós, el Speculum al foderi, un tractat d'higiene sexual i d'andro- 

23. El Regiment de ranitat d ' h n a u  de Vilanova, al cap. 6, roca la qüesrió "de 
nedeyar les sobrefluYrarz, e del ajusrament carnal" de forma brevissima: diu que convé 
practicar la sexualitat i dóna a l p e s  indicacions de quan fer-ho (Batllori 1947, 130- 
13 1). Vegeu Jacquarr 1985, 109-120, 202-213. Heus ací aquest resum galenic del 
problema al Speculum catali, copiar a conrinuaci6 del rexr que porta la nora 26, més 
avall: "La suma de la ra6: no té prou si no ix la sperma con és necessirar, cor la natu- 
ra no féu res debades, cor cascuna cosa posa en son lloc e en son cors per rot lo pro- 
fit que d'ella se segueix en aquells qui volen guardar la salut". 



logia, q u e  encara d e u  el s r u  prestigi a I'escindol q u e  el m e r  esment  del 
sexe desvetllava q u a n  va ser exhumat  a principis de segle.24 Ara que 
ten im basrant controlades les fonrs irabo-llatines de I'opuscle en qües- 

tió i ates q u e  avui els infanrs aprenen la teoria del coit  a I'escola primi- 
ria, e m  sento autoritzada a reproduir el passatge ~ e ~ ü e n t : ~ S  

Alscuns dixeren que no havia profit en lo forre en null temps. Los 

qui agb dixeren, digueren gran mentida, e contra agb que vesen cascun 

dia e de agb que dixeren los savis Ypocris e Galikn en aquesta rahó. 

COI Galikn dix en la sexta partida de son libre "Dels membres com- 

posts" que los hbmens jóvens qui han molta sperma, con tarden molt 

lo forre, ajixuga-los molt lo cap, e calfen-se, e perden lo mengar: per 

conseqüent moren. E yo matex viu hbmens de molta sperma qui sta- 

ven de forre per santedat, que refredaven lurs corssos, e perderen los 

moviments, e tornaren en gran tristor sens rahó, e ave lur manera de 

oradura, e perden lo rnenjar. E alrresí viu un hom qui lexi lo forre: 

dabans con l'usava rnolr, menjava be e era sa, e despuys que.1 lexi, no 

podia menjar, e si menjava era fort poc e no.1 podia digerir; e quant 

havia mengat, somiaua e era senyald'oradura; e puys torna usar lofotre, 

e guorí, e perd6.n tantost los a c c i d e n t ~ . ~ ~  

24. Jacquarr 1985, 187 comenta el misreri que envolcava les proves d'impremta 
de I'edició (no publicada) de Miquel i Planas, que estudiosos com Bohigas o 
Beaujouan encara s'havien d'inrercanviar en privat en temps forga recents. Avui, a 
mis de Solomon 1990, comprem, pel cap baix, amb un facsimil, una edició en 
microfitxes, dues resis doctorals (com a minim), una edició de biblibfil, amb traduc- 
cid castellana, i sengles versions de bunaca, catalana i francesa. Queda pendent, tan- 
mateix, una cdició critica responsable del text: vegeu la nota 26. 

25. Solomon 1990, m-mil indica I'anbnirn Liber minar de cainr, un tractar llati 
d'origen salerniri (Monrero 1987, Montero 1991). Hi haelements de tradició orien- 
tal al text (les posicions coirals) la font concreta de les quals no ha estar descrita 
Uacquart 1985, 190). 

26. Text de Solomon 1990, 59-60, "Lo quart capítol que parla en lo profit de lo 
foder", amb incorporació en cursiva de solucions del fragmenr del ms. 10.162, 101v- 
109, de la B. N. de Madrid, "De no leixar fer la obra". Aquesta versió, forca poc acu- 
rada, 6s lliure dels castellanismes i occiranismes del ms. 3.356 de la mareixa B. N. de 
Madrid, que 4s el que edita Solomon. He corregir "foder" perfotre, "cabesses" per 
capr i "apesugar" per afeixugar, a banda d'oblits del ms. basc: cap de les edicions que 
circulen no es planteja aquesrs problemes. 



Es tracra d'un dels passatges del Speculum, que reprkn gairebé a 
la lletra la seva font, el Liber minor de coitu, el qual, al seu rorn, segons 
I'anotació de Montero 1987, 78-81, no fa més que desenvolupar 
parafristicament una cita de Galk: la primera persona $'E jo viu 

,, . hbmens de molta sperma ... 1 d"'altressi viu un hom qui ..." és una 
adaptació catalana de I'adaptació que I'anbnim Ilatí va fer de I'expe- 
rikncia clínica exposada en la remota font grega. La refutació de la con- 
tinencia radical es, doncs, galenica, pero els usuaris medievals hi han 
afegit un toc polkmic contra I'ideal cristii de santedat asexuada i han 
carregat les tintes de les conseqükncies mentals de I'abstenció: al capí- 
tol 6 del De locis affectis de Galk els continents aberranrs són "atletes" 
o "cantants" i els efectes deleteris de la castedat, arnés de psíquics (alte- 
ració malencbnica), són també físics (atrofia dels membres afectats per 
la disfunció).27 

En una temptativa d'emidar els procediments compositius de 
Joanot Martorell, hom podria dramatinar I'exernple d'Eiximenis 
posant en boca dels metges que aconsellaven el rei malalt el text de 
I'anbnim del Speculum: la primera persona i I'espurna polkmica fins i 
tot tenen un component dialkctic escaient a la situació fictiva. 

d) Nocions tkcniques i llenguatge literari 

La llengua catalana dels segles xv i xv era, doncs, I'escenari de 
discursos sectorials, que podien arribar a manejar nocions forqa espe- 
cialirzades i fins a esdevenir vehicle únic de la circulació de certes fonts, 
com és el cas del Speculum suara esmentat (vegeu la nota 25). La per- 
meabilitar entre els diferents imbits culturals de la baixa Edat Mitjana, 
al.ludits al final de I'apartat a, té un reflex immediat en la penetració 
d'aquestes nocions especialitzades -de vegades expressades en el Ikxic 
tecnic corresponent-, en el llenguatge d'ús general i fins en I'especf- 
ficament poktic. L'escassa tradició d'anotació de textos catalans antics 

27. Gale 1994, 11, 273. El Speculum remer a un "libre dels membres composts" 
que Solomon corregeix pel De locU a f f d  a la swa traducció (Solomon 1990, 13, 
100-1011. La diversitat d'opinions sobre el valor del coic arriba a les enciclop&dies 
(Beauvais, 1965, 11, 1230-1231: "De coitu er eius iuvarnentis", "De nocumenris 
eiusdem"). 



no ha assumit aquesta observació en la totalitat de les seves implica- 
cions. El dkficit que vull assenyalar afecta, especialment, expressions 
enganyosamcnt poc enigmitiques: parlo de la detecció i interpretad 
de termes o girs polisemics, que en un context determinat només s'ex- 
pliquen en accepcions que no són a I'abast d'un lector no especialitzat. 

El primer exemple que ofereixo és mostra ahora de les insídies 
de la poliskmia i de la importancia de la "ciencia de natures". Si el 
metge Ileidati Jaume d'Agramont escriu: "car, segons los naturals, 
posada causa e raó suacient, per necessitat s ' i  a seguir la obra" 
(Agramont 1971, 92, 12-13), ningú no dubra que el mot en cursiva es 
refereix als filbsofs naturals, que eren els estudiosos de la Firica i dels 
Parva natltralia aristotilics que s'ensenyaven a les facultats d'Arts de les 
universitats medievals a partir de la segona meitat del ~111.28 En canvi, 
cap edició anotada de March no glossa adequadament el mot quan 
apareix, amb la mateixa accepció, al poema XVIII, "Fantasiant amor a 
mi descobre": 

Ais naturaís no par que fer-se pusquen 
molts dels secrets que la deitat s'estoja, 
que revelats s6n estats a rnolts rnartres, 
no tan suptils com los ignorants i aptes.29 

Si hom llegeix el mot en cursiva en la mateixa accepció que en 
en el text d'Agramont, s'aclareix I'oposició entre el saber natural dels 
filbsofs i el saber sobrenatural dels mirtirs. Els primers no poden acce- 
dir als secrets de la divinitat que, en canvi, poden ser revelats als segons. 
Els mirtirs no posseeixen la subtilitat del saber universirari, que és 
propi dels filbsofs aristotklics, aptes per al seu ofici, bé que ignorants 
de la saviesa divina. 

28. La rcvolució intel.lectual del iiou Aristbtil va comportar la prohibició de Ile- 
gir les seves obres naturals a Paris, com 6s ben sabut (vcgeu Granr 1979). A Tolosa, 
en canvi, les obres naturals d'kisrbtil eren al curr6culurn des dels dies de la fundació 
(Molinier 1879, 605); rambé eren viaents a Oxford (Weisheipl 1964, 173-175). No 
<orpr&r garc. u u n ; ~ ,  la prcc i i t ia  rl'iiit.~.i llisra d'i>l>rc\ ~ r i r t o r ? l i ~ u c s  dc trin.i natural a 
la Unrrrt>iu bi<r>ii IiiIIidna, adrccada J 1111 rill uuc bC ngdia esdcvcnir ciruuiant uni- 

29. Ferraté 1979,43, w. 49-52. La lectura recomanada per Pagks i Bohigas enten 
per nanrralr, "éssers naturals", amb la quai cosa la frase esdeve forqa obscura (Bohigas 
1952-1959, 11, 690). 



La lírica d'Ausiis March, com veurem, és especialment propícia 
per a multiplicar aquesta mena de postil.les, precisament perque, com 
ha estat descrit, incorpora al llenguaqe poktic nocions tecniques, 
teolbgiques, filosbfiques o mediques; perb no és un cas únic. Així el 
poema 1 de son pare, Pere March, "Al punt que hom naix comenqa de 
morir". enumera diversos motius de la miseria de la condició humana. 
i proposa, com a remei, el menyspreu del món i l'exaltació del servei 
de Déu. Un dels punts classics de les meditacions sobre la miseria de 
I'home és la repugnancia dels seus orígens físics: el fastic dels Iúbrics 
exercicis (I'"hvo1 marchanteria"), previs a la fecundació de l'bvul i, no 
cal dir, del "sutze loch hon la mayrens tenia", és a dir la matriu, que 
acull I'embrió. La gradació de repugnancia culmina amb la menció de 
"la viltat de qué.ns hac a noyrirn, expressió que per al poeta designava 
la sang menstrual, secreció abominable per excel.lencia, de la qual, tan- 
mateix depenen, segons la medicina galknica vigent a les universitats 
tardomedievais, la nutrició intrauterina i, com es dira més avall, I'ori- 
gen de I'humit radical. L'editor, Lluís Cabré, documenta aquest parti- 
cular amb el De animalibus de sant Albert, en l'esfera de I'alta cultura, 
i amb el Llibre de Sidrar en la dels coneixements naturals a I'abast dels 
laics del segle xv (Cabré 1993, 135). 

Trobar resolt un cas com aauest en I'edició d'un text catala antic 
és una novetat de la literatura erudita dels noranta aue cal aplaudir. La 
norma havia estat, en qüestions d'aquest tipus, el silenci o la lectura 
impropia. No és elegant ni constructiu insistir en aquesta mena d'ac- 
cidents de la propia tradició; per aixo em limito a posar un únic exem- 
ple que afecta un tecnicisme fonamental per entendre la literatura tar- 
domedieval en conjunt. L'excel.lent edició de I'Espill de Jaume Roig 
que devern a Ramon Miquel i Planas va acornpanyada d'un volum de 
notes encara imprescindible. La que glossa el primer vers d'aquesta 
serie: "tens hereos, / bestial furia / de gran luxuria" (w. 12 104-12 106), 
perb, no encerta la interpretació del fragment (Miquel 1929-1950, 1, 
180; 11, 370). L'editor, en efecte, reporta i esmena amb poca fortuna la 
lectura intuitivament correcta del seu predecesor Chabas, que relacio- 
nava el mot en cursiva amb el terme grec que designa I'amor. No era 
facil ni habitual accedir a la bibliografia forastera als anys en que tre- 
ballava Miquel; I'edició del TYaratw de arnore heroico d'Arnau de 



Vilanova (McVaugh 1985), on queda aclarit l'essencial sobre I'amor 
hereos o amor-passió de tiadició medica i poktica, recorda que la pri- 
mera monografia sobre la qüestió, provocada per la interpretació d'un 
vers de Chaucer que reporta I'estranya expressió, és la de Lowes 1914. 

Ara que circula un cabdai notable d'informació sobre el particu- 
lar (Ciavolella 1976, Wach 1990, Beecher 1990), fins i tot en idiomes 
hisphnics (Cátedra 1989, Cantavella 1993), el futur anotador de 
I'Epill podri cridar l'atenció sobre el fet que la malaltia d'amor que 
Salomó retreu a Roig en el passatge citat dels w. 12104-12106 al prin- 
cipi del llibre tercer, és una broma generada per l'ús marcar d'un terme 
tecnic, típica de l'autor. El protagonista de I'Espill, en els dos llibres 
anteriors, no consta que hagi sucumbit a la passió d'amor, com tants 
poetes enamorats i protagonistes de novel.la ( A U S ~ ~ S ,  Tirant ... ). Enlloc, 
en efecte, no s'ha parlar de coses tals com I'error inicial de I'estimativa, 
els anhels d'impossible eternitat amorosa, o els folls esclats del desig: el 
lector tan sols ha vist fracasar quatre vegades el protagonista en qües- 
tió en I'intent de casar-se com Déu mana. Anomenar amor hereos el 
propbsit de matrimoni, tot relacionant-lo amb la fúria de la luxúria, 
forma part de l'exageració-distorsió misbgina que ofereix 1'Epill amb 
efectes cbrnics; és sabut que Roig juga a ultrapassar els Iímits del sentit 
comú identificant la felicitar del macle amb l'absoluta separació entre 
els sexes, la qual cosa als ulls d'un metge era perfectament anrinatural 
(vegeu Carré a Badia 1994, 202-219).30 

Retreure cegueses accidentals de la propia tradició crítica té 
perdó si el cec és qui, com ara l'orador que us parla, amenaqa d'erigir- 
se en fiscal. Podria glossar, en efecte, diverses mostres de ceguesa de 
Badia 1993, detectades per aitri.31 Prefereixo comentar jo mateixa un 

30. Vegeu I'expressió emprada en sentir propi i amb el conrext medic cscaienr a 
la Consolacid o A u í ~  d'amor de Lluis Icart: "e pels mors dels anrichs 1 qu'en medecina 
trhitan / ... 1 que.2 ereol s'apella" i "mnsrra les passiás / d'ereor ten nompnat / ab pols 
mor retardar", Mnlas 1984, 137. 

31. En les notes de lecrura d'"Axí com cell qui en lo somni es delira" (Badia 1993, 
167-180), es recullen rexros paral.lels i evocacions temitiques pera interprerar el texr 
com un desenvolupamenr del rema de I'enyoramenr malaitís del temps passar en rer- 
mes genkrics: només la tornada insinuaria la possibilirat d'una interpretació amoro- 
sa ("Plenade seny, quan amor és molt vella ..." ). Ara Cabr.6 1995, 119.127 ha demos- 
rrat que el primer vers del poema, on s'esmenra el somni moralmenr suspecte que 
provoca I'aferramenr morbós al passar, per a un lector del xv, al.ludia inequivoca- 



punt  fosc de  la pagina 233, o n  s'afirma que el sentir del darrer vers de  
la tornada del poema 46, "Veles e vents han rnos desigs cornplir", 6s 
que  "l'amor és com el joc dels daus, pur  atzar", arnpliant un  suggeri- 
ment  de  Bohigas 1953-1959, 111, 9. Heus ací la tornada en  qüestió 
(Ferraté 1979, 106): 

Amor, de vós jo en sent més que no en sé, 
de que la part pijor me'n romandri, 
e de vós sap lo qui sens vós esta 
a joc de daus vos acompararé. 

La confrontació del passatge a m b  les altres dues ocurrkncies mar- 
quianes de  la comparació de I'arnor a m b  el joc de  daus mostra clara- 
ment  quins són els pressupbsits del seu discurs sobre I'amor; vegem, 
doncs, la tornada del poema 90 i els w. 272-275 del 128 (Ferraté 
1979 ,215  i 437): 

Amor, amor, aquells són decebuts 
qui en joc de daus e dones han llur bé, 
car menys ferm res la fortuna no t& 
de mal en bé dins un punt són caiguts. 

Lo seu delit té fora el puny 
qui en joc de daus met tot son bé 
e qui en amor de dones té 
lo seu entendre i voluntat. 

La literatura rnkdica s'afegeix al paral.lelisme entre el jugador i 
I'enamorat, que sotmeten als daus o a les dones i'entendre i la volun- 
tat; vegeu aquest passatge del Llin de medicina del rnestre montpelle- 
renc del segle xrv Bernat de Gordon, que  retradueixo de la versió cas- 
tellana, impresa el 1495: 

ment a l'amor herm, des de dinrre mareix de la tradició lírica i amb el suport de la 
filosofia natural i de la moral. L'enutiosa indeterminació del record felic, esdevineut - 
instrument de tortura psicolbgica, i'la desconnexió de la tornada es iesolen en la 
recuoeració d'un discurs comoacte. aue oermet de desolacar l'arenció de la critica cao . .  . . . : a la tunció prologal del text (j d'altres problemes mes ardus). La il.luminació del pri- 
mer vers del corpus marquia arrenca de la teoria escolistica dels somnis, en la qual 
convergeken el saber moral i el natural (Cabré 1995, 121, nota 6). 



1 per aixb la virtut estimativa, que és la més alta entre totes les vir- 
tuts sensibles, mana sobre la imaginativa, i la imaginativa mana sobre 
la concupiscible, i la concupiscible mana sobre la virtut irascible, i la 
virtut irascible mana sobre la motora dels lacerts, i aleshores mouen tot 
el cos menystenint I'ordre de la ra6. 1 per aixb es rnou i va de dia i de 
nit menystenint la pluja i la neu i la calor i el fred i qualsevol perill de 
qualsevol condició, perque el seu cos no pot trobar satisfacció. 1 la vir- 
tut concupiscible no s'atura perquk creu que les coses tristes s'equipa- 
ren a les millors, i més i tot que si fossin delectables. 1 encara que 
naturalment la tristesa sigui digna de ser evitada, per aixb no es deté 
aquí en aquest cas, que I'enamorat, de tant cec com esti, per una mica 
de vil delectació creu i li sembla que el que produeix tristesa 6s delec- 
table. 1 ELS JUGADORS TAMBC FAN UNA COSA SEMBLANT, que pel delit 
de jugar als daus i de la taverna van nus a I'hivern i dormen per terra, 
i per aixb no es detk, que bé prou que ho coneixen ells si 6s delit o tris- 
tesa, i volen escollir sobretot la tristesa per una mica de delit, r AM HO 

FAN AQUESTS ENAMORATS. (11, 20; Cull 1991, 108) 

El fet que una comparanqa entre i'amor i el joc de daus s'il.lumi- 
ni amb  u n  text de  divulgaci6 mkdica, no  vol pas dir que en March el 
discurs moral no  determini el natural. D e  fet, Bernat de Gordon ja 
incorpora en les seves consideracions mediques un judici moral nega- 
tiu sobre el comportament equivocat dels qui  segueixen una estimati- 
va foraviada i contraria a la raó. Donat el tema d'aquest parlament, 
pero, discutiré encara un  cas, on convergeixen dues nocions psico- 
biolbgiques que, u n  cop emmarcades en la tradició científica, impli- 
quen un canvi en la puntuació d'una estrofa celebre d'Ausiis March. 
És la darrera del poema 11, "Quins tan segurs consells vas encercant," 
(Ferratk 1979, 28): 

Null hom conec, o dona, a mon semblant, 
que, dolorit per amor, f a ~ a  plinyer: 
jo son aquell de qui es deu hom complinyer, 
car de mon cor la sang se'n va lionyant 
per gran tristor que li és acostada; 
seca's tot jorn i'humit qui em sosté vida 
e la tristor contra mi 6s ardida, 
e, en mon socors, m i  no s'hi troba armada. 



Aqui es fa menció de dues qüestions naturals: (1) la sang s'a- 
llunya del cor, i (2) I'humit radical s'asseca; la tristesa és indicada com 
a causa del primer dels fenbmens: "li" a "li és acostada" entenc que fa 
referencia al cor. No em consta, en efecte, que es pugui descriure una 
influencia directa de la tristesa sobre I'humit radical sense implicar 
abans la calor natural que resideix al cor; per aixb he traslladat la pausa 
sinthctica que Ferraté i Bohigas posen després de "llonyant" al vers 
següent, desprds d"'acostada". He triar un punt i coma enlloc d'un 
punt perque la tristesa tambd actua a través del cor de la qüestió (1) 
sobre I'humit de la (2); la represa del mot tristesa al penúltim vers, d'al- 
tra banda, subratlla el protagonisme d'aquesta passió de i'hnima en el 
conjunt de la situació. 

La qüestió (l), doncs, al.ludeix a un moviment cennj%g de la 
sang respecte del cor, que Match explica amb més detall al poema 102, 
103-104 (Ferraté 1979,268). Vegem-ho. Pel fet d'estimar follament es 
troba en un estat d'alienació ("fora seny romancl e sentiment"); enca- 
ra que es reconeix moralment responsable de la situació, és incapac de 
posar-hi remei reconciliant la raó perduda amb la seva ment: 

Partir me trob com si homme serras: 
si em vull aunir, lo cor me trop sens sang. 

Hi ha dos passatges més, d'alrra banda, on March descriu un 
moviment centripet de la sang respecte al cor. Al poema 69 la visió de 
I'estimada posa el poeta en un tal estat d'exaltació "que no m'acord si 
s6 en terra o en mar 1 i els membres lluny del cor tinc refredats". La 
por paralitza la llengua i la indeterminació emotiva té efectes somitics 
als w. 49-56 (Ferraté 1979, 153): 

Per esta por, vana la pensa esta, 
sens dar consell per execuci6. 
No és senyor, en tal cas la ra6: 
i'orgue del cos desbaratar esta. 
La m i  no pot suplir en lo seu cas, 
mou-se lo peu no sabent lo perque, 
treinolament per tots los membres ve 
perque la sang corre al pus Ilas. 



El membre més cansar és el COI, receptor de l'impacte de la pas- 
sió d'amor, descrit en termes de ferida al poema 87, 271-274 (Fetraté 
1979, 204), quan s'al.ludeix novament als efectes somitics de I'ena- 
morament: 

Lladoncs lo foc d'amor be no s'amaga 
e los meus ulls public lo manifesten 
e les dolors mes sangs al cor arresten, 
acorrent Ila on és donada plaga. 

Aquí la sang que, com en el cas anterior, es precipita al cor, el 
membre ferit, és feta responsable d'aturar-hi el dolor: precisament 
abans s'ha vist que el cor, retenint la sang, no pot exercir cap control 
sobre els altres membres. 

Aquests moviments de signe conrrari de la sang, centrifug i cen- 
trípet, pressuposen tenir present que el cor és el centre de la calor natu- 
ral i de l'esperit vital i no pas una bomba aspirant-impel.lent com ens 
resulta espontani creure als lectors del segle XX. Els coetanis de Mardi 
creien espontiniament, en canvi, que I'esperit vital és la fo rp  que fa 
circular la calor natural pel cos a través de I'humor sanguini, calent i 
humit. El fet que March no parli mai a la seva obra d'esperit en sentir 
medie (només apareix I'accepció filosbfica d'esperit versu materia) no 
vol pas dir, naturalment, que hagim de prescindir d'aquesta noció basi- 
ca que, com 6s veu al texr de Joanici que copio al final de I'apartat 
quart, forma part dels conceptes més elementals de la biologia anti- 
sga.32 L'esperit vital, situat al cor i vinculat a les artkries i a la respiració, 
depkn de I'esperit natural, situar al fetge i vinculat a les venes i a la 
nutrició, i genera en el cervell I'esperit animal, vinculat als nervis i a la 
sensació. L'esperit animal és, al seu torn, responsable del moviment 
voluntari i rep també ordres de I'hnima intel4ectiva (Beauvais 1965,II, 
1200-1202). Les connexions entre els diferents esperits s6n reversibles: 
l'esperit animal actua, per exemple, vistosament sobre el vital en l'ena- 
morament (del cervell al cor, vegeu el text de Bernat de Gordon). 

32. Siraisi 1990, 97-114. En un reph vigilanr de les nocions psico-biolbgiques 
presents al  Corpus del poeta nornés trobo que els quatre humors del cos, en conrinua 
rnutació i oposició, són un paral.lel de la variabilirat dels esrars d'inim (94, 17-24). 



La bibliografia sobre I'amor hereos (Ciavolella 1976, 79; Beecher 
1990, 59-82; i, sobretot, Bird 1940-1941, 132-133, que reuneix llocs 
d'Aristbti1. Avicenna i sant Albert) reDorta insistentment la teoria , . 
segons la quai el goig, que és un estímul anímic calent, augmenta la 
calor natural del cor i fa que I'humor sanguini s'expandeixi (per aixb 
enrogim), mentre que la tristesa, que és freda, disminueix la calor natu- 
ral, concentra la sang al cor, i produeix l'efecte contrari (per aixb 
empal.lidim). 6s evident que no 6s aquesta l'explicació dels passatges 
de March que he citat, ja que vénen a dir exactament el contrari: la tris- 
tesa aparta la sang del cor (moviment centrífug) i l'exaltació dolorosa 
per la visi6 de la dama la hi precipita (movimek centrípet) 

La qüestió (2), la de I'humit que s'asseca, en canvi, encara que 
cap comentarista de March no I'anoti en sentit propi, la va resoldre 
Cetveró 1987, 43 a propbsit d'un passatge jocós del Procés de les oli~es 
de Gassull, on es diu que, per a un vell, I'aparellament és un factor de 
rejoveniment: "Y aquella seri la sua costella/ Pera conservar-li lumit 
radical" (Miquel 19 1 1,64, w. 1639-1 640). Cerveró comenta: "De fet, 
I'humit radical o nadiu és un terme d'Avicenna oer a desienar una " 
substancia aue alimenta i dóna suoort a la calor natural. Prové dels 
principis de la generació -semen i sang menstruai- i va consumint-se 
al llarg de la vida a causa de la seua conformació ígnia i akria. En cas 
de no produir-se cap malaltia, el ve11 mor en exhaurir-se I'humit radi- 
cal i, per tant, cessar la calor natural". El sermó XiX de sant Vicenc 
Ferrer (Sanchis 1932, 215-225), que esta construit sobre la compara- 
ció entre les set menes de febres i els set pecats capitais, relaciona la 
febre hectica amb I'esgotament de I'humit radical; aixb dóna idea de 
fins a quin punt la noció formava part de l'horiaó quotidii de la baixa 
Edat Mitjana. 

Com diu Cerveró, el Canon d'Avicenna va difondre a Occident, 
a partir del segle XII, la noci6 d'humit radical, de remot origen galt- 
nic: convé recollir de McVaugh 1974 que Llull i Vilanova van escriure 
al tombant del XII al XIV pagines innovadores sobre aquest punt de 
teoria medica. El ms. espanyol 563 de la B. N. de París ens permet de 
llegir en catali precisament el llibre del Canon d'Avicenna que tracta 
de les febres, que, com s'ha vist a la cita de sant Vicenc, tenen un punt 



de contacte amb l'humit radical.33 Així doncs, els contextos medics en 
apareix la noció dhumit radical solen ser dos: la descripció de la 

febre hkctica, és a dir permanent, que pot esdevenir mortal si arriba a 
assecar patolbgicament l'humit que alimenta la vida-calor, i la de la 
vellesa, I'edat seca i freda que precedeix l'extinció de la vida, entesa, 
seguint Galk, com la combustió d'una Ilintia (Niebyl 1971).j4 La 
qüestió dels orígens de l'humit radical, al.ludida per Cerveró, la deixo 
de banda perquk no té res a veure amb el lloc d'Ausiis que ens ocupa, 
encara que més amunt l'hagi esmenrada, a propbsit de Pere March. 

Les enciclopedies del XII recullen d'Avicenna (ms. esp. 563 de la 
B.N. de París, f. 7r) que algunes passions de l'inima, com per exemple 
la por, poden produir accidentalment una febre efímera, és a dir, pas- 
satgera, la qual pot arribar a esdevenir hkctica, 6s a dir, permanent, si 
la causa no cessa; ja sabem que la febre hkctica ataca l'humit radical, de 
manera que l'aclariment de la qüestió (2) plantejada per March, de 
retruc il.lumina la qüestió (1): 

33. Pereira 1979, 27 recorda els llocs on Llull esmenta la noci6 d'humit radical 
al Liber chaos i al Liber de levitate etponderositate elementorum i la seva parricular 
inrerpretació d'una noció a la qual Arnau havia dedicar un opuscle (vegeu McVaugh 
1974, 276-280). El Libellur de humido radicali (Vilanova 1520, ff. 38v-ff. 42v) 
d'Arnau perrany a I'ambient universirari del pas del x i i r  al xiv, que a Montpeller, va 
viure la introducció de Gale al curriculum dels esrudis i la fixació de les nocions cen- 
t r a l~  de la medicina, que no gaire més rard es van popularirzar gricies a llibres com 
el Lliri de Medicina de Bernar de Gordon (Garcia 1982). 

34. Heus ací dos passatges del quarr llibre del Canon d'Avicenna en catala on es 
parla de les tres menes d'humors que la febre hectira desrrueix. En cursiva la frase on 
s'equipara la consumició de i'humor radical deis membres del cos i la del ble de la 
Ilintia merahrica. La vida és I'escalfor de la flama de I'esperir vital que necessira el 
combusrible de I'humor radical (Hall 1971): 'A la humor primera rembla lo oli del 
blese qui is en la lhnrea, e la humor segona és semblant a I'oli qui 4s dins la sustan- 
cia del cos del blese. E la tersa humor és senihlanr a la humor per que són conjunc- 
res les parts de qu&s pres lo blese ... E quanr són guastades les humors de la primera 
especia de la febre que és appelada &ticha, comenp a les humors que s6n de la par[ 
segona e toman axi com la lantesa quant I'oli és cremar e comenqa a guastar lo oli 
que és dins lo wrs del blese e a@ és la segona especia; e aquesta especia 6s appelada 
de sequetar, e ha accidenr e comenpment e miga e fi. 

Emperb aquel que aplegua a la fi del dissecament no.n pot profitar: 6s fort tatt 
que li pusca ajudar inedecina, sinó an aquels que Dius vol ajudar, e mes que més 
quanr ve que la carn 6s cotissumada. E quanr és afinada aquesra humor e comen9 a 
deguastar les humors de la part terca, axi corn comensu a cremar lo corr del bkre quant 
Ióli 6 cremat, e h humor radical: adonchs l'especia terqa" (BNP, esp. 563, f. 571). 



Tristitia est ingressus naturaiis caloris ad interiora corporis paula- 
tim, intantum ut quandoque corpori febrem afferat unius diei; cuius 
si diuturnius fiat tempus, fortiter calefacit corpus et omnia membra; 
solidatur quoque calor naturalis principaiibus mernbris, fitque corpus 
humidum, quemadmodum hectica febris. (Beauvais 1965,II, 1233) 

La tristesa, malgrat la seva fredor, és una de les causes, al costat 
de l'exercici irnmoderat, I'estudi exagerar, les vigílies i els capficaments, 
que escalfen l'esperit animal i a través d'ell el vital: així ho explica amb 
admirable claredat Bartomeu I'Angles (VII, XXXIV; Bartomeu 1964, 
31 1). L'alteració termica de l'esperit vital, provocada per la tristesa com 
si fos una febre hkctica, encén el cor, el qual reparteix la seva escalfor 
exagerada als membres a través de la sang: la calor natural esdevé calor 
ígnia, amb caricter morbós, capas de consumir-ho tot (Beauvais 1965, 
11, 1285). Aquesta calor, semblant a la de la febre hkctica, és la que 
acaba posant en perill I'humit radical de I'interior dels membres, con- 
dició de la vida (Beauvais 1965, 11, 1296; vegeu el text de la nota 34). 

Atribueixo a la precarietat dels meus coneixements i no a una 
confusió de March (o de la seva font real) els desacords de detall que 
es puguin detectar entre els seus versos i les enciclopkdies (per exem- 
ple, Beauvais 1965, 11, 1285). Queda en ferm, tanmateix, que la tris- 
tesa, per arribar a assecar patolbgicament l'humit radical, cal que actui 
sobre I'esperit vital del cor a partir de l'esperit animal del cervell. Quan 
I'esperit vital afectat desequilibra la calor natural, I'humor sanguini s'a- 
llunya del cor com en els quadres morbosos de la febre hkctica; la pun- 
tuació del passatge que proposo ho reflecteix. Goso creure que la dilu- 
cidació del perill morbós precís que representa I'excés de tristesa 
esmentat als versos que ens ocupen beneficia la comprensió global d'un 
poema que comenca amb una patktica confrontació entre la vida i la 
mort. 



111. Traduccions científiques ai m i al xv 

Fa un moment he esmentat el manuscrit espanyo1563 de la B. N. 
de París, que conté la versió catalana de part del Canon d'Avicenna, Ili- 
bre de referencia bisic de la medicina escolistica. Com succeeix per al 
Dragmaticonphilosophiae de Guillem de Conches, sembla que el catali 
4s I'única llengua vernacla que ofereix una traducció tardomedieval 
d'aquesta obra.35 Tot i que fa de mal localitzar en les histories lingüís- 
tiques i literiries nacionals europees, I'existkncia de traduccions de tex- 
tos científics als diversos vulears medievals esta ben documentada.i6 " 
Malgrat que hi ha algunes edicions d'aquests materials (vegeu els cata- 
lans, per exemple: Faraudo 1933, etc., Solomon 1990, Vernet 1957- 
1958, Veny 1971), es tracta d'illots d'informaci6 en un ocei d'incbg- 
nites, ja que fins fa molt poc no ha existit un autkntic discurs crític 
sobre la ciencia en vulgar a la baixa Edat Mitjana: tot just ara les con- 
nexions electrbniques internacionals estan aconseguint d'obrir el dia- 
leg entre els editors de traduccions en les diferents Ilengües. En I'abskn- 
cia de catalegs sistemitics accessibles per h b i t s  lingüístico-culturals i, 
no cal dir, d'anilisis comparatives, qualsevol generalització valorativa és 
un salt en el buit. Per aixb no és recomanable especular sobre el fet que 
el cacali vehiculi un grup forqa notable d'obres mediques descriptives 
de contingut universitari, al marge de les circumstincies concretes que 

35. Que exisri una versió completa del Canon d'Avicenna al catali consta per la 
carta de Pere el Cerimooiós a Hug de Sanca Pau rewllida a Rubió 1908-1921,I, 335. 
Pera Guillem de Conches, vegeu Badia 1985-1986 i Badia, en premsa. 

36. Vegeu Beaujouan 1972 i Merrmann 1983 per a la Península Ibkrica: 
Thomasset 1988, Charmasson 1988 i Haileux 1988 per als textos francesos; Brunel 
1935 per als occirans; Alrieri 1984 i Dardano 1994 per a la Península Irilica; 
Robbins 1970 i Voigrs 1989 per als testimonis en anglh mirji. 



les van produir (i que el cataleg en elaboració esmentat a la nota 1 acla- 
riri  e n  una part important). Em refereixo, a més dels tres cbdexs pari- 
sencs descrits a i'Apkndix, als Afivismes d'Hipbcrates comentats per 
Galk (B. Mun.  de  Bordeus, 568), que ja  h e  esmentat a la nota 14. 

Ja advertia Altieri 1984, 897: 

Comunque, con tutte le attenuazioni del caso, possiamo dire che, 
mentre ha un senso parlare al singolare di "comunicazione lettera- 
. ,, ria ..., per quanto riguarda la comunicazione scientifica non 6 lecita 

I'omogeneizzazione del prodotto, dei produttori e dei consumatori. 
Soprattutto per scienze che hanno Eorti risvolti applicativi, economici, 
sociali, non si pub parlare di una letteratura, ma occorre contemplare 
un fascio di realizzazioni che corrono a livelli diversi: da quello alto, 
specularivo, e accademico, a quello basso, empirico e "meccanico", 
attraverso una gradazione intermedia che -per certe discipline e in 
cerri periodi- pub essere molto complessa.37 

El fet, doncs, que  els diversos estudiosos hagin definit les pecu- 
liaritats especifiques de  les existkncies manuscrites de cada domini lin- 
güístic no ens hauria de fer perdre de  vista la qüestió de  l'heterogenei- 
tat dels materials apuntada suara.38 Partint d e  I'experikncia dels mate- 
rials catalans, crec convenienr de matisar la insistkncia de  certa biblio- 
grafia francesa en  el caricter intel.lectualment poc compromks de la 
ciencia en  vulgar. Aixb no  exclou que  els textos predominants siguin 
més aviat "prictics" que  n o  pas "tebrics" ni que la dispersió dels mate- 
rials en  forma de  recepres de tots colors no  sigui adaparadora. Heus ací 
la severa valoració dels materials vulgars francesos de Thomasset 1988, 
310: 

37. En el cas iralii, la impossibilitat de parlar de rextos vulgars científics com un 
tot homogeni td un Fonament lingüísric mes enlli dels desnivells entre literatura espe- 
culativa i divulgativa (exemplificats respectivament amb I'Anaromk? de Mondino de' 
Liuzzi i el Tre~or del-pobrer): existeixen nombroses versions de textos cientlfics en 
variants dialectals, que la tradició lirerhia que arrenca de Dante i desemboca a la crí- 
tica contemporinia te problemes per tractar, ja que no perranyen a la lingua. El cas 
més impressionant es la versió del Deproprietatibu remm de Barromeu I'AnglPs al 
manrovi del segle XV, feta per Vivaldo Belcazer, Dardano 1994, 528 iparrim. Pera 
la traducció occitana d'aquesta obra capital de la vulgariaació científica de la segona 
rneirat del segle xir, Brunel 1935, 72. 

38. La Península Ibhrica, per exemple, destaca per la influencia irab, la falca d'uo 
coid escolisric sistemitic i la precocitat en I'ús del vulgar (Beaujouan 1972, 1GG) 



La recherche sur les icrits médicaux en ancien franpis ne peut 
révéler les étapes du développement de la description anatomique, des 
théories du fonctionnement de I'organisme; elle est plus apre, en 
revanche, i montrer les différentes applications du savoir médica1 ... 
Face i cette construction de I'esprit qu'est la continuité du développe- 
ment scientifique, le passage en langue vulgaire apparait souvent 
comme une rupture, parfois meme suivie d'une régression du niveau 
des connaissances et de la pensée. 

Aquesta regressi6 intel.lectua1 dels textos e n  antic francks respec- 
te als llatins té, per a I'estudi6s esmentat, una explicaci6 en la practica 
mkdica (i no  es pot pas dir que el milieu medical francks medieval n o  
hagi estat analitzat: Jacquart 1981). Vegeu, doncs, encara Thomasset 
1988, 313: 

Pour ce qui concerne le fran~ais, rien ou presque rien du travail de 
réflexion sur les textes, des raffinements de la médecine galénique, des 
innovations de la pensée arabe ne trouve place dans les textes conser- 
vées. Ce n'est ni I'histoire de la transmission des textes, ni le dévelop- 
pernent du savoir qui provoque la multiplicarion des textes en langue 
vulgaire, le dialogue avec la pensée savante en latin, mais plus simple- 
ment la structure, I'organisation du monde des praticiens de la mide- 
cine. 

C o m  he dit més amunt, com que no hi ha bases per a generalit- 
zar, cal acceptar els dictimens sectorials. Si Altieri 1984 n o  excloia u n  
nivel1 intel.lectualment alt per als textos italians, Voigt 1989, 381 i 
383, també ens adverteix d'una cosa sernblant pel que fa als niaterials 
en anglks mi t ja  

It is easy to cite highly sophisticated and little known vernacular 
versions of medical texts associated with the University learning, some 
of which suggesr intelligent interaction with the text by the translator 
and the addition of commenta ry... There has been a tendency to iden- 
t i 6  with the Middle Ages a mutual exclusiviry of learned, Latin cul- 
ture on one hand and popular, vernacular culture on the other, and to 
perceive that split as breaking down in the sixteenth century; ... It 
appears, however, that, in England at least, the dishnction had been 
bridged in the fifteenth cenruty by scientific and medical writings ... 



Com ja he apuntar, la valoració de les traduccions cientlfiques als 
vulgars dels segles xv i xv abastable a partir de la bibliografia general 
esti mediatitzada per les circumstincies de cada tradició nacional. Aixi, 
per exemple, la coneguda feblesa dels estudis occitans mis enlli de la 
gran lírica del XI fa que només comptem amb algunes edicions ailla- 
des (la Cirurgia d'Albucassis, la Natomia de Mondeville) i que tot just 
als noranta del nostre segle apareguin els primers programes de recer- 
ca sobre aquest sector (vegeu els Butlletins de I'Associació 
Internacional d'Estudis Occitans), que disposa de tresors com la versió 
de I'enciclopkdia de Bartomeu I'Angles citada a la nota 37. Que la rea- 
lització d'aquesta traducció depengui de la inciativa del magnat Gastó 
de Foix (Brunel 1935, n. 248) fa pensar en el cas castelli. 

La magnitud del projecte científic d'Alfons el Savi de Castella, en 
efecte, que implica de ple la llengua vulgar de la cort en la importació 
de determinats productes irabs, fa que les histories literhies espanyo- 
les acullin un capítol sobre els orígens de la prosa del xrir que, necessi- 
riament, s'ocupa de textos astronbmics (Deyermond 154-173, pero 
també Samsó 1994 i Garcia 1994). Com s'ha vist per les referkncies de 
la nota 1, no és aquest el cas de la tradició catalana: el repertori de les 
traduccions científiques cal anar-lo a buscar en fonts extraliteriries. La 
qual cosa no deixa de ser perfectament enraonada: vegeu la tipologia 
de les fonts d'on procedeix la informació per a les diverses tradicions 
europees que he wocat fa un moment. Concretament en el cas italii, 
és la historia de la llengua I'indret on apareix més informacid sobre tra- 
duccions científiques (Dardano 1994). 

Si hom interroga, doncs, fonts d'histbria lingüística catalana, 
detecta el lloc comú de la importancia del lk ic  científic. Els termes en 
que planteja el problema MOII 1982, on es parla de sorpreses i perple- 
xitats davant dels materials examinats, mostren que hi havia, si més no 
fa catorze anys, un deficit important d'informació de base. D'una 
banda, ha mancat l'hibit d'incorporar al discurs interpretatiu general 
les edicions de textos astronbmics i medics de Faraudo, Vernet, etc., 
repetidament esmentades en aquest discurs; de i'altra, i'existkncia de 
les versions mediques que he anat citant al darrer apartat (Avicenna, 
Joanici, Razés, etc.) només ha arribat als compiladors de repertoris de 
manuscrirs, com ara Bohigas 1985. Crec, doncs, que convé englobar 



els textos científico-tkcnics catalans de Mettmann 1983 al discurs 
general de la histbria de la llengua. Aixb implica, naturalment, posseir 
monografies previes sobre aquests textos, que ens solucionin coses tals 
com la datació o ens permetin accedir a anilisis de les característiques 
idiomitiques.3' 

Tal com explico al prbleg de Badia, en premsa, i a alguna altra 
banda, el panorama dels primers textos catalans d'un cert gruix pot 
adquirir un nou caire amb la consideració de les traduccions mediques, 
a més de les jurídiques, de les histbriques i de les pastorals (vegeu 
Moran 1994). Aquesta mateixa circumstincia, tot i les observacions 
sobre I'heterogeneitat dels materials científics d'Aitieri 1984, permetria 
de bastir una ultra historia de les traduccions catalanes medievals, mis 
enlla dels esquemes construits per als materials específicarnent literaris 
que retrobem en els manuals de Rubió 1984 i Riquer 1964. En efecte, 
si l'arrencada de les versions que comporten una preocupació estilísti- 
ca i literaria es produeix grosso modo a partir de 1350 i s'estkn per tot 
el segle següent, els anostraments de textos de contingut doctrinal, 
entre els quals la cirurgia i la medicina tenen un paper tan destacat, 
comencen pel cap baix cinquanta anys abans. La constatació posa en 
primer pla el paper cultural del regnat de Jaume 11, en el curs del qual 
els nostres avantpassats van estrenar, be que amb rendiment desigual, 
una universitat prbpia a la ciutat de Lleida (Martí de B. 1990-1991; 
McVaugh 1989). 

Per tal de mostrar com un text no literari de principis del xv pot 
contenir elements d'estil no gens desdenyables per a un historiador de 
la literatura i presentar un domini de l'idioma atractiu per a un histo- 
riador de la llengua, proposo la lectura del prbleg que el cirurgii valen- 
cii Guillem Corretger va avantposar a la sevaversió catalana del TYarrar 
de CirUrgMl del dominic italii Teodorico Borgognoni (1205-1298). 
McVaugh 1994, 229-230, documenta Guillem Corretger entre 1288 i 
1308 i assigna la traducció de Borgognoni a la primera decada del XW. 

Garcia 1990, 89 esmenta una altra traducció d'aquest tractat de cirur- 

39. Em consta que el director de la col.lecció "Els Nostres Clhssics" te emparau- 
lada I'edició de diversos texros cientifics catalans medievals, sobretot rracrats de cirur- 
gia i regiments de pesta. 



gia, datable t ambé  als primers anys del XIV, conservada e n  u n  ms. de 
Graz.*'J Els tractats de cirurgia són segurament els textos medics 

medievals més traduits a totes les llengües vulgars, ja q u e  s'adrecaven a 
uns  professionals de la sanitat que,  precisament perque pertanyien a u n  

rang inferior al dels metges universitaris, no sempre tenien accés als 

esrudis superiors n i  a la llengua Ilatina: vegeu Garcia 1988 i Garcia 

1989. El text q u e  segueix és al ms.  212 de la B.N. de París, f.lr; noteu 
la complexitat sintictica dels periodes i el d o m i n i  del discurs teolbgic 
en el preimbul: 

Lo comengament del libre lo qual compila frareThederich de I'or- 
de dels predicadors, explanat per Galikn Correger de Mayorcha. E 
contén-s'i al comensament quina cosa és ~ i r u r ~ i a . 4 1  

En nom de la senta e no deptable Trinitat ho  esskncia, so és assa- 

ber, lo Pare, el Fil, e l  sent Sperit, la qual Trinitat regonec e creu esser 

111 persones e i Déu; e en nom de la gloriosa Mare sua, en la qual la 

persona del Pare e del sant Sperit trames la persona del Fil pendre carn 

humanal, la qual persona del fiyl n0.s perti per esskntia de la persona 
del Pare e del sant Sperit, comens jo, Guillem Correger de Mayorcha, 

aprenent en la art de cirurgia, a translatar de latí en romans catalanesch 

aquesta obra de  cirurgia, cor en tots feyts deu hom apelar la ajuda del 
devinal nom e la gracia del sant Sperit, que fassa lo comensament e la 

migania e la fin acordar; cor sen la ajuda de  Déu res ben no por &ser 

feyt. 

Per asso jo, veent que aicuna partida de los surgians qui són en la 

seyoria del noble en Jacme, per la gracia de Déu rey d'Arag6, no  ente- 

nen los vocables latins, cor tots los homens d'aquestes nostres encon- 

40. McVaugh 1993, 93, n. 101, apunta que potser es tracta &una única traduc- 
ció, revisada també duranr la primera decada del xiv. Mentre no tinguem una edició 
critica d'aquesta obra, almenys hem d'arraconar els errors resumits a Bohigas 1985, 
100-101. Bohigas hi desmenreix certes fantasies cronolbgiques i lingüistiques de 
Griera, perb no denuncia la falsa catalanitat de Teodoriw de' Borgognoni; es tracta 
&una confusió heretada de la tradició erudita dels dominics i dels tractadistcs del 
xviii per Torres Amat, d'una banda, i per l'erudit alemany Ludwig Karl(1929), d'una 
altra. 

41. Noteu I'error de cbpia "Gali&n" per I'abreviatura de Guillem. Segons 
McVaugh 1993, 93, Guillem Correrger era valencik que aqui es digui que 6s de 
Mallorca cal atribuir-ho a la seva anada a la Universitat de Montpeller, que perca 
nyia a aquest regne. 



trades obren més per praticha que per tebrica, cor aquela quax de tot 
meynsconexen -e assb lur esdevén cor tots libres de cirurgia, los mey- 
lors, són compostz en latín, e, jassia que 61s los agen, empero no poden 
trer enteniment acabat, cor no aprengueren tant de gramatica que 
puguen saber la expositió de los vocables latins-, e per assb caen en 
error ho en confusió per ignorantia; e axi no tant solament nou a éls 
la lur ignorantia ans 6s dampnosa axi con per mort a molts qui cobe- 
segen &ser curatz per ells de nafres o plagues o d'autres malauties a les 
quais lo humanal cors és sotrnes. 

Per assb jo propbs, nostre Seyor atorgant a mi gracia de complir, 
explenant la obra conplida per frare Thederich de i'orde dels preyca- 
dors, la qual obra trames quant planerament I'ac conplida a i'honora- 
ble pare per la divinal gracia N'Andreu, bisbe de Valencia, d'equel 
matex orde, sots tenor de les letres ques seguexen. 



N. La "ciencia de natures" 1ul.liana i el context vulgar 

Posar en relació el prbleg de Guillem Corretger amb la prosa cien- 
tífica de Ramon Llull és gairebé una obvietat, donades les coinciden- 
cies geogrifiques, temitiques i cronolbgiques entre aquest text i diver- 
sos aspectes de I'opus ld.lii; cal, doncs, incorporar aquesta relació, 
com la que es pot establir amb la prosa del Dragmaticon catali (Badia 
1985-1986), a un discurs interpretatiu general sobre la "ciencia de 
natures" en Llull, ates que, sobretot ell, i en menor grau també Arnau 
de Vilanova, són els mixims representants de la literatura científica 
produida en catali a 1'Edat Mitjana.42 L'obvietat desemboca en prime- 
ra instancia en la suspensió d'un judici radical a propbsit de I'estranye- 
sa del fet que Llull se servís del catali per a tractar remes científics: 
caldri precisar que les obres de Ramon mis antigues (1271) són tot 
just una trentena d'anys anteriors a les primeres documentades en 
aquest idioma i que el que tenen d'extraordinari resideix més aviar en 
el gran projecte de I'Art que no pas en el recurs al ~ u l ~ a r . ~ 3  

42. Vegeu Batllori 1947 per a la migrada producció catalana de Vilanova i Garcia 
1982 pet a la seva dimensió universitiria. La nova edició en curs de I'obra llatina 
d'Arnau fari que no caigui recórrer a Vilanova 1520. Per a una acruaiirzació sobre 
Arnau, vegeu els dos darrers volums de I'Arxiu de  texto^ Catalanr Anticr, 13 (1994) i 
15 (1995). Els escrits arnaldians o para-arnaldians sobre alquimia són un filó impor- 
tant de producció en vulgar, que limita amb el wrpus alquímic pseudo-lul.lii i s'hi- 
brida amb la ptoducció científica en occirh. 

43. La condició de "laicus religiosus" de Llull, en un segle que va veure pujar ais 
aitars sams mullerars, matisa l'estranyesa de I'ús del vulgar als seus escrits pastorais i 
missionals. L'existkncia de polemisres religiosos laics i autodidacres, com Inghetto 
Conrardo, rambé insisteix en la mateixa direcció. A tenir present també el pragma- 
risme de Llull en la tria de I'idioma de difusió de les seves obres i el seu insisrent plu- 
rilingüisme. 



D'enci dels rreballs ja classics de Frances Yates i Robert Pring- 
Mill, el paper de la filosofia natural a l'interior del corpus lul.lia ha 
enrrat a formar part de la crítica, rant pel que fa a la constitució de 
dererminars mecanismes de I'Art mateixa com a la integració per part 
de Llull de materials concrets de la tradició científica. Descobrir con- 
nexions productives entre la literatura científica en vulgar catali i tex- 
tos 1ul.lians concrets és prbpiamenr feina d'escudiosos del Ie~ic  antic. 
En aquest sentir és probable que sigui possible documentar fora del 
beat evolucions populars de mots savis com "feica" per "física' (cap. 
1 1  5 del Llibre de contemplaciá en D h )  o "metzina" per "medicina' @as- 
sim als Comengaments de medicina), posem percas, o retrobar les matei- 
xes solucions en I'adaptació de tecnicismes, com aquel1 "tos" en sentir 
de "clatell", presenr a la Doctrinapuerili a altres bandes, que tradueix 
el Ilatí 'puppis" per a designar anatomicamenr I'occípit (Badia 1774a). 
Mis enlli dels dominis del vocabulari tkcnic, perb, la tasca es compli- 
ca. Ramon Llull, en efecte. sotmet les dades de la tradició medica o 
astronbmica a un tal grau d'essencialització, que molt sovint es fa difí- 
cil retrobar l'estil de la urosa científica a I'ús. El fenomen és esoecial- 
ment viu en les monografies sobre cikncies "noves", com ara el 
Tractatw novus de astronomia (ROL XVII), del qual hi ha text catali, o 
el conjunr de les obres mediques (Pereira 1979), una de les quals també 
té text carala (C~men~arnents de medicina, OS, 11). 

Un problema afegit és la imprevisibilitar del corpus lul.lii, en el 
sentit que és factible de trobar dades científiques útils per a una consi- 
deradó conrexrualitzada als llocs on hom no espera de trobar-les en 
una primera aproximació: l'exemple clissic és que la descripció del 
nocturlabi no sigui al Factatus novus de artronomia, sinó al darrer capi- 
tol dels ja esmentars Comenfaments de medicina (OS, 11, 493) i rambé 
a la Novageom~tna (Millas 1953,42 i 78). La voluntat de remecre Llull 
al seu conrext cultural immediat, perb, no s'ha d'aturar per ran poca 
cosa, especialment quan ens anem acostant a unes concordances com- 
pletes, de momenr del Llull Ilatí. D'altra banda, I'opus lul.lia també 
ofereix escrits poc impregnats de llenguatge artístic, els considerats me's 
literaris, que es mostren fo r~a  més abordables: em refereixo a obres tals 
com el Fklix, en menor escala, I'Arbre de ciencia i, sobretot la Doctrina 
pueril, que és un escric pensat precisament per a transmetre el saber 



corrent, tot just amb algunes lleus indicacions en la via dels hibits 
mentals del negoci artístic.44 

Desenrotllar aquest programa d'integració del discurs sobre la 
prosa científica de Llull en un context vulgar lingüísticament proper 
comenca per la recuperació dels textos que n'han de bastir el rerefons, 
qüestió que ja ha estat esmentada (vegeu la nota 39). D'aquí que ofe- 
reixi, per acabar, una altra mostra de prosa científica catalana que pre- 
senta una gran proximitat tematica amb la primera part del capítol 88 
de la Doctn'na pueril, "De la scikncia de medicina". Es tracta del pri- 
mer tractader de la lsagoge de Joanici, tret del ms. esp. 508 de la B.N. 
de París, descrit a I'Apkndix, noticia 3. Com es pot veure, la versió que 
transcric no pertany al grup de les traduccions primerenques al catala, 
coetinies de la fundació de la Universitar de Lleida: ni la factura mate- 
rial de cbdex ni la llengua semblen datables més enrere de la segona 
meitat del XV. La Isagoge catalana del ms. parisenc no pot ser presenta- 
da, doncs, com la font immediata de Llull; tanmateix el seu contingut 
correspon als materials de teoria medica que Llull tenia a la ment quan 
va compilar la seva introducció mínima a la ciencia dels metges. 

Si la destresa literaria del cirurgii Guillem Corretger, coetani de 
Llull, indueix una reconsideració de I'absoluta novetat de la prosa 
expositiva Iul.liana, la lectura d'unes pagines de prosa medica que 
remunta a les primeres importacions salernitanes del segle XI, ens 
recorda que a la baixa Edat Mitjana, des del cataka, hom va tenir accks 
a continguts thcnics d'una certa complexitat intel.lectual. Els cbdexs 
supervivents, especialment els tres de la B. N. de París que cito a 
l'Apkndix, són una de les rares proves d'aquest fenomen, de quk ja he 
parlar a I'apartat tercer, que no es produeix sense sorpreses per al lec- 
tor. Per a mi ho han estat les glosses marginals que acompanyen la 
Isagoge de Joanici, que he transcrit en nota d'acord amb els fragments 
de text que comenten. La Isagoge aad artern Galeni Ilatina, atribuida a 
Hunayn ibn Ishaq, un dels grans traductors del grec a l'irab, sembla 

44. Llull, que ha anat postil-lanr d'opinions prbpies I'exposició del catecisme 
(capitols 1-67) i de les ciencies canbniques (capítols 73-79), revela les seves posicions 
dedaradament quan introdueix un petit tractat sobre les religions (capitols 68-72) i 
tria les materies diverses de I'enciclopl.dia final (capítols 80-100): crida I'atenció, per 
exemple, el capítol 83: "De la manera segons la c~uall los infeels poden &ser conirer- 
tits a la santa fe chtistiana." 



que és un  producte del cercle de  Constantí I'AfricA. El fet és que, a 
Saiern, era llibre de  text en  llatí almenys des de  1100 (Jacquart, a 
Dronke 1988, 413) i va constituir la base de I'Articella, el manual més 
antic ais curricula de  les facultats de  medicina medievals, inclosa la de 
Montpeller (Kristeller 1976; Garcia 1982, 99). Sembla fora de  dubte 
que  les glosses catalanes del ms. de París, que incorporen materials aris- 
tothlics a un  discurs galenic elemental, són traducció de les que la 
Zsagoge va rebre a Salern al segle XI rnateix, tal com les descriu Jacquart 
a Dronke 1988, 416  i cegs. Heus ací, doncs, que un  lector catali del 
xv tenia a d s  no  únicarnent ais continguts &una certa teoria medica, 
sin6 que també podia tenir un  tast de les sedimentacions de la Ftsica 
aristotklica, que van canviar la fac de la cultura científica al pas del XI 

al X I ~  (vegeu, mCs amunt, les notes 19 i 28). 
Heus ací el text del ms. esp. 508 de la B. N. de Paris:*5 

[la] Aci comenga lo libre de Johannissi de Introductions delArt 
de Tegni 

Medecina se devideix o.s deperteix en dues maneras ho en dues 
parts, go és en tehbrica e en priticha, de les quals dues. la tehbrica se 
departeix en tres parts, $0 és en complecció de les coses naturais e de 
no naturals e aquelles qui són contra natura, de les quals la scikncia de 
sanitat e de malaltia e de naturalitat ve e prosehex. Quant fora 6s 

humors sobrapugen e habunden més que no deuen del cors 
natural, les quatre humors crexen, per la qual raó o significació se 
conex la malaltia. 

De coses naturals 

Les coses naturals són vil, go 6s assaber alamenu, compleccions, 
comistions, rnembres, virtuts, sperirs e opperacions. E alguns ajústan 

45. Vsgeu I'Aphndix, noticia 3. La hagoge caralana ramhé es troba al ms. Lat. 
4797 de la B. Apostblica Vatiwna i, en brevíssims exrractes del segle mil, copiats 
d'aquesr darrer, al ms. 239 de la B. Universiriria de Barcelona. En la transcripció he 
operar algunes correccions evidents fonamentades en la comparació amh dues ver- 
sions Ilarines: Gracia 1974-1775 i Maurach 1978, procedents de recsnsions parcials 
diferents. 

46. Maurach 1778, 151: "Cum ipsae naturales res extra cursum suum proce- 
dunt". 



en acb 1111 coses ultre les set demunt dites, $0 és assaber, edats, colors, 

figures e la diffinició entre mascle e fembra.47 

De elarnents simples 

Los alaments són 1111, $0 és assaber foch, aer, aygua e terra. Lo [ lb]  

foch es calt e sech e lo ayer, calt e humit; I'aygua, freda e humida e la 

terra és freda e 

De les complexions 

Les complexions són VIIII, $0 és vuit destemprades e una ternprada. 

De les destemprades, les quatre són simples, 50 és calt e fret, humit e 

sech, e les 1111 compostes són axí com qualt e sech, fret e h ~ m i t . ~ 9  Mas 

temprada és dita quant lo cors és dit sa ab temprament de aquestes.50 

De les complexions dels elarnents 

Les composicions ho comistions dels hurnors són 1111, 50 és sanch e 

fleuma e cblera roge e malencolia. La sanch és calda e humida. La cble- 

ra roge és calda e seca. La fleuma és freda e humida. La malencolia b 
freda e secca. E aquestas humós así les diré.5' 

D e  fleuma 

De fleuma són v maneras, so és assaber, ffleuma salsa, e fleuma 

do lp ,  e fleurna agre, e fleuma vítrea, e l'altre fleuma natural. Ffleuma 

salsa és aquella qui 6s pus calda e pus secca de les [Iva] altres maneras 

de fleurna. E aquesta 4s més en substancia e.s pus sutze de humor cok- 

47. Nota al marge esquerre del f. Ir: "Natura segons lo philosoff és dira en dues 
maneras. Narura és cornencamenr de movimenr e de rapas, e segons que natura és 
ferma de matkria de la cosa. Item natura segons lo metge és dita en r r i r  maneras, 
segons que natura és complecció, narura composició, virrut cogirativa de tot lo cors 
e natura segons ús e cosruma." 

48. Nota al marge inferior del f.lra: "Item elament és comencament de genera- 
ció de craxament e de minvament de les coses caibles e a ~ o  fayent la planeta." 

49. Maurach 1978, 152: "calidum et humidum, calidym er siccum, frigidum et 
humidum, frigidum et siccum." 

50. Nora ai marge drer del 611: "Elamenrs són corsos o parts primeras del ws 
huma e és una de les coses qui no.s poden departir en parrs de diverses Formes, del 
masdament de les quais [són] feres diverses species de coses engenranrs." 

51. L'original tamb6 omet el rractamenr de la sang i passa a la flegma. Nora al 
marge drer del f.11: "Egual mesclamenr o composició o conjunctió 6 la qual contén 
agualment de les qualitars dels elamenrs. Item la comistió e hunió ho unirat de les 
coses covinents és ajustar les parrs moltes o poques e de les coses ajustades." 



riqua. E és alrre fleuma dolce anant a qualitat e hwniditat, e aquesta 

és sutzada de humor ~ a n ~ u í n e a . 5 ~  E és altre fleuma qui és dira vítrea, 

la qual nex de fort gran frigiditat ab congelament e fas-se axi com en 

lo[s] vells e en los quais és aminvade la quaior natural. E és altra mane- 

ra de fleuma freda e humida, e aquesta no ha sebor nomenada, mas 

retén la prbpia fredor e humor.53 

De cblera roge 

Cblera roge se dividex o departex en v maneras, car i-y una mane- 

ra de cblera la qual és rosade e dare e naturalment e substancialment, 

e aquesta i nom cblera rúbea, lo comancament ho neximent de la qual 

és del fetge. E i-y altre cblera la qual se apella citrina, lo comancament 

de la qual és per comistió o composició de fleuma ayguosa e de cblera 

roge, empero aquesta és menys calda. altra cblera samblant a 

mujol d'ou, la qual se appella vitelJina, la qual nex per mesclament de 

fleuma congelade e de cblera rossa; clara-verda, a manera de mal robí, 
lo neximent de la qual és majorment del stómach.54 A-y altre maneta 

de cblera verda a manera de verí, per 50 cor el1 nax de fort gran cra- 

mament, la qual ha prbpria calor e prbpria malicia. E són dues aitres 

[lvb] species de cblera ultra les v demunt dites, la una de les quais ha 

nom fumosa, I'altra a nom índica.55 

De cblera negre 

La cblera negra, $0 és malencolia, és en dues maneras e i tres sabós, 

so és d o l ~ ,  stiptic e pbndich.56 La una manera és natural a manera de 

52. Maurach 1978, 152: "Et e a  dulce pertinens ad caliditatem et humectationem 
infecto sanguine." 

53. Nota al marge inferior del 6lrb: "Simpla comistió 4s aquella en la qual hun 
alament sobrabunda segons qualitat e segons quantitar". Nota al marge esquerre del 
f.lva: "E 6s altre fleuma agre anant affrigiditat e siccitac e aquesta & sunadade de 
malencolia." (Una taca d'humirar ha esborrar una primera nota del marge esquerre 
del f.lva, de la qual es veu el calderó vermell i aigunes lletres soltes a la dreta). 

54. Entre la descripció de la cblera vitel.lina i la verda hi ha un sait d'igual a igual, 
4 Maurach 1978, 152: "Est et colera similis vitellis ovorum, quae nascirur ex com- 
mixtione flegmatis coagulati er colerae rubeae clarae, quae est minus calida. Quarto 
modo esr colera viridis quemadmodum prassium, cuius origo est magis a stomaco." 

55. Noca al marge superior del f.lvb: "Membres s6n wssos los quals se engenren 
de comixtions de humors primeramenr e sens malitia." 

56. Els tres sabors no consten als originals de quC disposo 



fessa de sanch o de parturbació d'ela, e conex-sa ésser en los colerichs 
e per colors negres com ella hix de fora damunt e davall. E aquesra 
manera de cblare verament és freda e seca. E és altra manera de cblera 
negra fora de natura causade de la desús dita, e lo comansament e des- 
sacament d'ella, adustió,S' qo és cramament de humors colkriques. E 
aquesta manera verament és appellade cblera negra e és pus laugera de 
la primera manera avent en si quax fomositat e qualitat mortal, qo 6s 
que han qualitat mortal. 

De membres 

Dels membres són en 1111 maneras, de les quals alguns n'i A princi- 

p a l ~  per qo com són fundament de materia. E aquestes són 1111 coses, 
qo és a saber, lo servell, lo cor, lo fetge, los collons. E són altres als quals 
servexen als damunt dits membres principals, axí com són los nirvis, 
los quals aministren al servell, e les artkries servexen al cor, e les venes 
al fetge; los vexells [2a] seminals58 qui administren la sperma als 

collons. 
Són encara altres membres havent prbpies virtuts en si, les quals 

ell[s] mateix se ragexen esta en eUs la lur propia qualitat, axí com són 
los ossos e tots los cartilatges e los membres qui són entre la carn e lo 

cuyro e los musclos e lo grex e la carn. 
E és altra manera de membres, los quals han forsa e prbpries virtuts 

e én principi e vigor dels fundaments principals. Aquests són axí com 
lo stómach e los ronyons e los budells e los lacerts. E per qo com 
aquells han lurs prbpies virtuts, perhb han comengament dels mem- 
bres principals; desigen la viande e transmuden-la, 50 és aquella dige- 
rexen. Lur[s] operacions segons natura, e encare altres prbpries virtuts, 
les quals vénen a ells dels principals hndarnent[sl dels quals sí és lo 
sentiment e59 la vida e lo moviment voluntari.bO 

57. Ms. aduccid, Maurach 1978, 152: "adustione." 
58. Ms. reminan. Gracia 1974-1975, 317: "vasa spermatica." 
59. Ms. a. 
60. Nota al marge inferior del f. lvb: "Nora lo sentimenr és en tres maneras, qo 6s 

senriment e moviment que és alt de narura de anima mudans, aú com en les bksties 
brutes. Item narura de inima racional, so és que la vida és en quescun membra pat- 
ricular e nex e ve de calor lo spirir vidal per les arteties e lo nudriment ve del ferge." 



Les virtuts són tres parts, so és assaber, virtut [natural], spiritual e 

virtut animal.6' D e  la virtut natural sí és una entre les altres qui ami- 

nistra e I'altra la qual ha administrat. Adés fa generació, e adés nodrex, 

e adks perex.62 E la virtut la qual aministra are desige, ara retén, ara 

cou, ara gita fora les coses les quals servexen a la virtut qui perex la 

cossa qui rep e nodrex lo nodriment. kuí com la virtut servex e prove- 

hex a la virtut nutri[2b]tiva, e lavirtut generativa servex altres dues vir- 

tuts, la una la qual li muda la viande e I'altre la qual [és] en formació; 

e les obres de la virtut informativa s6n sinch, qo és assaber, asimilitiva 

e concave, perforable, aspre e blane.63 

D e  les virtuts sperituals hixen dues coses, la una és operativa, e de 

aquesta hix aquella qui example lo cors en les artiries e les streny e de 

la operació nexen aquesres coses, $0 és indignació, ire, victoria, senyo- 

ria, seviesa, soli[ci]tur, $0 és cor j ~ s . ~ *  
La virtut sodica: $0 és animal, la qual ha ordonat e conprin; la 

segona és aquella la qual se mou per moviment voluntari; la t e r p  és 

virtut sensitiva.65 D e  la virtur qui ordona e compon e discern si nexen 

la fantesia en lo front, lo enteniment ho  la cogitació en lo mig loch del 

servell, hon és la rahb, e la mambria en lo occipín, detris la virtut 

voluntiriament movent o rnovedora qui mou  los lacerts, per los quals 

Nota al marge superior del f.2ra: "Ira 6s felonia de coratge de les parrides de din- 
tre a les foranes trencant com I'animal desiga cornplir venjansa pensada de lonch 
temps perla ira; aci fets ho ira 6s en senriment de sanch engir lo cor. Indignaci6 é[s] 
elemenr voluntat de anegrir (?).'' 

61. Maurach 1978, 153: "est uirtus naruralis, est er spirituaiis, est et animalis. 
Virtus siquidem naturalis una est quae ministrat, altera cui ministrarur." 

62. Porser millor 'peix"; aquestperm rradueix una forma del vcrb llatí pasco", en 
el sentit de "fer créixer". Maurach 1978, 153: "Sed naturalis virtus, cui ministratur, 
modo generar, modo nutrir, modo pascit." 

63. Maurach 1978, 154: "Sed operationes informariuae uirtutis quinque sunt: 
assimilatiua, concaua, perfotabilis, aspera et lcnis." 

64. Maurach 1978, 154: "Operatiua veto virrus esr, quae cor dilatat ct arterias, 
et iterum consttingir; ab operara haec nascuntur: ira, indignatio, uicroria, domina- 
tio, astucia, sollicitudo." 

65. Maurach 1878, 154: "Zodiaca uirtus tria complectitur, est una uirtus ani- 
malis, quae ordinat et componit et discernit, secunda quae movet voluntario motu, 
terria sensibilis vocatur." 



tots los altres membres passen, mas encara totes les altres parts qui.s 

moiien per moviment voluntari. E la virtut sensible se dividex es ta  en 

la virtut visible e la virtut auditiva e oderativa e tactiva.66 

Dels sperits 

Los sperits són tres. Lo primer és natural e aquest pren comensa- 

ment del fetge, lo segon és vidal e pren comensamenr del cor, lo ter$ 

es animal e pren comansament del servell. Lo primer de aquest[s] va 

per venes, les quals no polsen e scanpe.s per tot lo cos. E lo segon per 

les [2va] artkries, e lo ter$ va als nervis, les quals se conexen en una 

matexa manera e cosa en lo sperit, lo qual és la una part de les coses 

narurals, axi com havem dit de  0~eracions.67 

D e  operations 

Les operations són dues maneras. La una manera s6n operacions de 

les costuma (?) singularment complex so que pertany auí com és ape- 

tic de  viande, per caliditat e per siccitat; la digestió, per calidirat e per 

humiditat58 E I'altra manera d'ells és que compon en dues coses, axí 

com és desig, spulsió; desig és compost de  dues virtuts e I'altre és aque- 

lla la qual desige. L'altre és [s]pulsió antressi conposte de dues virtuts, 

la una qui gite, I'altre qui senr o d e ~ i ~ e . ~ Y  

66. Nota al marge dret del E2rb: "la vir [...] engenredores l...] hon diu los infans 
mascles se conseben en la part drera de la mare, les fembres en la sinestra. Mas I'am- 
brió, axi com diu Johannissi, la virrut natural, a la qual és administrar e a vegades 
engenrant, crex". Una altra nota al costar de la virrut "sodica", és a dir "zodíaca": "En 
aitre manera a vegades és dita allb solamenr qui és comensamenr de feynes per les 
quals essent lo regiment del nostre cos. e segons a ~ b  axí distanr avirnit (?) és hibir de 
la cosa ordonade en los membres e a@ que 6s a ffer." 

67. Als textos llatins de Maurach 1978 i Gracia 1974-1975 I'apartar de les ope- 
racions precedeix els dels esperits. Nota a l  marge dret del 62rb: "Per los mestres és 
scrir sperir 6s una sobresa scieticha (?). Contén-s'i al scomoviment a les virtuts del cos 
e de les sues actions." Una altra nota mes avall: "Per los sperits vivim, perla calor nos 
regim, per les humós som nodrits, per los membres nos sostenim." 

68. Errors de traducció i salrs de copia fan incomprensible aquesr parigraf. 
Maurach 1978, 154: "Operationes duobus modis sunr: sunr operaciones, quarum 
unaquaeque singulariter quod suum esr perficir, ut esr cibi apperirus per caiidirarem 
et siccirarem, digesrio per caliditarem er hurnecrarionem, retenrio per frigidirarem et 
siccitatem, expulsio per id quod est frigidum er humidum." 

69. Nora al marge esquerre del E2rb: "Operarió és moviment de virrur e allb qui 
és fet. E agb por ésser contra; operació o obra no fa, mes és fera per la irirrur de la 
qual hix e fa ailo en que és enresa." 



Aci és acabada La primera pertícula en la qual tracta de les vil coses 
naturals. E en la segona pertícula tracca de 1111 coses les quals s6n ajus- 
tades a elles, e primerament de les edats. 



V. Recapitulació 

El contacte amb exposicions de filosofia natural de caricter divul- 
gatiu i tebric escrites en catali als segles xv i xv restitueix a la ment de 
I'historiador de la literatura i de la llengua antigues una dimensió 
imprescindible i sovint oblidada del nostre patrirnoni escrit medieval. 
És fonamentalment des d'aquesta experiencia de lectura i d'exploració 
de fonts manuscrites que he concebut aquest discurs un xic erratic, 
pero que tinc la pretensió de creure que no resulta estrany a la tradíció 
de la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona i del seu Butlletí. 

Segurament no hauria adquirit la mica de familiaritat que tinc 
amb la "cikncia de natures" més corrent a la tardor medieval si no 
hagués dedicar forca temps de la meva vida acadkmica a transitar pels 
textos lul.lians i, sobretot, si no hagués tingut contactes amb els histo- 
riador~ de I'astronomia i de la medicina que he esmentat al primer 
apartat. El fet que els darrers estiguin treballant justament ara en la 
catalogació i I'estudi dels textos biornkdics catalans medievals ha estat 
també un estímul important. No cal dir que l'establiment de ponts 
entre la filologia i la historia de la medicina, quan aquesta desemboca 
en I'estudi dels textos medievals que la difonien socialment, és una 
consecució irrenunciable. 

És des d'aquesta perspectiva que he volgut dur a terme més 
amunt el recorregut del segon apartar a través d'una selecció de frag- 
ments literaris on palpiten una terminologia i una consideració de la 
realitat, que reclamen el coneixement per part del lector de l'entramat 
bkic de nocions de "ciencia de natures"; res més que una suma d'indi- 
cis que permeten enfocar alguns graus I'bptica amb que llegim els tex- 
tos tardomedievals: em refereixo a operacions tals corn ara corregir la 
puntuació d'uns versos famosos. 



La dada que explota I'apartat tercer 6s I'antigor i la qualitat de les 
traduccions mediques catalanes medievals, amb alguns suggeriments 
per a incorporar-ne I'estudi als panorames d'histbria lingüística i litera- 
ria, si més no des del punt de vista de la construcció d'una prosa expo- 
sitiva vulgar, la qual ofereix mostres de maduresa al tornbant del segle 
XIV. 

Aquests mateixos materials cientifics, consenrats en cbdexs com 
els descrits a I'Apkndix, permeten d'afinar, finalment, a I'apartat quart, 
alguns judicis generals sobre I'obra de Ramon Llull en el sentir d'es- 
mussar, per una banda, la novetat o I'estranyesa de I'ús que fa el beat 
de la llengua vulgar per a produir textos doctrinals i de remetre, per 
l'altra, els seus coneixements enciclop~dics a un horitzó intel.lectua1 
proper. 



Notícia dels manuscrits citats 

1. Ms. Esp. 563 de la B.N. de París 
Bohigas 1985, 101. 
Incorporar a la B.N. posteriorment al cataleg de Morel-Fatio 

(1892). 
Incipit: al f. Ir de la numeració romana en vermell, [Rúbrica] "En 

nom de Déu cornenca lo quart libre de la Avicenna". [Text] "La febre 
és calor estranya ques compren al cor e d'él parter [sic] miganqant I'es- 
perit e la sandi per les venes e per les artkries e va per tot lo cors e escal- 
fa lo cors, calor qui dampna a les obres naturals, mas no axi com la 
calor de la ira ne del maltreyt." 

Explicit: al f. l66r de la numeració romana en vermell, "Eytanbé 
aqueles medecines encarnans; és necessitat aliguar an aquesres naffres 
alcunes coses assuaujans e pren lana banyada en oli calt, posada desús. 
E si obs és fe-li cristiri e aprofita-li poch mengar. E Gualikn diu en lo 
libre de enginy de sanitat, e sia entenció tua per lo trenchament del 
mirach del ventre." 

El paper mesura 21 per 29 cm i 6s gruixut, amb corondells molt 
visibles i distants. Esta constituit per: (1) un plec de sis cartes en blanc; 
(2) un de cinc cartes; als dos primers ff. s'inicia una copia del text, que 
després torna a comencar al plec següent (ff.l3r-l5v), segueix un f. 
blanc, 6 ff. de rúbriques que corresponen al cos del text (ff.16r-21r) i 
un altre f. blanc; (3) 14 plecs de sis cartes escrites regularment fins al 
f.166; queden dos ff. blancs al final. Les crides de plec a plec apareixen 
amb tota regularitat al marge inferior verso dels ff.12, 24, 36, 48, 60, 



72, 84, 96, 108, 120, 132, 144 i 156. Hi ha doble numeració: els 22 
fulls inicials la porten moderna en tinta negra i xifres aribigues i els 
166 següents, antiga i en tinta vermella i xifres romanes. El paper del 
primer plec porra una filigrana de corona que correspon amb molta 
exactitud al número 4615 de Briquet, localitzat a Muret el 1393 i a 
Perpinyi el 1397 i el 1398. El paper del segon plec és més difícil de fer 
correspondre als de Briquet (és un Mont: turó de tres cims molt apla- 
nat dintre d'un cercle amb creu a sobre); s'acosta als números 11854, 
11890, 11892, documentats a Italia al pas del XV al XV, i a 1'11868, 
documentat a Italia i també a Perpinyi sense data. Els altres 14 plecs 
porten filigrana tipus Cíocbe, que s'acosta a les Briquet 4063-4079, 
documentades a Italia, Franga i Alemanya també al pas del xv al XV. 

Totes tres menes de paper són molt abundants i tenen aspecte i tacte 
homogenis. S'aprecien els ratllats del paper per a la copia, que mar- 
quen la caixa. 

El relligat és del segle passac de cartró i paper i té un llom de ~ e l l  
deteriorat. 

Escriptura de caixa plena (14 per 20 cm) en cursiva gbtica que 
recorda la bastarda francesa; notables el trag angulós dels pals de les 1 i 
de les b, i les rodones que fan per dalt les astes de la v i de la d i  per 
baix la de lag; molt clara i sense abreviatures. Sense notes als marges, 
només amb alguna correcció de la mateixa mi. De vegades la tinta ver- 
mella ratlla errors. Calderons blaus i vermells; capitals igualment bla- 
ves i vermelles i amb afegit de decoració molt acurada del tipus décor 
jlig~ank, tan corrent als manuscrits catalans del xv (filigrana lila amb 
lletra vermella, i vermella amb lletra blava. Lletres blaves i vermelles 
amb figrana vermella i lila).7O Fantasies cal.ligrifiques a les primeres 
Iínies de text d'algunes pagines, amb desenvolupament dels pals de les 
1 i u i 6. Algunes cares ben tragades dibuixades sobre aquestes asres (E 
39r, 401). 

Els primers ff. estan ratats i tacats d'humitat pels marges. Al f.1 hi 
ha una inscripció cursiva mig esborrada: "Ihesu. Die xv de mars hanno 

70. Avril 1982, xv, 165-175. El dProrjligranPapareix a les capitals reproduides a 
les planxes civ-cxx. Vegeu les figures 1 i 2. 



MCCCXLIIII nase maria i en I'ayn MccCXLv nase Catarina a 10 die de 
azost". D'una altra mi: "Libro auando." " 

Al verso del darrer dels ff. en blanc del ms.. molt ratat i malmes 
perla humitat, s'hi llegeixen dues inscripcions de dues mans diferents 
en cursiva gbtica.71 

El paper i la lletra situen el cbdex entre darreries del xrv i princi- 
pis del XV; el text de la traducció podria ser de la primera meirar del 
XV, ja que es detecten occitanismes i solucions catalanes que desapa- 
reixen a la segona meitat del XN (blese, Iantesa, padella, vou, saubut, 
vesinetat). La traducció sembla responsable i acurada dintre dels hibits 
tardomedievals. 

Copio un breu fragment d'aquesr cbdex a la nota 32 d'aquest tre- 
ball. Vegeu la figura 1. 

2. Ms. Esp. 212 de la B.N. de Paris 
Morel-Fatio, n. 94; Bohigas 1985, 101-102. 
Procedent de la Biblioteca Reial de Fran~a. 
Incipit: f. Ir: "Lo comengament del libre lo qual compila frare 

Thederich de I'orde dels predicadors, explanat per Galien Correger de 
Mayorcha. E contén-s'i al comensament quina cosa 6s cirurgia." 

Ezplicit: f.124r: "E si no ix ancabia, dóna-li crestiri e dóna-li leyt 
bulida de somera. E de que qual cosa sya feyta diu e mostra qui aur diu 
squinitia 6s feyta con ha les faringes. Ffinito libro sit laus, gloria 
Christo." 

El manuscrit mesura 34,5 per 24,5 cm i té 125 folis hibils; és 
compost de 9 plecs de sis cartes de pergamí encarar carn amb carn i pell 
amb pell, amb reclams al verso dels fulls 12,24, 36, 48, 60,72, 84,96, 
108; un plec de 5 cartes amb reclam al f. 118v i acaba amb un de 4, 
amb els dos darrers fulls tallats. La cboia arriba fins al f. 124r: el verso 
d'aquest i els següents són plens de receptes en catala en lletra cursiva 
del XN-XV, que ocupen rota la caixa. 

71. "Ihesus. In nomine domini, amen. MCCCXLV." I "Siropo prarricianis. Recipi 
manipulo uno de caiamandrina cumque rogie swlopendria, capilli voneris, erba 
dora, stasic, bogite, Ir1 doc pmre (!) ad aqua fins consuma la meytat e de questa aco- 
cione ne pagra ogni matina fiu a diun mezo gato con meza onza de zucharo bian- 
cho." 



El relligat, que inclou guardes blanques i fulls de respecte en 
paper, 6s de la biblioteca reial francesa, amb pell vermella i escut amb 
tres flors de lis coronat i envoltat d'una garlanda oval. 

La lletra 6s cursiva gbtica libriria a dues columnes de 25,5 per 8,5 
cm. La primera plana porta orla blava i vermella amb fantasies de décor 
filiguané als quatre angles. Hi ha rúbriques vermelles; les caplletres son 
blaves i vermelles, amb presencia del dé~orf i l i~ran~,  amb filigrana lila i 
vermella sobre lletres alhora blaves i vermeIles. 

Els tractats copiats al cbdex són: 
1. ff. 1-9 1, rraducció catalana del rractat de cirurgia de Teodorico 

dei Borgognoni (vegeu I'apartat tercer); 
2. ff. 93-102, traducció catalana del De medicina equorom de 

Giordano Ruffo (Poulle-Driex 1966, 20-21); 
3. & 109-112, rraducció catalana I'Epistola a Ptolomeu sobre els 

ocells de caca, que compta amb diverses eds. (Bohigas 1985, 102; 
Garcia 1975); 

4. ff. 112-124 anatomia procedent del primer rracrat del Llibre 
dAlmansor de Razés (encara que al f. 11 2r digui que es tracta del llibre 
IX, molt més divulgat i comentar). 

Els textos d'aquest cbdex ofereixen amb més abundancia que el 
citar precedentment solucions occitanes o prbpies del catala anterior a 
la segona meitat d d  xv (vou; kyr, fyta; grafies de tz final; raon; homen; 
e lo camiper "en lo camí"; caer; péra; uesent). La lletra i la factura mate- 
rial del cbdex permeten datar-lo entorn de mitjan xiv. 

Copio el prbleg del primer tractat a I'apartat tercer del present 
treball. Vegeu la figura 2. 

3. Ms. Esp. 508 de la B. N. de París 
Bohigas 1985, 102-103. 
Incorporat a la B.N. el 1892. 
Inc+it: f. Ira: [Rúbrica] 'Xcí comenca lo libre de Johannissi de 

Introductions del Art de Tegni." [Textl "Medecina se devideix 0.s 
deperteix en dues maneras ho en dues parts, 50 és en tehbrica e en pri- 
ticha, de les quals dues, la tehbrica se departeix en tres parts." 

Explicit: f. Glrb: "Les compostes són aquelles matexes que reffre- 
den los ronyons e la vexiga. Deo gracias. Amen." 



El ms. esta constituit per deu plecs de sis cartes, més un full afe- 
git al darrera, de paper de bona qualirat (filigrana de fletxes creauades 
no identificable amb precisió a través de Briquet). S'aprecien els ratllats 
del full per a la copia, que marquen les dues columnes, perb no les 
puncions per trasar les Iínies. El paper fa 28,75 per 20,75 cm i cada 
una de les columnes de text, 21 per 6,5 cm; els marges s6n, doncs, 
generosos (5,5 i 6 cm a baix i a la dreta i 2,2 i 3 a la dreta i a dalr). Al 
f. 6 l r  al final del text i 62v hi ha anotacions mediques i d'altra mena. 

El relligat de cartró i paper és del segle passat; al segon full de res- 
pecte consta la data d'entrada a la B.N.: 30 de gener de 1892. 

La lletra és humanística rodona amb algun tret de cursiva gbtica; 
és molt clara i sense abreviatures (només algunpre, pri i ser i les nasals), 
amb rúbriques del mareix estil de Ilerra, pero de formar més gran, i 
espais en blanc per a les capitals. Algunes pinzellades grogues remar- 
quen les lletres majúscules presenrs a les primeres Iínies dels parigrafs, 
després de l'espai blanc de les capitals. En el primer dels tractats, el de 
Joanici, els marges són plens de glosses, probablement de la mateixa 
m i  del text (vegeu l'apartat quart). Al marge superior dret del f. 1 una 
taca d'humitat ha esborrat la lletra perb es pot Ilegir, d'una m i  cursiva, 
potser del XVII: "Joan Ebensué .... Parma pract ..." El darrer tractat del 
cbdex conté aquesta obra (Bohigas 1985, 103). A més de la taca d'hu- 
mitat el cbdex presenta arreuforadets de corcs &un o dos mm, que no 
imoedeixen la lectura. 

Els tractats copiats al cbdex pertanyen a la compilació escolar dita 
Articella (Kristeller 1976; Articella 1534): 

1. M. 1-10, Isagoge, de Joanici; 
2. M. 10-1 1, Sobre les orines, de Tebfil; 
3. M. 11-12, Sobre ehpohos, de Filaret; 
4. ff. 12-48, Llibre de les medicines simples, d'Albumessar; 
4. ff. 48-56, Tractat de les uiandes, atribuit a Galk; 
5. ff. 57-61, Petita practica de Joan Mesué abreviada per Joan de 

Parma. 
La factura material i la llengua d'aquest cbdex, on no es detecten 

ni occitanismes ni solucions catalanes de la primera meitat del xiv, el 
situen a la segona meirar del segle XV. 



Copio el primer tractat de la primera obra del cbdex a I'apartat 
quart del present treball. Vegeu la figura 3. 



Figura 1 Ms. BNP esp 563, fol. WIK 
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Figura 3 Ms. BNP esp 508, fol. 1 r 
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DISCURS DE CONTESTACIO 
de 

Josep Romeu i Figueras 



Excel.lentíssim senyor president, senyors academics, senyores i senyors: 

La placa vacant per bbit de la seva posseidora, la doctora 
Francesca Vendrell, a la nostra Academia des d'ara sera ocupada per la 
doctora Lola Badia Pimies, desprks de la celebració d'aquest acre 
solemne i públic d'investidura que estem vivint. Em plau que el nos- 
tre President m'hagi distingit amb la comanda de redactar i llegir 
aquest discurs de contestació que vosres tenen la paciencia d'escoltar. 1 
em plau perque puc esmentar la rememoració de la doctora Vendrell, 
una dama exemplar per la seva modestia i la competkncia dels seus tre- 
balls d'histbria i d'histbria de la cultura medieval, i perque, més imme- 
diatament, hauré d'evocar alguns moments molr cars de la meva bio- 
grafia personal quan parlar6 de la meva relació amb la recipiendkria, 
quan tracaré la seva trajectbria acadkmica, prou sblida a pesar de la seva 
jovenrut, i quan breument comentaré el seu discurs, que tots hem 
escoltat amb deferencia i aprovació. 

Centrada de la doctora Badia a la nostra Reial Academia de Bones 
Lletres de Barcelona no és pas un fet fortuit i atzarós, sinó una deter- 
minació meditada i basada en rnotius prou sblids, ja que ella represen- 
ta amb tot mereixement la primera promoció d'alumnes de la 
Universitat Autbnorna de Barcelona dins una generació nova i compe- 
tent, inquieta i amatent a la recerca d'una nova manera de veure el 
món i d'interpretar-lo. Significa, a mes, I'assoliment d'una concepció 
matisada i responsable d'enfocar la docencia universititia en I'aiguavés 
de la impartició de conceptes i d'una totalització de la cultura integra- 
da tant en el docent com en el discent. 

Vaigconkixer h l a  Badia a la Universitat Autbnoma de Barcelona 
el curs 1969-1970. Assistia a les meves classes i ens vam fer amics. Era 



una noiavitalista i oberra, agradosa en el ttacte, sempre oscil.lant entre 
la ironia i I'humor, comunicativa i amb molra simpatia ~ersonal. Aviat 
em va fer saber que volia fer medievalistica, en concret, historia de la 
literatura catalana medieval, i les seves preferencies anaven decidida- 
ment per aquest camp, fins al punt d'ésser un cas exemplar i prematur 
de destinació del propi futur. En acabar la carrera redacta i Ilegí la seva 
tesi de llicenciatura sobre el Decarneron catala, més tard publicada dins 
el Butlleri de la nostra Academia dels anys 1973-1974, i durant quatre 
anys més treballa, finalmenr, en la seva tesi doctoral sobre el Canconeret 
del manuscrit 129 de Ripoll, conservat a I'Anriu de la Corona d'Aragó, 
que també rneresqué esser impresa, rnés aviat tard, el 1983, quan ja feia 
alguns anys que I'obsedien l'obra i la figura de Ramon Llull, sobre el 
qual ha anat redactant valuosos escrits, i l'absorbia la seva docencia a la 
Universitat Autbnoma de Barcelona. 

L'agost de 1983 concorregud a unes oposicions a catedra de 
Literatura catalana per a la Universitat de les Balears, que guanya. No 
es va traslladar a la seva nova destinació academica perque la 
Universitat Aurbnoma de Barcelona requeria la continuitat de la seva 
col.laboraci6 docent, iniciada feia uns anys, i va obtenir per a ella una 
comissió de serveis fins al curs 1985-1986. Va obtenir aleshores un 
concurs de merits que li va permetre de formar part de la plantilla 
organica de l'esmentada Universitat Autbnoma de Barcelona. Es pre- 
senta poc després a un concurs d'accés a catedra per la Universitat de 
Barcelona i l'aconsegui, de manera que el desembre de 1987 prenia 
possessió de la catedra de Literatura catalana medieval de la Universitat 
de Barcelona. Finalment, el 1995 es presenta al quart concurs de la 
seva carrera i es fa amb la placa de la Universitat de Girona, a la qual 
havia optat per motius familiars i molr personals -excessiva massifica- 
ció i supercompartimentació de les grans universitars enfront de les 
petites i de nova creació, que permeten mis oportunitats per a una 
recerca i una docencia satisfactbries. A Girona ja havia contribult a 
crear 1'Institut Eiximenis i a promoure l'edició de les obres d'aquest 
polígraf medieval, des de 1986. 1 és a Girona, en la pau d'una univer- 
sirat que comenca i no té gaire alumnat, on la doctora Badia viu, exer- 
ceix en plena llibertat la docencia i prepara i enllesteix la seva conside- 
rable tasca de recerca. 



Ramon Llull ha estat pricticament des del primer moment, i 
segueix essent-ho encara, I'obsessió i I'atraccció més poderosa de la 
doctora Badia. La fascinen els jocs d'enginy constant de la seva trans- 
mutació de la doctrina en literatura. Allb que ara cerca en Llull és la 
manera de produir edicions anorades seriosament de les obres litemries 
bksiques, amb notes de contingut freqüent sobre ciencia, teologia i 
filosofia. Fa un temps que la preocupa la filosofia natural i l'enciclope- 
disme de Ramon Llull, una noble i ardua ambició, i aixb I'entusiasma. 
Pensa amb encert que tot Llull és una enciclopedia, en la mesura que 
s'hi troben dades de vegades corrents pero de vegades ben insblites que 
cal documentar i anotar convenientment. En canvi, quan Llull fa el1 
mateix enci~lo~edisme, com en el Llibre dp contemplació, el Fhlix o 
I'Arbre de cit'ncia, escriu quelcom que ultrapassa totalment la norma. 
Amb aquesta posició epistemolbgica la nostra erudita s'adona prou que 
tot plegat no té res a veure, en definitiva, amb la literatura, i es qües- 
tiona I'abast i la prbpia atracció per les belles Iletres, amb una minva 
d'interks cada dia més accentuada. 

Aquestes consideracions a part, cal posar en relleu que Lola Badia 
ja ha publicat quatre llibres i diversos densos articles de materia 
1uI.liana. Actualment és magistra de la Majoricensis Schola Lullistica, 
membre del consell de redacció dels Studia Lulliena i de la comissió 
editora de les NEORL. El seu nom és requerir quan es fan homenatges 
a lul~listes insignes, com Robert Pring-Mil1 i Charles Lohr, i quan es 
fan simposis i números especials de revistes sobre el beat mallorqui. 
Aixb per un cantó. Per I'altre, constatem que la seva faceta de lul~lista 
li ha obert les portes del món acadkmic internacional, perque, sense 
sortir-se d'un tema estrictament catali, ha pogut presentar-se a tot 
arreu &Europa i d'Amkrica com a medievalista en exercici amb pro- 
jecció genera, sense que cap institució del pais ni cap dels seus mestres 
I'hagin empesa en aquella carrera ben fruitosa, de la impartició d'una 
assignatura anual de segon cicle universitari sobre Ramon Llull el curs 
de 1979-1980 fins a una activitat lu1,lística de primer ordre. 

La dedicació central a Ramon Llull no és pas I'única conreada per 
la recipiendiria. N'hi ha d'altres, no tan preferents, pero de prou 
interks. M'estic referint a esrudis de poesia trobadoresca i posttrobado- 
resca del segle NV; sobre Flamenca; Ovidi i I'Edat Mitjana catalana, 



Ramon Muntaner, Curial e Güelfa, la seva immersió en el Decarneron 
catala, ja citada; l'edició d'un nou roman catala desconegut del segle 
XV, la de Jacob Xalabin, de Bernat Metge, a qui ha dedicat, a més, 
estudis específics, de Jordi de Sant Jordi, i de Ramon Boter; notes sobre 
Ferran Valentí, sobre Fronti i Vegeci en la cavalleria catalana dels segles 
xiv i xv; sobre Guillem de Conches i la filosofia natural; els valents 
qüestionaments del concepte d'humanisme catala; diverses i sblides 
aproximacions a la rica figura d'Ausiis March, amb incursions sobre 
Jaume i Pere; pagines sovintejades i plenes de novetat sobre Joan Roís 
de Corella; alguns excursus sobre lexicologia, una mica marginals; com 
també la curiositat que i'ha metiada a redactar treballs i notes sobre 
autors moderns. 

De tota manera, la passió més autkntica i operant de la doctora 
Badia és i ha estat sempre la docencia. 1 així cerca entendre els textos 
antics que necesita comprendre per fer les seves classes i, si aquests s6n 
literaris, maida per copsar-ne l'ingredient, sense poder f ~ a r  l'atenció 
en allb que només és literari, és a dir, simplement filolbgic i, al capde- 
vall, estetic, en un neopositivisme que potser no 6s prou sensible a des- 
triar allb que és literatura d'ailb altre que no és sin6 escriptura vehicu- 
lant conceptes sense pretensió creativa i bella. 

És per aquests motius que ha cercar i esta segura d'haver trobat 
una fórmula per llegir els grans autors catalans dels segles xv i xV, en 
el sentit que entén i admet que hi ha una cultura escolistica ambient 
que transmet en el laicat culte i lletraferit determinats continguts uni- 
versiraris amb l'herencia clissica filtrada pel sedis de la clerecia, els 
quals constitueixen el brou de cultiu on es construeix un discurs sobre 
i'ús del literari en catala i en la recepció catalana d'aquest magma teolb- 
gic, historic i doctrinal. Cal recompondre el teixit de les fonts reals i 
saber llegir on apunten l'autor del Curial, Ausiis March, Joan Roís de 
Corella, Jaume Roig, Joanot Martorell i els altres. Es tracta, doncs, de 
fer excursions per les cikncies i els textos científics, de manera que s'ha 
proposat des d'ara no fer edicions de textos científics ni de cap altra 
mena si no és en col~laboració amb aigú que tingui el taranni i la com- 
petencia adequats per a dur a terme aquesta tasca. 1 en aquest punt 
pensa expressament en els deixebles que ha anat fent al llarg de la seva 
docencia. Opina que si la treus de la docencia, li queda poca cosa. Per 



aixb el que cerca, el que ha cercat sempre i no ha acabat de realitzar, és 
estudiar tant com sigui possible per poder donar raó del que passava en 
els escriptors catalans tardomedievals, de Ramon Llull a Rois de 
Corella, fins que sigui possible emprendre edicions modernieades i 
anotades per a ús de gent desperta de ment que, com ella, vol com- 
prendre, amb el concurs desitjable de col~laboradors dotats per a tal 
negoci. 

Aquesta concepció de la responsabilitat científica i docent que 
formula actualment la doctora Badia i les línies de recerca descansant 
en la historia de la ciencia, estan sota el canemis del discurs que hem 
escoltat ara mateix, un discurs que constitueix un exemple excel.lent 
d'allb que ha d'ésser un parlament academic d'aquesta natura, i voldria 
esbossar ripidament les parets mestres que el sostenen, com a recorda- 
tori i actualització memorística. 

D'una manera ponderada i objectiva ha fet i'elogi de la seva pre- 
decesora, la doctora Francesca Vendrell de Millas, i no li manca gens 
el component humh en comparar les actituds de dues dones erudites 
en enfrontar-se amb la multiplicitat de problemes que afecten la histb- 
ria de la cultura durant I'epoca medieval a Catalunya en dues etapes 
totalment diferents dels nostres temps més recents. 

El discurs de la doctora Badia, Extos catakzns tardomedkvals i 
r< ., ctenciu de nutures", esdevé una nítida presa de posició d'una filbloga 
que, en el moment d'explicar els textos literaris, no es limita gens a 
valorar el seu component estetic, ans utilitza el text com a document 
inserit en la cultura d'una epoca determinada. La recipiendhria posa en 
relleu i demostra que certs coneixements sobre la "ciencia de natures", 
o filosofia natural, i la medicina eren integrats en la cultura general de 
I'Edat Mitjana i en formaven part. Evidentment que aixb mateix 
podria dir-se de I'astronomia o astrologia. 

És per aixb mateix que el filbleg modern no pot ignorar aquestes 
disciplines si pretén explicar el contingut dels textos. L'autora defensa 
aquest principi no sols en casos obvis, com el de Ramon Llull, sinó 
també en contextos purament literaris del segle XV, tot adduint exem- 
ples presos del Can~oneret de Rzpoll i de Fruiw-de-/oi e Sor-de-PLzser i, 
més endavant, d'autors com Jaume Roig i Ausib March. S'ocupa 



immediatament de I'oposició entre el discurs moral i el discurs medie 
en terrenys tan relliscosos com són el de la sexologia, i planteja el pro- 
blema dels textos tkcnics que eren a l'abast dels escriptors del ternps, 
com 6s el cas de les enciclopedies del segle XII, per exemple, en els 
quais es recullen idees procedents del Canon d'Avicenna. Aixb la con- 
dueix a apostar en favor de la necessitat de I'estudi de Les traduccions 
cientffiques en llengua romanc de durant els segles xv i m, així com 
de la formació dels corresponents Ikxics tkcnics, advertint que les tra- 
duccions al catala no han merescut, en general, el mateix interks de les 
castellanes d'Alfons el Savi. Essent Rarnon Llull i Arnau de Vilanova 
els més alts representants de la literatura científica generada en catala 
durant I'Edat Mitjana, I'obra llur no podria ésser valorada i analitzada 
si manqués l'edició i els estudis de les traduccions de que disposem, i, 
com a exemple, Lola Badia edita criticament un llarg passatge de la tra- 
ducció catalana de la ísagoge de Joanici, que presenta clara conco- 
mitancia amb la primera part del capitol 88 de la Dochinapueril. 

Després d'unes conclusions genrrals, la doctora Badia ens ofereix 
un apendix en el qual es descriuen detalladament els tres manuscrits de 
la Biblioteca Nacional de París que cita en el text i ofereix una llista 
completa de referkncies bibliogrAfiques, i conclou amb una bibliogra- 
fia detallada de la seva obra publicada. 

El discurs de I'acadkmica electa és sblid i ben fonamentat i avaia 
el saber de l'autora, així com I'encert de I'Academia per la seva elecció 
com a membre de la institució. 

En aquest sentit em vénen a la membria paraules seves d'uns anys 
enrera no pas premonitbries de l'acte solemne que avui celebrem, perb 
sí que s'hi refereixen paradoxalment. En un prbleg per a mi entranya- 
ble que la doctora Badia va voler redactar per a uns volums d'home- 
natge que em foren oferts i que estimo especialment, en referir-se al 
meu ingrés a la nostra Academia en I'acte públic corresponent, de 
1972, diu així: 

En segon lloc perquk, si dic els motius pels quals no vaig assistir a 

I'acte que acabo de rememorar, aquel1 20 de febrer, de seguida es veuri 
quin és el meu paper en rota la historia. Doncs no hi vaig assistir per- 
que em feia vergonya: una servidora era estudiant de quart curs de filo- 
logia hispinica de la Universitar Autonoma de Barcelona i alumne de 



Josep Romeu des de feia dos anys i considerava que una Academia era 
una cosa tan allunyada de la seva trista realitat discent, que no gosava, 
tot i i'admiració que li mereixien qui hi era rebut, el seu padrí, el pre- 
sident de I'Academia i wtti qmnti, dona, no gosava de posar-hi els 
peus ni com a simple espectador. No cal que m'esforci gaire més: res- 
pecte de Romeu, Jordi Rubió i qui signa ocupem posicions histbriques 
simetricament oposades; si Rubió a I'al.ludit discurs feia la úzudztio 
d'un seu deixeble, jo faré la d'un meu mesrre. 

Per aixb i per tanres coses personals i objectives que concorren en 
la figura de la doctora Lola Badia, des de I'alumnat i el magisteri d'a- 
bans fins a I'actual eclosió brillant i inquieta, i profunda, que n'han fet 
des d'uns anys en$ la posseidora d'un mestrarge autentic i fecund, 
amb deixebles que la segueixen i l'adoren, dins la propia personalitat i 
les rendencies més diverses de cadascun d'ells, i pels brillants estudis 
que ha empres i realitzat i el plantejament encara de noves i inedites 
recerques d'un futur llarg i esplendorós; per tot aixo i pel seu discurs, 
testimoniatge d'un gran saber que no es tanca en ell, sinó que apunta 
a nous camins, la nostra Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona 
se sent profundament agraida i segura de la seva elecció distintiva, i 
acull, complaguda, la recipiendhria. Benvinguda, doncs, doctora Lola 
Badia Pimies, a la nosrra Casa. 
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