ELS AFORISMES D'HIPÒCRATES

[PREFACI]
[1] En nom de Déu e de la gloriosa Verge Maria, Amén. Açí comensen los Im"

/onosmes de Ypoerès, et primo:
[S]ermó de monsenyor Costantí, monge de Moncati, a Graugó, j son dis
cípol. Mon fill, en reposant a les rues demandes, per ço cor ro' as dit sovín que
yo a tu rralladés algunes de les obres de cirurgia! de Galièn, de lengua aràbi
eha en latina, moltes veguades te dich que no m'entremet obrar ni splener
obra de ren gran philòsoff, mas per ço eor tu no-r lexes de demenar dient que
la [engua latina ha gran fretura de aquestes obres, per ço he alrreyada' una
obre sobre los Im/orismes del gloriós Ypocrês, la gual obra qui ben gentil
ment la entendrà se alegrarà de no haver perdut son temps. Aqnesra obra és
matèria molt clara e paraules molt posades." Encara Galièn, que-ri fo spone
dor, volch profitar en sa matèria a dir paraules ponderoses de gran profit e
de gran delir.'
1. Vida breu," art longa, temps poch, spariment fallibre, lo jutgar greu.
E per ço cové no solament a ssaber so que li fa mester al metge, ordenar als ma
lalts, aquells qui-ls guarden e les altres eoses deffora."
1. GraJlgó: A diu aqní «ad Azonem vcl Glauconem discipwum 5uum". El manuscrit, com
pllSSllrà al començament del llibre ¡ercer, transcriu erròniament el nom.
2. De cif'Urgia: aquesta precisió no apareix en el prefaci d'A.
3. A/lTry<1da: al m811uscrÍl diu «alrreguado", que cousiderem uu error del copisla qne houria
d'hover eseril el verb 'allreyar, allrejar' ('concedir, assentir', OCVB).
4. Pmade<: en el ..,mil de 'paraweo de P"", impon811ts' Al texl d'A llegim «verba quoque
ponderosa".
'jo
lrodncror calalà recull així el ddeclare j el prodem: de la relòrica cliissico, qne lambé SÓn
a la versió llaUna. Aqu""lo darrera, però, esmenta també Horaci (<<Horarii satyrici»).
6. Liltré 1979, 4Jl comenta que aquesta idea ja havia ""tat expressado per Demòcrit, Anaxii
goras i EmpOOoc!eo.
7. El menuscrir de Toledo (apèndix) ofereix una lectura molt més clara d'aquest aforisme:
«La vida 6 breu, la art Ionga, lo temps poch, los sperimens Iallables, jutjat greu. Et per SO fa mes
ter al metge nOsulameut saber a1hò que li fa mester, mas eu urdouar lo malalt e aquels qui·lgarden
e les coses detor",,".
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moure, ne fer res de novell, nede purgacions, ne de altra purgació, mas star en pau.
[J6v] 21. Aquelles coses que fan mester a buydar, los cové buydar per lo 10
gar on se atrau Ja natura, especialment per covinenr loch.
22. La matèria digesta cové buydar, no pas la crua, ni en lo comen
samenr, si no fa mester. Car moltes veguades no fa mester.
[17]
23. Aquelles coses qui-e purguen no-s covéde guardar la mulnrur sola
ment, mas en qual manera, car si-s purga axÍ com se deu purgar fa profit, e bé
o soffer lo malalt. E !Ja on fa mester buydar fms 11 deffalliment, essò se fa si \0
malalt o por soferir.
[l7v) 24. En les agudes passions, tart al comensarnenr" cavé usar evacuació,
e primerament ben jutgar com se deu fer.
[18J 25. Si purga ax¡ com se deu purgar, fa profit e bé [Lêv] o sofferen. E lo
contrari, mal ho sofferea.

[18v] LO SEGON LIBRE DELS EMfORISMES DE YPocRÀs
1. En aquelles malalties en les quals la son fa treball, és mortal. E si
la son fa profit no és mortal.
[l9v]
2. La on la son toll la elienacio -so és: que no és en son seny-, és
bon senyal. Là on [nol"2Ji fa, és morral.
J. La son e lo vedar: cascun d'ells fer plus que no deu és mal.
[20]
4. No planea ne buydea, ne altra bé qui sia fora de natura.
5. Lo trebayll sens caysé" mostra Li malaltia.
[2Ov]
6. Cada un a qui dol alguna partida de son cors e no sem aquella do
lor, aquell és la rasó malalte.
7. Los corsos que s'amagrexen eu lonch de temps, tart retornen en
llur estat. Aquells qui en poch de temps amagrexen, en poch de temps tornen
en lur estat.
8. Si algú se relleva d'alguna malaltia e reb vianda e no millora, senyal
és que massa vianda [21] pren. E si açò avé a algun que no prengua vianda, se
nyal és que ha mester de ésser buydat.
9. Qui vol purgar los corsos, los cové de fer fluix, ercêtera."
21. Tllrt 111 W",(I111l"'e!I(; en A Ue~im «mro el in [lrincip'¡.,.. r en F, "pou el nu cOmm~'
cernem».
22. Aquí B ha de =m~ir uu error. ¡a que hi falca la negació. com passarà més endavanl, a
II17. L'adverbi ni és l>Ule eu A com en F.
23. Sl'lHarysó lraduei~ elllari ""'p"ul4rlci... F diu «cause hon megnifesre» j Gal .. e~plica que
«el acbali sc::ns caysó» és el que es produej~ ""n.e cap movimenl. N'hi ha de ires ¡ipu.: «dolor de
plas,»....de spasme» i de «.pOl'lerma» (f. 20 17). El terme ar,ys<Í apareix recollit als dicciouaris oc
dlans: SJ Honoral, per exemple. en el seu D'C!l("'/"lff prQlJel1çlll-françai< (Ginebr...: Sla,kine re
prims, 1971, 3 vols. 1.' ed. dellIl46·48) recull la lli «,aiso»: "CIUSC, r.¡>on» O. 376).
24. Fluix. elrèlrn:r: els COUdUC1el del cos cap a l'exterior han de pl'OCUral una sonida fluida
de les humon;, per cal que «ia natura Ics puxa gitar ab la me<:lil"ina lrempada, per la qual no rerba
la narum», com escriu Galè (f. 21.. a)
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[21v) 10. L05 corsos qui no són nets, quant més los nodrexs, aytant més los
fa de dan.
11. Pus leugera cosa és umplir-se de beurage que de vianda.
[22] 12. Aquelles coses qui romanen en les malaltias aprés Jo terme, han
acusrumat de fer retornar la malaltia.
13. A les demés malalties a qui-s fa terme, la nir devant li és pus greu.
E aquella qui ve, li és leugera.
[22v] 14. En los flrrixs dd ventre, lo mudament de les egesrions és bo si elles
no-s muden en mal.
15. Là on les barres són malaltes o pusceles nexen en lo cors, fa mester
guardar les egestions. Car si elles són colèriques, lo cors és malalt, e si elles són
sernblenrs als sans," cert és que (o cors se deu nodrir.
[23)
16. Là on és índígèncla," no covê trebellsr.
[23v] 17. Là on la vianda entre fors de narura." fa malaltia: assí manifesta la
cura.
[25]
18. E aquells qui-s nodrexen molt e rost." tost se fa purgació.
[25vl 19. Les agudes malalties no són, al pus [Ost,29 certes pronunciacions de
salut ne de mort.
[26] 20. A quascun jove a qui és lo ventre humit en son jovent, és sech com
ell és vell. E a qui és sech com és jove, és humit com és veyll.
[27)
21. Lo abeuratge solluff la fam.
[27v] 22. Totes les malalties qui-s fan de plenea. la evacuació los sana. E
aquelles qui-s fau de evacuació, la plenea. E de les altre; coses, lo com-ari."
2J. Les agudes malalties se termenen en .XIIll. jorns.
[28v] 24. Lo quart jorn significa lo .VIT. Lo .VIILn jorn és comensamenr de
la segona sepmana. Lo .XI." significa IQ .XlII!.". E lo .XInI. significa lo
.XVII.", car lo .XVII. n és quart oelXlllf." e lo .VII. n deJ .XI.".Jl
25. La pus partida de les quartanes de stiu són [29] breus, e aquelles
de eurumpne són loogues, especialment aquelles qui duren tro a l'hivern.
26. Més val que la febra sobravengua a l'espasme, que l'espasme a la fe
bra.
2'. Aquí cal Uegir «si elles són IIeTl1blams a les del. 5QIlS» perqu~ fac¡ sentit.
26. Galè: «la flllIl appella Ypocrils indi~ènd..,. (f. 2) 17). F explica el sígnificar del ruleisme:
«,-'ell neo:s.sieé de prendre viande et reffecdon».
27. S'ha d'encendre ..entr= com a present d'indicatiu del verb «emra,.,.. é. I dir, que la na
tura no tolera l'a1imenCJ.eiÓ.
28. GaI~: «So que Ycccràs ha dit 'se nodre~en tosc' emén en poch temps se parle~ lo nodri
ment de dinin: lo con; e lo", n'ix» (f. 2' dl.
29. Al pliJ tOSI, cerle" B diu ..al pU'l tost tot... «Tot» manca en A i F. El maeeix copi"l e5Criu
«pus tO! .. en el com~lali de Gal.. (t. 25 17).
30. Aiofi¡me comenta, per Lillli 1978, 420-4n. L'wüma frase és un dels precepte> basics
de la medicina hipocràtica que úndni vigència durant 101 el ~a1enisme medieval: crJ!J!rtlm "mlro
'11' cural1lur.
31. Sobre la manera de calcular d. di... indkarius. vegeu Linré 1978, 477,78.
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27. (Al aquells qui-s milloren sens cabó, a ells [no]'" cové creure, ne
haver paor dels mals qrri-s flln sens rahó. Car aytals coses no són certes e no han
custurnat de durar molt.

[29v] 28. En les febres lentes, obrar lentament o nient buydar lo cors es mala
cosa, pigor que fer so que hom deu per rahó. car lo primer fa longa malaltia, e
lo segon la fa curta.
[30] 29. Al comensarnent de les malalties, si ha gens a buydar, buyde. En
l'estat fer salencr" val molt més.

[Iúv] 30. Al comensament e a la fi de malalties, tots los accideuts són febles.
En l'escat, tors són forlrls.
31. Aquells qm-s releven de malaltia e·s nodrexcn bé e no milloraln],
és mal senyal.

32. Sovén,

li

veguades aquells qui han haüt mal se nodrexen bé al CD

mensamenr' e no milloren, li la fi cove que s'abstengen. E quant se abstenen al
comensamenc e puys se nodrexen mils, mils milloren.

!Jl] 33. En totes malalties, confortar-se e ben reçebre vianda és bon. Lo
contrari és mal.
34. En les malalties, menys moren dels malalts qui les han segons Íur
pròpria natura, abirud en regió, temps e plus, de aquells a qui no valia malal.
tia pròpria segons aquests senyals.
[31vl 3). En totes malalties, haver grosses les partides entorn lo lombrigol e
lo pentenill val més quc haver-les subtils e àvols, car ell J' és apparellat a purga.
ció per fluix."
[}2] 36. Aquels qui han sa lo cors, se resolven pus rost per medicina lexari
va que aquells qui usen males viandes."
37. Los sans corsos greument usen medicines.
38. Poc pijor vianda que la millor: la plus [32v] desigada deu hom donar.
39. Los veys pus tart han malalties que los jòvens. mas si ells han ma
lalties Iongues, la plus partida moren ab elles.
40. Los branchs e les currises, en los vells no s'atermenen.
41. Aquels qui-s resolven rost e sovén sens manifesta occasio. tost se
moren.
}2. Ahre cop d manuscr;l, corn li 11.2, [¡a u6lidalla negació, com ho deixeo dar el comenta
ri de Gal" (<<ntl l'lwé bave[r] fiança d'aquell millorament», f. 29v "j, A i F.
B. FerJQ/en,,; ro el senrh contrari que «moure» a l.20. B rraJuei. hreralmenr elllau «ha6e·
re silenrium». F esc"u «d vam mieux cesser d'evacue,.,.
34, Con<""'nm¿''l(: es refereix al començament d e la coovale:scencia, com es desprèn dd cc
mentari de Galè ("Aque~t amforisme':' d'aquells qui; [eleven de malaltia», f. 32" bl j cOrn aaM'
criu F ("'<iuam ou COmmetlcemeUl de la nmo"lc:s,--en~·e~l.
~5
EJ pronom personal es refereix al malalt.
}Il. La purg.ciÓ s'ha de fer «per Duix de venlre .. i uo per vòmit, com diu el comeulari de
G~lè

)7. A i F Jiuen el cuntr.ri 'l\LC B que els que «u""U1 de mauvai....., "iandes sone plus bastive_
Iltent desga'lez...
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[33] 42. Solre apoplexia fort és impossible, la feble J8 no és leugera cosa.
[33v] 43. Los offegats e dissolurs qui no són encara morts, no és differència
en la espuma de la boche."
[34] 44. Los molt grassos de natura, pus tost moren que los magres.
45. Los moviments'" dels epilèmtichs ycvens especialment se fa[n] per
etat, per temps e per mudament de loch e de vida.
46. Quant dues dolors se fan en .II. partides del cors, la pus gran ama
gua la menor.
[34v] 47. Quant se engenra lo brach, se fa dolor e febra plus que quant és
fet.
48. En cascun moviment del cors, quant l'orne comensa haver dolor,
reposar-se és remedi.
49. Aquells qui són acustumars. [ajporten lo treball acusrumat, eneara
que sien febles o vells. Pus legerament lo aporten que jovens o infans."
[35] 50. Les coses usades de molt temps c-e si són pigors que les no usa
d~ menys greven. E per ço fa mester transportar-se a no usades.
51. Molr buydar e soptament, o omplir o scalfar o enfrigidar, o hu
mectar, o exercitar, ho d'altre guisa com te piàcia moure lo cors, és faylable e
enemich de la natura, mas poch, és cerro E d'altre guisa, passar de la.I. a l'altre
no cové.
[35v] 52. Aquell qui fa totes les coses segons rahó, quant que no les avengua
segons rahó, no deu passar a altre cosa demoren aquell que avén al comen
sament.

53. Aquells qui han lo ventre humit en jovenea, milor nodrexen que
aquells qui l'han sech. E en vellesa pits," car ells se sequen la pus partida."
54. La granesa del cors en joventut és bella cosa e no és greu. E en ve
llesa és greu e pigor que los [cossos] menors.

}8. FeM'!: B «fe61esll.», substAlltiu que apareix equivocadament. ja <¡ne l'aforisme es refereix
a l'apoplexia feble. ("()m diuen A (<<d<'bilern vero non facile») i F (<<el la foi61e n'es' P"" de Jegier
cureble») ,
}9. A diu «SlriU1guhuorum et di¡¡olutorum nondum rnonuorum, non referunt quibuscum·
que 'puma meri¡ citca 05». F ho tradueix així, «Le. di.IYJulzen venu, qui encore ne som pas mMS
et a qui l'escume vÍem a la bouche pour cause d'estrenglemem, oe revieonem poim • s:mr¿ maiz
meureup>. Sobre le. interpretacions diferents d'aqu"St .J'omme, vegeu Littr¿ 1978, 482·!0. nora 9,
40. Movime'lls en d sentit d'a1teraciom favorables a la guarició. segom t'S despreo d'A
(<<Epilcpricorum iuvenibu• ..Jler.tionem mutatiooe:s maxime a<:l:atis, hora etlocorum íeciunr er vi
t¡rum») i F (<<Les mUl.cioM d... aBge!. er principalment en joene.ce, des lemp~, dc. vi... , des lieox,
sant convenables aux cures des ep{ienliques»).
41, «que no bAll e"Br .ro5tl.lma<s a tals rreballs», cal emendre.
42. Ptt" pi,jor.
4}. Ell, rr re'l"en, B, «1o~ se trau». Seguim el lexl del romemati de Galè" l'aforisme llA}.
on diu ",E açò mOl(rarà a la li d'aquella panícula cam dix, car dl. "" sequen Ja pus partida» (ff. 3h
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E COMENSA LO QUART UBRA DELS DITS AMFORI5ME5, etcètera.
[49'0']
1. A purgar les prenys fa mester del quan mes tro a1.VIL", e aquestes
encara menys que les altres. Abans de .IIII. meses e aprés de .VIL, cové haver

en reverència."
2. En les medicines, WS humors se cové buydar del con; quals buyda
la natura, e útils. Los contraris, lexar.
[5Ov] 3. Si ell se purga tal qual se deu porgar, fa profit e ben lo [a[porta lo
malalt. E si no, fa lo eontrari.
4. Purgar en estiu les partides dessús. En hivern aqnelles dejús.
5. Demunr lo ca" e dessors lo ca, greus són les purgacions.
[51]
6. Los magres e leugés a vomor, porgar per sus. e qui temen l'ivern."
7. Aquells a qui fa mal vomer, e qui són miganament carnosos e qui
remenêl'esriu, rové purgar devall.
8. Los rfsichs: no purguar demunt.
[51'0']
9. Les rnalancohes cové purguar devall, per la contrària rebó."
10. Metgar en les molr agudas en aquell matex jorn, si fa mester. Per
longuar, en aquelles és mal.
11. Cascun qui ha torsiou e dolor entorn lo lombrígol e lo ventre e no
se resoluf per medicina ne per alrre cosa, ve en ydropisia secca."
[52J
12. Cascun lientèrich, en hivern fa mal metgar demunt.
13. Qui vol purgar algun per ellebor demunt, aus que.ll beva cové bu.
menar lo cors de inolr nodriment e de repòs.
[52vJ 14. Qui beurà ellebor, si ell se mou mils buyderà. E si no-s mou e
dorm, menys. E açò deelara lo naviguar, car navigar torba lo cors.
15. Quant tu volràs mils buydar per lo ellebor, ru mou lo cors. E si tu
lo vols esrencar, dorm e no·t moges.
[53)
16. Lo ellebor és perillós a aquells qui han sana la carn. ¡~
17. Aquells qui no han fort febra. fêsrig. abstinència, mordiment de
cor. tenebrositat, la boca arnara, significa que ha mester de vòmic
18. Sus 77 lo diafracma dolor, significa meste]r] de farmàcia" de70. C(>l'~ h~.,t"T "" rt:V~rh",o; A ~~riu "",ereri oP"Jl'tet», quc F ha adaptal amb «ils les esco
vi".nl donblep_
71 es. «~ankulp~.
72. E q',; I ..",en {'iW'lf pqui hi ha un evident error d'interpreraclo, car a A es llegeix «ti
mentes hyen''''m.. i F escriu «en d<;lublam le temps J·yvef».
73. Te"'..'" cal emenJte ulmbé que 'ha d'evitar fer-ho a l'estiu.
74. Lillri, en el >eucomentari en aqu<:>' aforisme, remarca que la paraula «rao, raonamem»
e, refereix ~ ~'1udl qne fa prendre la via convenient per guarir una malaltia.
75 utlf<i 1';178, 415-l7 COmemp <tue la hidropelòia lé I", caracteríslÍques de l'a~cit~, però
'IU'" .'hi afegeix l'epilel de ""ca pe'qn~ el ventre és ple d'aire i no d'aigua i ressona com un limbal.
76. A acaba aqucsl ..f<;lri~me amb un «apasmum ením fecír» i F, «car iI faU! spasrner». Galê
parla de l'e~pasme en el seu breu C<;lmeman (f. 5' a). Vegeu la no,a a IV.6B.
77 S"" al lllMluscril '"' llegeix pm, error que co«egÍ1n perquè l'afornme tingui senrit. Galè
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munt. E aquella dolor qui és devall, significa que Ea mester medicina per
fluix.
[53v) 19. Cascun qui-s purga, si ell no ha set quant se purga, no se repòs tro
a tam que haja set."
20. Si aquells qui [no]ilO han Eebra, han rorsor o dolor de jonoU e de
lombres, significa que fa mester farmàcia per fluix.
21. Les egesrions negres o axf com sanch sens" medicines, ab febra o
sens febra, molt mala, e quant hi ha plus de colors, pus. Mas en les medicines
mils, e quant hi ha menys de colors, menys mal.~l
[54]
22. Tores malalties comensant, si fel ne grex hix, o dem unt o deval1, és
morral.
[54vJ 23. Cascuna malaltia aguda o longa, o avorriments o d'altra manera
asubtilitat, si fel negre hix, o axí con sanch negra, al segon die marrà.
[55J 24. Dicenteria, si comensa ab fel negra és morral.
25. Sanch que hix demunt -c-qualque sia- és mal, devall no és mala.
[55v] 26. Negres egesuons de la discenrcria, o axí com carns de budells, és
seuyal morral.
27. Cascun qui ha febra e n'ix moira sanch d'on que ella vengua. en
aquells qui se releven de malalties, los ventres se amollexen.
28. Cascun qui ha egesrions colèriques, si li ve surdidar guarexen. E
quascun qui ha surdirat, si li sobrevé colèriques cgestíons, guarex.
[56]
29. A cascuns qui han febres sextanes se fa rigor, són de malvat ter

rne.
30. Cascuna febre enrrepclede: si ayral era com le lexa, a l'altre jorn
l'altra cnmensa, és senyal de mal terme.
[56v) 31. En febres tenebroses e trebelloses," entorn los articles e I~ barres
se fan apostermes.
[57J 32. Tots aquells qui-s releven de malalties, si ells han dolor en algun
loch, là se fa aposterma.
33. E si ha dolor abans la malaltia, la malaltia se conferma en aquell

loch.
comença el C'<>m..nrnri, «As5i nOS mOUra Ypocrii. qne lOladolor demunt lo dillfl"llcma » (f. H bl.
78. F~",,¡Jàa: tradueix el Uatí«pharmaci ...., forma que F adapla amb "purgacion .
79. En el com,:mari ..n 'qu"'t aforisme, Liltré explica que cal conunuar purgMlt eJ malalt
fins que tingui 1<:\, perquè en molt¡; c;tS(>S quan aquesta es produeix significa que la purgació j.. no
és necessària.
80. A diu .Non I..hricilantihu.... 'Iu.. F ha tradnïl correc1am"nl. Hi h. d'haver. JonL" un
error de B.
81. Sen.r: aJ mlmusni¡ es ll..g..ix «.ón ... form. verbal 'Iue ha de .er UI1 enor de còpia o de lra
duccio. ja que A diu espom .. vmienlCS" j F. ""'mam par nalnre"
&2. Litué 1978.435 afirma que el! aforismes li i Z5 d'aquesn secció són conrradicroris, i que
els comentuistes nO han ~oJt l'oposició exisrenr emre ells. Això indiceria. sempre segons Lhrré.
qne els Afu";sme, eren un llibre en~al"ll no preparal definitivamem per al públic.
8'. Aqu""",,dos .d¡".ctiu. tradueixen el llau ..Jabori""i.... F diu nom6 «laboureaes».
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(57v] J4. Si algun ha febra e soprament ve offeguer" e no hixen alguns Un
fladura en les barres, és mortal.
[58v] J5. Si algun ha febra e lo cull se torn en ral disposició que no PUXll
rranglutic sens imflamenr en lo coll, mortal.

[59) 36. Sudors ab febres són bones si comensen al terç jorn, o al .V." o al
.VII.", o a.rx-, o al XL", o al.XIIII.", o a1.XVII.", o a.xx/, o al.XXI,', o al
.XXUII .., o al.XXVI!''', o a1.XXXIllI:, o a.xxxvn, o al XL.".8l Aquestes
sudors demostren malalties. Aquelles que no-s fan en aquests jorns, signifiquen
dolor. e longuca de malaltia e conversió.
[59... J 37. Sudors fredes hen aguda malaltia significan mort. E en plus, so és,
pus febre molla, longuea de malaltia.
[60]
38. Là on en lo cors ha sudor, là mostra la malaltia.!l6
39. Là on en 10 cors ha cah o fret, là és la malaltia.
40. Là on lo cors ha mutacions e si la malaltia ara se refreda, au se seel
fa, ara ve d'una color en altra, significa longa malaltia,
41. Sudor molla en lo dormir sens caysó manifesta, significa que lo
cors usa massa vianda. E si açò avé a algun que no prengué vianda, bo mester
de ésser buydac.
[6Ov] 42. Sudor molta, cauda o freda, tota vegada coc[r]en[t]-el [ret és pus
gran, e (o calr minor-e- malaltia significa.
43. Les febres qui no deffallexen, en creximent de tres en .IlI. dies, les
pus forts són plus perilloses. Aquelles qui deffellexen no són perilloses.
[61]
44. Cascun qui [ra febra [ongua, [ha] pústules en les junctures e dolors.
45. Cascun qui releva de febre qui ha pústules o dolor en les [unctures,
usen de massa vianda.
46. Si rigor ve en la febra'" e la virtut ja feble, és mortal.
(61v] 47. Si lo scupir 811 en febres que no faleeen és lívit, o sagnia, o groch, o
pudent, és mal, e per fluix bo e per la orina. E si nient de útil no-n hix per
aquesr loch, és mal senyal.
48. En les febres que no deffallexen, si les partides de fora SÓn fredes
e aquelles dintre arden, e SL ha set, és senyal mortal.
[62]
49. En les febres qui no defallexen, SL lo lavi, o I'huyll. o lo llas, o lo so
84. OffegulJl en ",l.entil de «asfíxi.,., segons es despr,),n del çomentari d~ Oalê. A escriu "in
faucihu. suifocleio O:p'mt"" i F, «suffccecïou soudaine».
85. te:. xifres d'aquest aforisme na coincideixen en cap d", les versiau. consultades. A~·
ment. el h dia, el
el 7è,
I I~, 14t, 17t. 20t, 21t, 24t, 17è. 30ê, 31t, }4è, 37~ i 40è. F dóna
eI.. núme~ 3, 5, 7, 9, 11, 14. 17.20,24,27,31, H, 37 i 40. El tCll"t Llauque ha servir ¿., model a F,
5, 7,9, 11, 14, 17,20,27, .>0. 31, 34, 37 i 40, 5C.gOns la naU de Germaine Lafeuille. A l'",dició de
Lillrê 1978: 3..s, 7,9, 11, 14, 17, 21, 27. 31 il4.
86, De l'efcrame38 al 45 inclosos na apareixen a F.
87. De.opr6 de: «fehre» hi fahatia"'que na deffallellert», carn diuCTI el. quatre atorisr-es se
!jÜentS,ja que A escriu "febo: nan ddfici",nlc» i F lraduei~ "sans ce que I. fievo: deffaille»
88. Scupir: el readucror catlll~ h. optat per un mar del Llenguatge vulgar a l'hora d'interpee
la, el Llaú "exsecralian~", F hi ha usat el cultisme: «exc~acions».

se,

s.
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bresell sia tort enaxí que ell no veja o no boja, cant lo cors és ja feble, si algun
de aquests senyals eparex. [a mort és ja prop.
50. En les febres qui no deffal.lexen, difficultar de alè e sorts de seny"
són mortals.
[62v] 52. Cascuns qui han febres o altres malalties, e-ls ulls lagrimegen vo
lemer non és gens de mal. E [a) qui açò avé contra se voluntat, és mal
51. En les febres, si la aposterme no-s soluf als primers térmens, la ma

laltia és longa.~
53. Cascun qui ha limosirar en les febres, elles són longues e forts.
54. Aquells qui han sovén tos seques e poques ab febres molt caldes ab
poca set, són bones."
55. En les apostermes, totes les febres [són] males sinó effímeres; prò
priament entén de les apostermes de les exelles e dels angcoals."
[63]
56. Aquell qui ha febre, si li ve sudor e no deffellee la Febre, és mal se
nyal, car la febra se perlonga e significa moltes humors.
57. Si algun ha spesme o tètan e si li sobrevé febre, se soluf la malaltia.
58. Qui ha causen e sobrevé rigor: díssolutf
[6)v] 59. La febra tersana, si ella no-s derermena en .VII. accessions, és [on
gua.
[64]
60. Aquells a qui sordexeo les orelles en les febres, si sanch los hix del
nas o se torbe lo ventre, soluff la malaltia.
61. Aquelles malalties qui se termenen en jorns parels són mals e ami
gues de conversió. 91
63. Cascuns qui han rlgors" en les febres cada dia, se soluff la febra.
62. A cascun a qui ve icterícia en la febra abans del .vIT. jorn, és mal

senyal."
89. DifficuulJltk I1lè t $Oris de Se,,] tradueixen elllaú "di.nia» i «desipien¡jI<P.F diu «disni""
i eduipience». D'alue'I v",gades, pero, apareÍ>! d oegon d'aquests cultismes tambê en ealala: vegeu,
per exemple, VI.'H.
90. A'lua;u; dos aforismes apa",ixen en l'nrdre corr""e" en A ¡ F. Pe-o curiosament, el ço
mentari cawl¡, de Galt a l'af on.me:>2 cattelipan al51 i el del 51 01 del 52, per la qUl.I cosa podem
deduir que hi ha un solc de ltttura.
91. Sembla que hi ha lU1 error d'inlerpretació del text llau, car A diu «Quibur pl",rumque
russes siccae e, modicae pro"Ocalae in fehribu. u"",¡¡bus non "aide .itientes sum» i F. "E:, fievres
ardeul.o, toux petile est aucune faÍ>: provoque el "dle et les paciens si n'om P'" grant soif... El ca
men\jl.ri de Golè na ~men\jl.1a bauda, o moldar de la f'O""- tos i seca.
92. Lillr.: 1978,414 discuteix ,; :r.areixen primer les febres o "Is abs=, respecte a d'&!
U~ textos hipocràtio,. La segona part e l'aforisme, a partir del punt i coma, no hi és al text llad.
encara que F també la recull.
93. Golè diu en d s~u comentari qu~ aque.t aforisme ¿" fiil:s, car Hipúcrat.,; mateix «ha mos
leat eu aquestlibre e en lo Ep'dímÍtl que moll. ma6J'$ guorexen en .XIIII. jorn.,. (f. 64 b).
94. R.igors: d rerme apareix en A. En canvi, F tradueix «& corps <¡ni son! en fi ev = rous les
jours, tou.I~, joursles flevres 100m solvees».
9:>. Al fu¡&! dd seu comemari, GaI~ ".xpos.oo: «Mas nós havem lrobat en molts de libres enaxí
".n la fi d'aquese amfor;.me, si'/ utll¡yr JlQJ'umecltJ» (f. 64v al, fr~en' que nO apareix ni"... A ni
en F. Observem l'eltereció en la uurneració.
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[64v] 64. Cascun qui sdevén ictèrich ab febre. en lo .VII. jorn, o en 10 .IX, o
en lo .XI., o en lo XIIll., és bon senyal si lo costar dret no n'és dur. E si-l fa
dur, non és bon senyal.
65. En les febres, entorn lo ventre cauma e mordiment de cor és mal."
[65] 67. En les febres, aprés lo dormir tirnor e espasme: mal.
66. En febres agudes, espasme, dolor en les úlceres: mal.
68. En les febres, spirir offendent: mal."
69. Cada un naufrètich cové que pixa grossa [65v] orina. Aprés .XL
anys no sc cur en aquells qui han urines grasses e globoses ab febea. Si III fan
soptil, los fa profit. Mas aquestes coses avenen en aquelles llemes qui fan tost

75. Qui pixa sanch o brach, significa que ha ulçeració de ronyons o de
vexigua.
[68] 76. Aquells qui han orina grassa o grossa amjb] pesses de carn o fils
lonchs, de ronyons vénen.
[68v] 77. AqueUs qui han la orina grassa e en lo fons axi com a segon, han la
.
.
vexigua ronyosa.
78. Aquells qui pixen sanch leugeramem, en los ronyons és rota
vena.l<Jl
[69] 80. Si pixen sanch e pedassos de sanch e han estrangúria, e dolor en lo
penrenil e'n lo peritonecn, significa dolor entorn la vexigua.t'"
81. Si pixen sanch escates e odor gren, significa qne la vexigua és ulçe
rada. lm
82. Aquells qui giten brach per la vergua. se soluffla apos[erma. l tl6
[69vl 83. La orina de rut molta, significa poch exir.!"
Acabat és 10 .Ilfl." libre dels Emforismes de Ypocrês.

residència. IM

70. Aquells qui han les orines, en les febres. conturbades axl com bès
ties, han dolor de cap o la hauran.
[66]
71. Qui termena al.VII. jorn, al .Iíll. és nébula" en la orina e en altres
senyals, segons rahó.1(1(I
[66v] 72. Aquells qui han orines límpides o blanques: mala. E specialrnent si
ell és enfrenètich o ennafrêtich.'?'
[67]
73. Tots aquells qui han les ypocúndries sotspeses e brugent]s], si li
sobrevé dolor de costat, lo ventre sc amollex si ventositat non hix e molta ori
na: si-s fa en les febres. 102
74. AqudIs qui han sperença d'aver aposterma en les junctures, si dis
han orina grassa o molta, ho blanque, axi com en les febres Treballoses, e si en
les quartanes, salven la malaltia. Mas si-ls hix sanch dels anarils molta, tost se
solven.
[67v] 74bis. Si la orina és grassa he molta e blanque en trebeylloses febres, e
si en algunes quartanes comensa, e molt sanch li hix dels narils, tost se soluf. IOJ
%. A pA,.i, d'aquest aforisme, hi hA ii1@unesdiferènci""df"numeraciórespected'A,quehll
suprimil d 6' i dóna el número 66 en aqu=:o El segueru aforisme i d 68 coincideixen i d 66 earalà
corres¡xm al 69llaú. El 69 ralAlà po,.a d nÚmero 70 en llatí, ¡ d 70, d 71.
97. A acab91'afori.om~ amb «spesmum enim .i¡¡niiicllr» i F AlJIb «C3ril signifie &pasmo>. GAlè
parla de l'espasme en d seu comentari. Vegeu la nDta a N.16.
98. L'aforisme presentA norables djferèr>ó... =pecte d'A: «Quibu.. urina grossa, glObOSA,
panca, non sin.. j"bribt1s, multitudo "",niens, ex hi. tenuis ¡UVAt. Maximc '·ero ,Aliaveniunl quíbus
ex principio aut oeleriter hypcsreses Aunl.» l F: «Quant l'orine du rorp; qui ei!' en A= vienr
gro!iSe el aJobo~, el eu petire qlJanril~. eUe oide tres grandemenr "elle vient eprea en grant qUAll·
¡;té: principalment en eeWx qui, ou commen=nenl de la mAladieou aprez le commencemenr. ont
ypostazes de l'orine>
99. Nébl.itJ: A e:.o:riu ""ubem ...urina rube» i F, ..nlle rouge». Galè parla de )¿ «nebla roill»

([.66v,,).

100. Hi ha un evidenr error de l'editOI en la numeració d'A. ja que aqUei!t ~for¡'me és alli el
82, ertor que"" manté fins al 7' aforisme eMAI... que correspon AI 86lJali.
101. ¡;If¡'enètirh i ..If",,/r¡;l1rh, A diu «in phceneticis» i F «"" f....neriques». R ré interlineat i
afegit, d"'prb del mot en qü""tió ...id es' nefreritis» (f. 27 a).
102. A<¡uesra P"',. final de l'aforisme apareix al romen~"VIJent rant en A rom en F. R manté
el mateix ordle que B.
103. Hi ha aquí una "y¡dent repetÍció d'un fragm01t de l'aforisme anterior, que nO ei! dóua
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,
[70]
[7Ov]

1.
2.
3.
4.

Aspasme qui sobrevé a l'ellebor és molt morral.

En plague, spasme: mortal.
Quant nex molta sanch e sobrevé aspasme olla senglot: morta].
En temprada'!' purgació, espasme e senglor: mal.

ni en A ni en F. En els seus romeRratÍt respectius, Gali: parla de i'aposterma ·Ila .""a guarició en
l'aforisme qne hem num erat 74 i de les febres en el 74bís.
104. La lJexig_ ronyosa seriA,segons Linré 1978, 419·20 una espècie rk pscriasi. Com que
no hi ha cap Altrelel<t hipocràtic que ho expliqui, Línré es hA.W 1';1\ un capíml de :Rufu&. Aquest afo·
risme no .p"'",'¡x en A, pern sí en F.
10~. Hi falta l'aforisme 79 de G, qne eon>::spon .1 90 d'A. Li[lré 1978,424--426 indica que
Galè, en el ...u comentari, troba el 78 incomplet, aforisme que eor=pon al 89 d'A.
106. Aforisme que cortepoo al 91 d'A.
107. Aqnest aforisme equivaf, més o menys, al 92 d'A: «Si sangu;ues aut pus miugunt aut
sqUAlJlA5, et odor ¡trAvis ...esic..e ulcemtionem significat.» F escriu aquí uu text que correspon als
aforismes 79·!H de G: ..:Es corps es<juelz il a ou fom de I=r orine residence areneu!e [fragment
que es pot llegir. A 90J et On! es rams on en lavessie Iithiasim s'ils! piMent 5ang, ou pourrerure C'I
escarnes. avec grallt douleur, e'esr signe de ulceradon de v""sí.....
1(l8. Aforisme que és el 93 d'A Cottespon a VII.39 (vegC'\l·ne la nota).
109. L'aforisme correspon"¡ 94 d'A.
IlO B ha de tenir aquí un error, que corregim, ja qued tel<~ català ha convert;t la conjunció
~dve"'ativa llatina (<<auDlo); francesa (<<ou",) eu nna prt!pO~ídó «11».
UI. El sentit d'aquest aforisme apareix de:!lglouar en dos en A d e manera que el 4 diu
«Spasmus innalus et singulms pose nimiam inonitionem, malum» í el ~ «In moderara purgarione
spasmus aut singu\tus innatus, rnalum». A p~nír d'aquí, al tex' llar, els aforismes tindran un nú
mero més. F p=nta els sfonsro.... 4 i ~ Uatinsunits en un de sol, que és d 4: «SpA5mee' .anldou~,
venanS apea grKnt inanidon, ¡,ont malvaiz.- Spasme qui vienl en superflue purgAdon est mafvaíz
sigu.., er euesl es' .angiou(.» F afegeix al respecte que ..cesl ernphorisrne est sembleble a cil qui vA
devant, fors que les paroJ"" soru tran.fonnees er doit tout estte ung amphorisme»

46

HIPÒCRATES

5. S¡ algun [qui] serà embriach soprarnenr no pot parlar, si li sobrevé
aspasme mor si febre no-I pren e si no parle a l'ora que emhrieguea és acustu.
mada de solre.
[71]
6. Cascuns qni són pres del tètan, al quart die moren. E si passen qua
tre jorns, guarexen.
7. Epilèmsia qui ve abans jovenea, se muda. Aquella qui ve aprés
.XXV. anys, la plus partida moren. III
[71 v]
8. Cascun pleurètieh qui no-s purga en .XlIII jorns ve en epimia.
9. La cisi se fa specialmenc de .XVID. fins a .XXXV. anys.
10. Aquells a qui passa esqumàneia e va al pulmó, moren en .VII.
jorns. E si passen aquests, fa epimia.
11. Cascun qui es tfsich e los escupin; que seupen put ---quant és mès
sobra lo carbó-i- e los cabells li caen del cap, és senyal morral.'!'
[72]
12. Aquela qui han tíslch'" e li caben los cabells del cap e li sobrevé
diarrfa, moren.
13. Tors aquells qui escupen sench espumós, ve del pulmó.
14. Qui ha tisis e li sobrevé diarria: mortal.
15. Cascun pleurèrich qui se fa èmpich, sí-s purga en XL. jorns se 50
luf. Si no, sdevé [7 l'I] tísich.
16. Lo cah nou a aquells qui massa l'usen, car fa efiminació de carn e
enconúnència de nervis!" e fluix de sanch e deffalliment de spirit -aquells qui
són aprés de la mon. I l~
17. Lo frer fa espasme e tètan e rigor!'? e fret en les febres.
[73]
18-19. Fredor és enemíeh a nervis, als ossos, a dents, al cerveyl e a la
micha de la spina; lo cale és útil e amich. 118 Totes coses qui són refredades cové
de scalfar, no aquelles on és brach, o allà on hom vol srancar la sanch.U"
III

Gllè diu al respecce que si l'epil<'psia «ve aprés .XXV. anys, lo melauc poot morir ell ell....

(f. 71 b).

¡ ¡J. En el seu monumental comentari d (::"-'0(»1 d'A.icenna (¡"Jl-I"5)), Jacques Despara
explica el cas d'un coJ.1ega sen que l'a ser víclima de l'experimemació d'aquest aforisme: de tam
olorar els esPUl'; del. dsics va conlraure ell maleix la mal.lti. (1acquan 1998, l'6).
11". Tí.<ich: observem que l'adjectiu apareix en lloc del nom de la mdallia, que és 1lnomeua_
da ti,à en aleres aforismes.
I t5. Aqu1 B ba d'haver-se salta, un simpwma, ja que A bi diu «meOlis stuporem.. i F ",.tu_
peur de pensee». Gal" expooa en el comema" (despris de parla, de la «incontinència de nervis»¡
que pe' '"-'imon:imenteOlén deíallimenr de raó per dissolució de cerveyl, on se seguex mOrt pe, lon·
guea de temps» (f. 72v bl.
116. Aqudls qlli són apris de la mon: cal encendre-ho refenc als símptomes esmemals ab1lns,
cOrnes desp,èn J'A ",,!uibu.dam vero et mo". sequituno i F «esquei! accidens I~ mon: advienr».
117. Rigor es, possiblement, Ullerror del trnduetor, que !Ja llegíT malamem el Uad «nigrores
el febrius rigore.». f ho ba ¡¡adUli COm ....nigreurlò» i Galè, en el comemari, explica que «per s<lfa
rigor e negre- (f. 72v bl.
118. Aquí s'acaba l'armi.me t8 de G. També A i F acaben afori,me en el ma,eix ind,et.
119. EJ ¡en quecorresp<:Jndria al'aforisme 19 presenta divergències respecte als d'A i F, Ja que
l'Ucap d'aquem dQ; no bi apareix el pus i el semil del final és sensiblement difere¡¡¡: ..ex<:<:pÚl qui_
buscumque sangumem manaré fururns es!», «ex,""pté ceulx qui sone conl.'!:nahll:'& illu)( de lòaoil"'.
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20. A les plagues, Jo Fret: mort. E endurex 10 cuyro, dolor fa sens
brach, nigror, rigor, frec ab febra. espasme e tètan.
[73v] 21. Ell cové en lo tèlan sens plagues, en jove ben camós, en mig estiu,
l 20
molta aygua sobra ell gitada: fa revocar la cular dintre, e la de ffora.
22. Lo caut fa brach no pas cn totes plagues: lo cuyr amollex e subtila,
no fa rigor, ne dolor, ne espasme, ne tètan, ne gravea de cap. E fa bé als ossos
trencats e desnuats, espeeialmenr de plagues de eap. E a tota malada qui-s fan
de fredor, e a erpes esriòmenus menjant, o al cul e al pudent e a la vexiga e a la
mara, e és amich e determenanr Lo fret, per son contrari, ausiu.
[74]
23. En aquestes malalties eové usar frer. en fluix de sanch -no sobre-I
loch, mas sobre los lochs veyns-, en tlacmons, en enflamacions. en rubós san
guiné[s],12J e.n eriscipila no plaguada, car a les plaguades uou.
[74v] 24. Frer axi eom neu ho crlsravl'" és enemich dels pits. E comau tos,
sanchtluix e cadarn.
25. En les [uncturea tumor, e dolor sens ulceració, e podagre, e spas
me: molta ayga freda gitada demunt toll la dolor, car l'escupo! soluff, la dolor
erncrroe.!"
26. L'ayga qui rost se scalfa e tost se refreda, e és Ieugeríslilme, és
millor. 124
27. Caseun qui ha set de nuyt, si ell ha dormit, és bolzslne eosa.
28. La sanch roesrruosa'" se buyda ab scalfament aromàtich. E a ultres
coses moltes seria útil si ell no fos dolor de cap.!"
31. La fembra qui ha en lo ventre qui se fa sagnar, avortex. E plus rosr
aquella a quí és plus gran l'infant. W
[75v] 30. Si Ja fembra qui ha en lo venrre ve algunes de les agudes malalties,
és roonel.!"

no. Tim A com f especifiquen que l'aigua ha de ser freda, com apunla Galè en el seu cu
rnemari: "a~ga freda» (f. 7>v a). A"!uesl aforisme pon:a el núrnern Z I en A, com l'aforisme 1lnTerior.
La numeració 10m arO. a coincidi, a partir d'aquí, don~--¡'.
12L Rllbó, sangu¡nt[s]: en A p<:Jdem llegi, «plJegmones aUI inlbmmalione•. id esl rubeum
IU[ sanguineum ~""Qlorern sum lendentes». F ba traduïl ..neugmon, ,'es, a dire apo:stume enflam
bee tendam a couleur rouge ou de S1lng qui soit fre,"",
Ill. Crisfay{: f ba tradult també dilatí «CrySI,jjUS» per «cri.ral.., però bi afegeix ....c'esr a dire
glace».
12), Galè acaba el comenla,i amb equests mors: «¡'ayga freda osLala dolor co, eUafa .tupor,
rollIo Semir e amenna I. dnlu,.,. (f. 74v bl. Aforisme semblant a VIIA2.
12". És millnr no .pareix ni en A m en F. que acaba l'aforisme afirmam que l'aigua de què es
tracta «est tres legíere .., G:tIè diu ell el comemari que l'aigua és «la pusleugera.. If. 74v bl.
12.'1". A i f eviten referir-se directamenr a una t.1 sub.tàneia produïda pel cos de les dones:
«.Muliebris ooucit ex arom~tibu! eo1efaÇ(io» i «caIlefaciOIl de choses aromauqu"",, mel hor.; les
choses femenmes.., d"Je" re:specr¡vAmenl. Encara que en posteriors .forismes ""memen la Inen!
rrnació seuse eufemismes: «memlrui"" és traduït pe, «llux de mènstrues».
1l6. L'aforisme 29 de G, que aquJ no apareix, correspon a IY.l (Linrél. T~mp<:Jc 110 el recu_
llenn-iAniF.
1l7. Aquest aforisme porta el nórnero 29 <'nA.
IlS Aforisme)O lambé en A.
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32. La ferobre qui vomex sanch, guareix si li ve fluix de mèstrues.!"

33. La fembra a qui deffallexen les mèstrues.P'' si li hix sanch per los
anarils 6; bo.
34. Si II le fembra qui [76] ha.n lo ventre ve fluix de ventre, és perill de

avortar.
35. A la fembra qui ha gravea de mara e no pot bé engenrar, si li so
brevé sremur és bo.

36. La fembre que ha les mèstrues no és en sa color pròpria'!' ne en
son temps, ha mester de purgació.
[76v] 37. La [embre qui ha en lo ventre e soptarnenr les mamelles li sdevenen
subtils, significa que ha avortit.
38. La fembra qui ha entre lo ventre, si la .I: mamella li sdevé pocha,
[77]
si ella és prenys de .11. infants, la .1. avortex. E si la destre, lo mascle. E si la si
nestre mamella, la fembre.
39. Si la fembra no és preyada'" ne no ha engenrat e haler en [es ma
melles, les mèsrrues li són fallides.
[77v] 40. A totes fembres a les quals sanch se convertex en les mamelles, sig
nifica mania.!"
41. Si tu vols saber si la fembra ha concebut, quant ella va dormir,
dóna-fi II beure mellicratum.!" E si ella haurà torsions al ventre, ella ha conce
but. Si no, no.
42. Si la fembra ha concebut mascle, és ben colorada. Si fembra, mal.
[78]
43, Si a le fembre prenys se fa eriscipila en la mara: mortal.
44, Aquelles qui fora de natura són magres e conceben, avortexen ans
que engrossesquen. In
45. Totes aquelles qui no!" hW110 cors temprat avortexen en [o segon
mes, o en lo terç avortexen sens caysó manifesta, han corilidones plenes -so
és: venes plenes en la marfaj-c-, e no poden per graveu retenir l'infant,
[78vJ 46, Aquelles qui són grasses fors de natura no conceben, car la gra
129. Alonsme j en A, q¡.,: a p""ir d'aqm numerar...unb una xifra menys resp"cle al ma·
rlu""ril calalà.
tJO. MèmJJes: F diu aquí «lleure», fem ""rvir Ja mecàlora que es cone¡!uda dC'5 de T ròtula, la
cèleb .... autora de Salem ()acquaI1 1989, 67l. La metàfora, que econsegut !lrAll divulgació en le,
llengües VJJ1gu..... ja trobem lunbé "n textos ~""ll.hln~, com l'Esl,,11 deJaume Roig (Carré 19%. 45)
131. El color es refereill al de la ~!Iru~ció, eom es desp""'fl del comentari de G..Jè i d'A.
132. Prryl1dn: ca/Uegir "p""'flyada...
UJo Linré 197B,42J-24 expo6a el Cl!ò d'una dona recollil el176/, a qm, desprès d'un part di
fícil, li surt SaIl$ dels piLs, "mbogeix i mor.
134. Meil'''''l1t""" Galê C'5criu «mellicrai» (f. 77v bl.
'
n5. LillT~ ellplica en nota I~ diferenn imerp""laciorls que els comenlarislC'5 han re'
d' aquC'51 aforisme i acaba dient que Hipòcrlfe:l hi vol dir que les donC'5 extrólOrdin:iriamem primes
lenen tendència a avorur.
!JI>. Aquí ~embla que hi ha un error de B, ja que la rlegació no apareix ni en A ni en F, que
escr;"en «corpora mocl"raie hebenres» i« Tomes fames qui cru le corps modere». El com"mari de
•
Galè U<l fa cap referència al començament de l'aI'omme.
í
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xea1J7los tancha la bocha de la mara, nc I)(} conceben tro a tant que elles són
magres.
47, Si la mara és misa en lo vèrtebra e fa brach, se cove fer perfum.!"
48. Lo mascle en lo destre, la fembre en la sines tea part. 1J9
[79] 49. A la parcipiteció de la mara,l40 quant ell se fa remey cové obturar
la bocha e los anafils.
49bis. La fembra qui ha en \0 ventre, si li sobrevé renasmon avor
teix. H I
50. Si tu vols restrènyer les mèstrues a la fembra, mit-li la ventosa gros
sa a la mamella.
[79v] 51. Totes aquelles qui han en lo venere, se conclou la hocha de la
mara,
52. La fembra qui ha en lo ventre, si ella ha'~l molta [et l'enfant és fe
ble, e si ella ha dures les mamelles e rojos, l'enfant is sa.
53. Aquelles qui són corruptes han les mamelles molles. E si elles no
elsum, t4} les han dures, ho doloroses, o en les [unctures dolor. o en les enques,
o en los ulls, significa que elles':" no són corruptes.
[80]
54. Totes aquelles qrri han la boca de la mara dura, ella se conclou,
55, Totes aquelles qui han en lo ventre e han febres e calor sens caysó
manifesta, perillosarnenr apartuexen o avortexen.
[8Ov] 56. En flux de Iefmlbres, espasme: mal.l~l
lJ7. $egous la uora de Ull"". hem d'enreodre d g....ix desenvolupat ala malriu.
UB. A: «Si matrix in vertebro P"'"ila fecem .¡niem. neresse est commotum neri». F ,<Se la
marriz se decñne ve-....I'oz de la hanche. ou eUefail boc, il C'51 de u"c... ~il¿ de garir leUe commociOll
leicre eu la marril." R acaba ""el emlnalum» (f. 32 <I). Linré 1978.549 reconeix la dtfirultll de
comprerlSió de l'aforisme. mèdi""rnenl parlant, i el tradueill ..Si la matrice appuyé sur ¡'i,chiorl
.lupp\lre, cela rlécosite le p.nsemem a",,<: IC'5 temes de charpie». A Trl1tl1do> bi¡xxró/;ros 1990
l'alórilme és Iraduïl ..Si .upuca la matriz apO'flld. erl el esquio.. , es necessrio aplicar compres... de
hilas». Galè comeuça el comentari d'A dieut: «Quod commotum dixil curnli<lrlC'5 esse intellexiL»,
que en ("al..J" correspon a "Perfum entén curació e bó, (f. 7Bv bl. E.. Irana de les fumigacions unb
plAlltesaromàtiques, usades ""m a pràctica cerapèmica l'er ....t omar la matriu al ~eu U"" o per pes
sibilire- la ieUllldació (Trl1clalu, d" rolle"p¡" 1999,75, U7l. Vt:¡!;eU més vall l'aforisme V.59.
lJ9. Littré l 'n8, 431 IttuU aquesta idea en Ari~t¿'U1 i Anax;\.gorlls,
140. A la parcipil<lció de14 "'''ra tradneix elU.ti ..Ad malTid~ precipitalÍones». que F .dapta
de manera idèntica. Hi afegeix, però, que «c'esl • dire .1. retencion de la secondíoe qui e:'lC le pa
nicle ou le fruir C'5t erlvelopé et encloa eu la marril, quant ,eUe secondine esl ,etenue en la m.rriz
ap ....z l'eufAlltemem..
141 Aquesl afori~me nO apareix en G, però correspon ilInúmero 49 d'A,l. rlumeració dc I.
qual correspondrà a panir d'aquí amb B. F no reo:uU, lògicament, l'~fomme,
1~2. El verb té el semil de ~fJuir», com queda palès en A ¡..Ilucns»] i en el rumernari de Gal,,:
«En lo primer mes hix lel. ml.! si n'ix plus que nO mester l'infant se atteblex» (I. '19> <I).
t4}. Eisum: forma no document.d. i di(jcd de [usrilicar. A diu aqui «si vero rursu~ dura
flum» i, pel .eulic de J',:xpresoió. C'5 podria erlleud..., e/sum eom Una mrrupei6 de "elUtus wnt»
(són debili,.des). F diu, traduint aquest fragroent- "mlllz qUAllI elles leur tkvienem grns.'''S. apTCZ
ce que elles onl eSlé grC'5lcs».
144. A diu ""<.li «llun cOrrumpunIU<». F dóna corn • subieo:tedd v,:rb «Ie fruit».
A rL'Cull Un all....símploma uegatin: ..et animi defeclio.., que F tradueix p"r «deffaut d"
c'""-'rage».

r.
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57. Quant les mèstrues sobrevenen en algunes malalties que no vénen
de la mara, se fan malalties. ¡0!6
lêt l 58. [A] aquelles qui han flecmon en lo cul, e [a) aquelles qui han flec
mon en la mara, sobrevé estrangúria. [A] aquelles qui han brach en los ro
nyons, los sobrevé estrangúria. [A] aquelles qui han aposterma en lo fetge, so
brevé sanglot.

59. Si alguna fembra no n'à conçebut e vol saber si ella vol concebre,
pertuma-la'" dessors ben cuberra: si la odor passa per la boca, per si no deffa.
lex l'engenrar.
[81v] 60. Les fembres qui han en lo ventre, si elies han purgecíé.!" impossi
ble cosa és que l'infant sia sa.
61. Si a le fembra purgecícos'" no n'hixen, ne li ve rigor ne febra e ha
ancietat, uo pensa que aquesta és preyns.
[82]
62. Totes aquelles qui han les mares fredes e dures, no conceben per la
fredes. E aquelles qui les han humides, no conceben car l'esperme s'i esmor.
tex. Aquelles qui l'en secha e ardent no conceben, car per poch nodriment se.
corromp la esperma. Aquelles qui l'ari trempada. conçeben.
[83] 63. Axí en los mascles: car o per la raritat del cors.T'essperit se por
defora e no de dins en la semeru.?" o per la specirat, la humiditat n'ix def
fora; o per la Fredea no s'escalfa, mas se congela aquell loch, o per calor,
esse-s fa, m
El telll d'A b <:n aqu.,.t 1lÍ0ri.rn<: unA miCA díferent, tol i que no en ClllIvia el semit:
veniemibns a matrice, acciduHt
a"ir1mdinell .• F sí que ho int<:rpma d'una ohra manera: «S'i1 advient superfluiré de menstrues u
vienent plu.i<:t.l.. rnoJAdies; mAi~ quam tel flux deffauL a la fame, il fam qu'dIe choe en meladie»,
inl<:tpn:toció que ét rn¿" semhlllllt
de la tradició grega. car Liueé 1978, 5B Lrad11ei>l l'aforisme
així: «Les regla; ¿LanL trop obondllllt<:>, il surviem des maladies: les règies ne coulam pas, les ma
l.die¡ qui naissent vi<:nentde la mam"""".
147. Vegeu la.noee a. V.47.
148. P.. ,,.,<1Ó: A diu «pull!aúonCS"', i F, «mensu·ue:;-... GoJè diu en el seu comentari, tanL en
la versió llatina rom ,"u la coeoJ.n., que .. per aquesta purgació emén Ypocròs mèatnles perquè sig
nifica deffallimenL de l'mfllllt>o {f. 8lv <11_
149. PJ/'g<lcio1Js: aquena ~ga.do el francès menré també en la traducció el culLisme.
no. Després de 1'lllIsietat, A diu _bominluiones, defeCliones animi» i F ..abbommmacions,
defam de vertu naturd1e... GoJè explica. que «per so ba dit qu" 11<: co"é guardar si ella ha abomina
ÓÓ o deffessió o IllIgúslia aprés la accessió de les mènrtles» (f. 81" b), per la quoJ cosa podem de
duir que a B hi foJten dos símptomes.
151. Aqueu comeuçllffi"m de l'aforisme resta una mica obscur, pot.er a caUSa de la de
turpació de lA traducció. A l'inicia afirmam que «Similirer et in maribus, aUt enim prop ter ro
r1talem corporis spiritus extra ferrur UI non ineidat semen», i F, «Aussi est il
hommes: par
tdIe rarilé du ccrps, les esperila ella cbaleur natur..lI.. du sperme ne peur estre retenue en la se
menee...
112, GoJè considera aquest aforisme una im..rpolació: vegeu Liltré 1978.556·5], notes 1·13.
F declara, a l'inici de la seva lrnducció: ..cest amphori.me est [aulx el ne conli..nt null" ~ril¿> si
comme di! GoJien ou coment, el pour ce ne doi! il pa. estre jmJ>O"é • Ypocras car iJ ne dil onques
fauIx en ses livres: er pour ce doit iJ .,.In: ambu" a l'e!lCripvlÚn qui premier rescripl ou au lrm.la
teur». Gafè critica la poca destresa de l'autor de ]'llÍorisme: ..en llUIta$ubÜ!jlol n Ve<lgu< lo jangla
dor que si mat"x no ba enès» {L 83 bl,

146.
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[83v] 64. Donar Ier en dolor de cap ès mal, e [al aquells qui han febre, e [a]
aquells qui brugen les ypocúndries sospenses, e [al aquells qui han set, e [a]
aquells qui han fluix de còlera, e (a] aquells qui han febre aguda,m e [a]
aquells qui han flui'!: de sanch. Mas ella és bona als úsichs qui han poca febre,
e a febres de lonch temps si no y ha algunes de les coses sobredíres, si ells no
són fora de rahó.
[84] 65. Aquells qui han intladura en les plagues, no n'ari moll espasme ue
m
mania. E aquells en qui no apparen sobeameoe'" han espasme derrera o tè
tan. E aquells qui en la primera partida;I~6 han mania, dolor aguda de costat o
empimia ho discenteria, si les imtladures són reies.
[84v] 6/:.-67. Si en les plagues males e forts no appar tumor: gran mal.!" Hu
mit és bo, cruu mal.
[85] 68. Les derreranes partides del cap si ell endolen, la dreta vene del
front tallada fa profit. l'S
69. Les rigors comensen (en fembres] pus dels [ombres, e van per lo
dos al cap. E [en los homes] més derrera que en la primera partida del cors, so
és bras o cuxes, e los pèls mostren lo cuyr dar. U9
70. Aquells qui han quartanes no han molta espasme. E si han l'espas
me abans, e la quartane li sobrevé, soluff.
[85v] 71. Aquells a qui lo cuyr se estén esdevén sech, sens sudor los fenex la
vida. [A] aquells qui ran humit e raor,l60 ab sudor feneix la malaltia.
72. Los yrròpichs no devenen inflats.
Açí és acabat la .V: partícula dels Amfon"smes de Ypocràs.

""Mensuui~ plenmis t:YelIi<:ntibu. acddunl a<:gr1Ndines et 11011

.1.

es

E COMENSA LA SISENA
[86]
,1. En les longues lienrenas, ço és meruació,l61 oziremialt.l sobrevi
nent, és bbH:
l53. En aqUeIIla fr.e, des de ..aquella qui ban .et» fins a ¿ebra agud ...., B s~eix la locCl.tra
d'A. F. però. en dó".. una ve[lió llecgeramenc díferern. ele lair ne compele pIU a ceuIll qui &OIU se·
cllcu", a ceulx qui ont gtllllt <:g.,.tion de sang».
154. Aquest fntgrnem tradueix el llatí «Hi. verc non apparernibus n:pem.,.., que F ba tro.duïL
en un .entil ccmrari: ..et qUlllIt relles uimeurs s'en ...onl soudainement».
11'. De"'''''''' si la ferida està loc..Lil7.ada ala pan del darrere.
1'6. p,j",,,,,, [NI,rüJ<I: la pan del davlUlt.
1'7. Aqui li'acaba l'Aforisme 66 de G. Però lanl A comF presenten el. dos aforismes unit. en
un de: 101,
158. Aqu<:>t efcrieene correspon oJ 67 d'A, que acaba aquest llibre cinquè amb 71 aforismes.
11'1. F explica "I sennt d'aquesta darn:ra part de l'aforisme: «ia rarití' el ¡enuiti' du cuir qui
ese pIuo Lenneet plut rare en la panie devarn que derriere el ce nous monLn: le poil car la partie de·
vam est pIu, pelue ou veUu" que celle de derrieee eL c'esl si8ne qu'elle $Oitplus cbaude et plus tare
ellenUe»,
160. RAM: «ténue, porós». El mot Lraduei>l ellloú ..rara» i no apa rei", oJsdiccionarts. F hi diu
..,arco.

161. Mel"""o: forma que pel comexrsembla un sinònim de lienteria, però que no Apareix re
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[86v]
2. Aquells qui han naturalment lo nas humil e l'esperma humida, és
sans e malalts. j6J És pus sa qui ve lo contrari. 11>4
[87]
3. En les tangues discenterias, abstinència és mala, e ab febre és pijor.
4. Les plagues circumfluens: malvades. E aquelles qui són acusruma
des: malvades.
5. Dolor de costec'" e de les altres partides, si fa molt deffalliment l6ó
és mal.j~7
[87v]
6. Los neufrètichs [no] 16B cessen passions de ronyons e entorn \.11 ve
xigua dolor: no se sana en los veylls.

[88J

7. Dolor e inflament entorn del ventre, aquells dessús"? són pus leu

gers, e aquells desors són pus forts.
8. Les plagues qui nexen en los ydròpichs no-s curen leugerarnenr.
9. Les [argues pústules no pruen.
10. A qui dol lo cap e va entoru, e li n'hix sanch o ayga J70 del nas o de
les orevlles. o dels huyls, soluff la malaltia.
[88v] Il. Als malencòlichs e franètichs, morenas nades fan bé.
12. Les morenes veyles qui les cura, si no-n lexa .I." uberra és perill de
venir en ydròpi]c], o tísich o maniar.
13. Qui ha senglor e li ve sternudament, lo soluff.
~"CIltida ~I~ diccionaris i que Galè no cita en e! seu comentari. Tam A com F esmenten només la lien
teria.
162. Ouremía: és la «oxirigmi.", o siguj. 'eruct"" àcids'. Tradueix elllarí «oxi""lJÚa». que F
ad..pta en «oxizemie».
16'. Saní e maL.[¡s: ha d'haver-hi n~riament un error, ja que no fa semí!. A: «cito infir
mAlltu,,", F: «som tantost eníermes».
164. Aquest aforisme, que en el nOS!..., mAlluscril és bastam incomprensible, és explicat per
Linré 1978,413: la humitat habitual de les fosses nasals indica un tempenunentlimfàtic, poc com
patible amb una....Jut robusta. I pe! que fa a la fiuïdesa de l'esperma, Hipòcrates es refe"";x al ...
pèrdues seminals involuntàrie~.
165. Aquí A diu epectoribus» i F «en la polrrine».
166. SI/a mofI d<,/falliment: A diu aquí «si mulrum diffetunt ad discemendum.. i F <dI't'II~
demeurem 10nRU~ment a ¡(Int»
167. Linr~ <oxplica en el ""U cowentari aquest aforisme a partir d'Epíd~míe', Il. 'l'C. I; .<ll
faUI obse,....".r <i les douleul"Sdu còt~, de la p<>ilrine et des IUlres panies présenlenl, qUAllt aux hell
res, de grand,,", différene"",, parce que. ap ..... am;r l'té mieux.ICló maJade¡; f;C trouvent de nou""au
plus mal, sans qu'il y ail faute ccmmse »
168. Hil d'hsver.hí un error en B. ja que li falt.la nepeló q~ hauria de recollir e! senut lla
tí j fraue;'" de l'aforisme: «Nephreticl et circa vesleam dolo..." laoono"" sanatur in l'ebribU5."
«<::eulxqui ont douleur es núns el en la VC'!iSJe 50m ganz a gram dífficulté, el specialmem es vieil
la.,;." Notem que l'o~rvaci¿' referida a la ~I d·eda! ncmês apareix en els afori~mes traduïts, en
cara que el comentari de Galè ja la incl(lU en la versió lI.lina (i en Iii catalana)'
169. Dnsús cal emendre'l en el sentir de «/iupetficiab», i ,uralí en el de «profunds» Il.irrré),
com es desprèn del L'CImentari de Calè. Aquí el traductor ealalà .qmeix lldelmeulla versió llatina
(<<6uperiore¡ 'luidem J~ior"'" inferiore, forlio~). e""a qne no fa F, que ho Iradneix a l'inrevé!
(<<Le:.. douleu.,; ou luweurs es parti"" du \"Cm..." ,e ~m plll' haultes, soni plus perilleu..,. que
s'ell ... '!(mf moins haul!es»)
I7D
En aqueua enl1lTleració,d l''Xt d'A diu 4;;SAllie~ aut aqua aUt SAllguis» i el de F «~Allie ou
l'aue". Els Dr~icis per on sun"n aquest< l,quid ••\in «au"", e' nores» i «oreillCló ou la bouche»,
pectivamenl. El coment"" de Galè no esmen,a, però, ni el pus ni els ulls.
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14. Qui és ydròpich e li n'hix aygua per lo ventre, guareix.
15. Qui ha Iongua diarria, si li sobrevé vòmit, la soluff.
16. Aquell qui és pleurètích o peripleumònich, si li sobrevé' diarria: mal.
17. Qui ha mals en los huyls, si li sobrevé diarria és bon.
18. La vexigua tallada, o lo cervell, o lo cor, o la diafracma. o alguns
dels budells soprils, 0·1 fetge, 0·1 ventre.!" monal és.
[89v] 19. Quant serà trencat os, o carrilage, o nerví."! ho [...lm no-s con
glurinen ni no crexen quant han perdut l'esrremirat. 17~
[90]
20. Si en 10 ventre sescampe la sanch fora de nerura, ccvé que faça brach.
21. A los maniats, si li nexen venes grosses en les cames, o morenes, se
curen.
22. Cascun qui ha dolor al dos e passa al colze, la sagnia lo cura.
[9Ov] 23. Si algun ha pahor e pusillanimiret, ço és poch cor e feble, sdevé
[89]

malencòlich.
24. Si alguns dels budels subtils se tallen, no gorexen. lll
25. Eriscipija defora, si ella se convert a dintre és mal. Si aquella dintre
se convert defora, bo.
26. Tots aquells qui han causen, si los sobrevé tremor se leugen.'?"
[91]
27. Si ells se tayllen o cauteritzen aquells qui han pits ll7 e ydròpichs. e
hix molt de brach o molta eyge'" soptamenr, moren.
28. Eunuchs no han podragua ni no sdevenen calpjs].
[91v] 29. La fembra no ha poagre si les mèstrues no li deffellen.!"
30. Los infans no són podràdichs ans que foten.
(92]
31. La dolor d'uys: lo beuratge de vi, o bany, o sruba, o flebotomia, o
fermacia, los guareix. ISO
[92v] 32. Los balbussos se prenen de diarria longua.
171. VenlTe: es refereix a l'''''tÓmilC, ~"CIm diu e! comentari de Galè (<<de! srémech» f. 89v aj.
A diu evemrem». i F, ..,estomac». Tam l'una com l'altre hi afegeixen els ronyom, que no 5Ón es
memals lla traducció catalana de l'aforisme però que sí que Ipareixen al final del comentari de
Gal~ (<<E ui """ en los ronyons, no solament per aquestes rahons mes per allres» f. 89v b).
In. ~p"'" del nerví, A afegeix «aut maxillae tenues, aut prepucium», i F, «maxilles renues
Ou J.: pre.puce».
l73. P.raula il·legible almAllu-'Crit,que presema un fornl. El cornenrari deGalè no la repeteix.
17-1 Elsenrir d'aques' aforisme coincideix amb el de VIl28.
171. Cali remarca que aquest aforisme ja ha aparegut i que per això no e! comenta (VI, 18).
176. «Quibu,cl1lTlquem in causone tremorea l'iunt, alienario solvil», diu A. F en manté e! sen
lit: ..T remeu ... qui vienent en causen, alienacion est cause de gari60n». El concepte d'alienació no
apareix en 8
177. Pirs, Galè n'aclareIX el sentir qUAll din en e! seu comelllari que ..Ipocràs ha acustumat
pend..., èmpich, aquells qui scupen brach dels pit6 O del pulmó» (f. 91 aj. Notem, doncs. que pilí
apareix aquí en lloc de l'empim;n i que ydròpichs fa també funció .ubstAllLÍtva.
t78. Aqui diu A esanie aur aqu ..... i F només «IIIoulr de sane».
179. El sentil de l'aforisme coincideix en Uatí, frAllrea i català, però F en dóna una versió sen
siblemem diferent: ..Mulier non podagriser si menstrua nou defecerunr in ell», diu A. En CAllvi, F
tradueix .. Les fam,,", devi"nenl poda¡l:res ou tempti que les menslrues leur deffaillem».
180. Linré 1978,417 apunla, .e¡cuint MM LallemAlld i Pappa~, que cada mitjà lerapèutic
dels esmentats s'h. d'emprae segons ellipu. de maJah que s'hagi de tractar.
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[93J

33. Els qui fan renacions acerosos'!' no sdevenen molt pleurètichs.
34. Tots aqueUs qui sdevenen calps, [noP S2 se fan venes [93v] grosses
en les cames. E aquells qui són calps e li nexen venes en les cames, encara ne
xen los cabells.
35. Als ydròpichs, si los sobrevé tos: mal. ISJ Mas si ella fos denerit, no
és mal.
36. La dissúrria, [la] guareix la sagnia desota la cavilla.
[94]
37. Aquell qui ha squinència, si se fa imflament defora; bo, car signifi
ca que la malatia hix defora.
38. Cascun qui ha cranch amagat, més val no curar-lo/Sol car aquells
qui són eurars pus tost moren que aquells qui no són curats, [que] viuen per
molt temps.
[94v] 39. La espasme se fa de la planesa e de la buydesa, e axi lo senglor.
40. Aquels qui han dolor entorn les ypocúndries sens aposrerma. si li
sobrevé febre guareix.
41. Tots aquells en los quals se fa brach al cors e no se'n manifesta, so
és per lo cuyr qui és espès.!"
[95] 42. Irèrichs si ells han lo venrre'" ben dur, és mal.
43. Tots aquells qui són esplanètichs, si los ve discenteria longua, o en
ydropisi, o en lienteria, rnoren.!"
44. Tots aquests qui han ylccs e los sobrevé astrangúria,l!lll moren en
.VIl jorns si no sobrevé febre qui buyda molta orina.
[95v] 45. Les plagues de hun any o de plus lonch remps cové lexar-li fer sa
cerrlsses'" còncaves.
181. Re"tJciolls acerosos: al ""Xt Uatf es Uegeix eacidurn n¡cruanLe9>, i a F, «emctuacioIl'lac
cereueese. L'edició de TraltJJor btpoaéticos 1990 ho tradueix per eeructos écidcs»; la de 19%, per
«~ruet? agrio..., i Lirtré 1978. per «rapporn acides.... però el primer mor no apareix t'lXoUit als dic
ClooaI1S caralans.
182. Sembla que B ha oblidat d'escriure aquí la negació, ja que l'adverbi apareix tam a A
com a F. Encara que en una primera traducció, d francès transcrivi l'aforisme en afinnatiu. com es
posa de manü'est en una nota.
18}. A partir d'aquí, el text figura en A però no en F.
18<1. A partir d'aquí, el text també figura en A però no en F.
18'. El semic de l'aforisme coincideix en A, F i B. però el calalà eu presenta una lectura sen
siblemeni diferent. A: «Quibuscumque .'llUIies facta in corpore nou manllestatur, his propter apis
situdinem saniei aut lcci grosslciem non maeífestaiur», F: ",En quelconques con ou il ait!illJlÍe qui
ne soíe pas manifeste. ou relle mariere esttrop grosse. ou rellieu trop espès». La lectum de R pol
ser ho aclareix: «Quibusquem sànies facta in ccrpore non manifestatur, his proprer spisirudinem
.aniei aut loci fit» ([ }8v dl.
186. Ventre: Galè parla en d seu comenlari sempre dd fetge (<<la durea dd fetge .., f. 9' dl. A
diu «epar» i F, ..foye....
187. Linré remarca en nota que aquest aforisme es contradiu amb el 48, però que d comen
tari de Galè els concilia: la disenteria llarga és dolenta, però la CUrta és bona.
188. La leclUra de l'inici d'aquest aforisme coincideix en A i F, però té un sentir diferem en
B. A: «Quibusrumque ex stranguria ileos innascilUr ....... Fo ..Quelconque corps. ou plll!sionyliaque
solt eausee de 'Irangurie...JIo.
189. J,¡'"dm"rres: un altre possible mot fanta.ma, que tradueix d liati ..dcatrice!l».
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[96] 46. Tots aquells a qui se fa gep per asme o per tos denanr la jovenea,
moren.
[96v] 47. Tots aqueUs a qui fa profit la sagnia o la flebotomia/ 90 o farrnacia,
los cové flebotomiar o fermarar en la primavera.
[97] 48. L'esplanètich, si li sobrevé discenteria dich que és bona cosa.
49. Aquels qui han puagre, se termenen en .Xl., joms.!"
[97v] 50. Aquels a qui lo servell puja demunt, covê que vengue febre e vòmit

de fel.
51. Cascuns sans a qui-s fa dolor de cap, soptamenr són sens veu e
ronquen, moren en .VIl jorns si no-ls sobrevé febre.
[98] 52. Ell se cové guardar los ulls en lo dormir, car si ell appar lo blanch,
les palpebres closes, no precedent diarria o entra purgeció.!" és mal senyal.
53. La discipièncie,'?' si ella és ab ris és plus segura. Si ella és ab soliti
tat, és malvat senyal.
[98v] 54. En les agudes malalties com febre: luctuosa suspir mal.
55. Podraga e mania se mouen en primavera e en autumpne.
[99] 56. En les rnalencòliques malalties, perilloses eroracions.l" apoplexia
o espasme o orbetat significa.m
57. Los apopièriche se fan de .:xxxx. anys fms a .LX.
58. Si l'oment romp, cové que podrescha.
[99v] 59. Casam qui ha ciàtiga e 10 vèntrabro ara dintra ara deffora, se fan
mussillàgens. 1%
60. Cascun qui ha ciàtica e lo vèrtebra n'ix defora, e ell no u sent, e
ranquegen sovín.!"
190. SiJgnia o Ja jkbolo",itl: aquest. dos sinònim. tradueixen un sol mot llatí (<<phJebotOlllia
aur pharmaci ......). com també el Irencès (o<saignee ou auere purgacion..).
19 L. L'aforisme de B és sensiblement diferent de d'A i F. A: «Quibuscumque !Umo"'" PO'
dogrici flum, in quadragiuta diebus deterceseeues resident. F, «Les maladies podagres qui sont
caUSee5 de chaude madere, ou quanmlieme jour se depanent .
192. Aquesta fl1\SC és traduïda en ..,nril afirmatiu per F, tol i que en nora l'edilom ja indica
que s'equivoca. A i B tenen la negació.
19}. Dircipiè"cia:, El cultisme. ¡ue lambê ha estaI traduït idènticament per F, é. evitat en un
altre aforisme. on ellmduclOr ha pre erit «<:Irt. de seny» (N.'O).
194. Erolacio"s; és un error de lectura (o de còpia) que transcriu malament les «en¡ptiones»
llatines. F comença l'aforisme dient que...Es maladies mdencoliques. qnanl elles apperem au com
meneement perilleuzes...... l en nota, l'edilora assenyala que «i.l faur entendre: le mouvement (de
l'humeur mélancolique) faie craindre les maladies que voiei; Marrin interprète librement». Liuré
tradueix el mot eom «atmbilis», ..la bilis negra, hipocondri ......,
l'n. L'enumeració de malalties difereix en A. B i F. A: «aUI apoplexiam aur epilèpsies aur
.pa.mum aur ceciratem aUI maniam significat». F: ..thelane...i emaniaque plllll5ion....
I %. En aquest aforisme. Hipòcrates es refereix al període que precedeix unaluxaeió (Linré
1978,41O-4U).
197. B és diferem d'A: «Quibu9C\lmque a sciarica molestaris vertebmm resilit fores. hi.. te
beseit crus. et claudicant si non urantur» i F: ..Tele sdatiques ou gou""ux en la hanche dont l'oz
ist, la cuis50e devient mesgre, el!e .cialique clochant, s'il ne use de choses seches», com si B e.tigués
incomplet. Galè explica en el seu comentari: que «la cama se podrex e-s consuma si dia no-s cau
rerhza ab foch o la humiditat se sech.. (f, 99v a b).
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Los expenedors de Ypocràs han exposades les pus grans coses, e quant
pus han cerquat milor han trobar. E quant són a la fi dellibre, ells no han feta
gens de utilitat. E han fet axi com lo rerònch, I~ ol qual quant la caysó li man
che. lexa tor star, axí ho han ells fet. E d'açò me són yo molt guardat per no ha
ver imfàmia, car yo he splanades les pus útils coses e no he pessedes les mesu
res ne no u he massa abreugat, ne no u he massa [100] ampliat de coses que no
dege ampliar. És acabada la sisena partida e comensarà dcvallla .VII." partida
dels Em/orisme.r de Ypocràs.
Ací és acabada la .vi." panícula dels Emforísmes.

E COMENSA LA ,VII,'
1. En les agudes melades, frigiditat de les exrrcmirars és mal.
2. En les malalties, 11"1 carn lívida: mal.
[lOOvJ 3. Ab vòmit, senglar e hyuls roigs: mal.
4. En sudoe, rigor no és bon.
5. En la discenteria, èstazis o ydeopichís no és bo. 2°O
6. En la longe malalcia, abstinència e colèriques egestions: mal.
7. De molt beure, rigor e discipiència: mal.
[Hll ] 8. De la aposterma rrenchada, dins se fa dissolució, he vòmit, e deffa
lliment de virtut.
9. En lo fluix de sanch, disciplència o spesme"" és mal.
10. En yleon, vòmit he senglot, e espasme he discipièncie. és mal.
[101 vl 11. Peripleumcnia en pleuresis sí és mal.
12. En peripleumonia, frenesís és mal.
l3. En massa gran calor, espasme e tètan és mal.
14. En plague de cap, estupor e discipièncie: mapO:
15. En scupir de sanch e scupir de brach 6; mal.
[102] 16. E no scupir de brach quant an tisis. se retén la saliva, moren,lm
198. La mateixa cOJnparació (i amb el mateix seruh) apareix en A, que inclou aquesl Irag
mel'll com a pròleg al llibre serè. També R presenta aquest fragment com a epíleg al llibre sisè.
199. M~L.lIus;: laut eu A (<<in OSiie aegrotami»I COID en F (<<quant l'o¡ est melede-I es coo·
creta el tipus d. malahia de què es tracta, COm rambé ell el comentari de Galè (<<eo la malaltia de
cncun os,., f. l00v~).
200. El sentit d'aqcesr aforisme wwclde¡x en A i F. però B diu ro! el cootrari: «In mania dy
semeria aur hydrops aUI ""I..is.lx!num.. , «En mani~, dissintere, ydropüie ou el(lase, c'estbon sig
ne». El wm~otati de Galé roJnenp aixi, «Fn l~ Ji~c""l..ria, ydropisis PO' significar sanitat, mas e..
tazig 00».
201. L'""p.sme ~pareix menCic>niòllamb.' en A, però no en F.
202. B ha eliminat un mor 'IU" apa",;", ..n A i F: «In percussiooe in capire slupor aUl desi
pientia, malum.» «En plaie .Iu chi~f, ou en I. p<:rcussi0n. scuppeur ou displcience, mauvaiz .igne,,,
(8 Francès «dispicieuce» és un dar ""I;lf del copista, ia qu~ 1 l'aforisme 10 ho ha escrit correcta
mem: «<!isipienc""l.
20}. A i r coincideixen. B diu el contrari. A: "ln saniei SpUlO pri~js et fluxus malum. Ubi vern
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17.
18.
19.
[l02v] 20.
21.
maPiJ(,
22.
23.
24.
[103] 25.
26.
27.

En
En
En
En
En

aposterma de fetge, senglar és mal.
vetlar, espasme he discipiència; mal.
os despullat de carn, eriseipila: mal.
la eriscipila. brechr'" mal.
Ïatèrglch, tremor: ma1..l0~ En les plagues, pols e flux de sench:

En iongue dolor entorn del ventre, fa brach.
En fluix colèrich, discenteria: mal.
En trencadura d'os, de cap.2Oi
En Iermacia, espasme: mal.
En fon dolor de ventre, frigitar de estremitacs: mal.
La fembra qui ha infant al ventre, tenasmon la fa avorrir.
28. A qui és tallat os o cartilage, nocreix:1oa
29. Si algun ha blancha fleuma, si li sobrevé diarria, soluff [a malaltia.
[l03v] 30. Cascun qui ha egesrions espumoses en di arria, fleuma los ve del cap.
31. Cascun qui han les orines exposrezes.i" significa louga malaltia.
[l04] 32-H. Tots aquells qui han apòsresis colèriques e la orina dernunr
eoie,"" significa aguda malaltia."! E [a] aquells qui les han diverses,w se fa
conrurbació de cors.
l1l
H. Cascun qui ha en les orines escuma, significa neustàrica e longua
malaltia.
saliva Ien elm, mariumur.» F: «En ptisiqoe, qoaOl la gallive est sanieuze, et avec il y. flux, et que
la ... lli"" soit re!enue. ''''I 3Í8J1e de mon.» El comeOlari de G¡dé no "'peleix la frase.
204. Bcncb: A diu aquí "'pU!redo aul sànies» i F ",pourri,ure 00 sanie».
205. F presenta l'aforisme amerior i aquesl. fCils.e formant·ne on de sol.
206. En A, la primera Frase d e l'aforisme caralà cor<dpon al numero 21, i la segona, al 22. A
partir d'aquí, doncs, hi haurà un sah en la nnmer.cio.
207. A diu aquí «In ossis fraClur~ Je.ipie ntia si in vaCl1nm accepetil, malurn.» J F, «La frac
Iure de l'oz, quanl elle v:I iusques a vuit. il s'ensnit despieience.,. Hi afegeix joe «par l'os, yei en
droie, Yoccres ~i ement l'oz du chief qui ""! apelé ersnenrn ... el adoncesl ce 'eOleOle d'Ypocras,
<jUaOl C",anUm c'esr a dire l'oz du chi ..f esl rero el froi"i¿, en qudque ",aoiere qoe ce SOil,raOl que
la fracture aJviegue el soit profnndee iusgnes a vuil DU vacui¡¿ qui avironne 1. sobslance du cer
veL.. Galè diu eo el comem~ri: «As.i entén Ypocr'" ,olamem la {.-.¡ en rrencadnra, qoi·1 pas fms a
dins.. (ff. 102v b-IO) al. Limé, que {r.ducix latorisrae aix;: ",Avec la divigioo d'en 05, délire, si elle
pénètre dans \e vide,., apunla en nola que MBrinU& havi. Cnt;'" aqnesl aforisme de manera diferern:
«Après la section d'on os, délire».
208. El sentir d'~quest aforisme coincideix amb el de \'1.19.
209. E:cpostau< A diu «hypcsrases» i F, «iposracN.
210. E l~ on'"a demunl roja 00 f,gur~ ni en A ni en F. A diu, eo lloc d'.ixC>. «snperius V"ro re
nues».
canvi, ",r"~!
211. Significo. agud4 ...nlaltin: A dio «acOlam aegrimdinem ~ignificaOl».
signe en (¡""re que 1. fievrc en agne~. A partir d'aquí comeoça l'aforisme 33 de (; j el 34 d' A
Z12. Di"....,.'cr: .. A i ~11 F hi din ",di~'an'es"'. hi afegeix que «ce n'est pas a dire l'ulle par
tie loing l'une de l'aUl"'.... waiz paur la diarance, il entent qoaot l'orioe esl de diverses maniere< se
lon ce. parti ... , si que eUe ,ail de", PB{ham, grosse au fons, el d'autre manje", Ou millie!I", Galè
ho explico l.mbé: ",Si no, ent..n"rn 'diversos s~r~ fals, car I. orina eo son lach 00 varia_ M;o,s si nó<
entenem 'en divellOS temps", aquC.'lta .ignifica penurbació de cors» (f. 104 ~ b).
213. NrlJmill,'a. lraduei~ el Uan «nephretkam». A Jio «pa;;;;ion es raios». Gal~ diu eo el seu
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APARAT cRÍTIC COMPLEMENTARI

35. Tots aquells qui han apòsrazis grasses e [l04v] viscoses, significa
neufrèricaê" e aguda malaltia.
36. Tors aquells qui són neufrècichs e han dolor entorn lo dos, e sí en
tom los lochs defora, spera apostcrma. E si ells han dolor dins, spera pus gran
aposrerma.
[105J 37. Cascun qui vomeix sanch seus febre por guarir. Ab febre és peri
llós, e-s cové curar ab fredes coses e stiptiques. 211
38. Lo cadarn en lo ventre demunt, en .XX. jorns se fa brach. 216
39. Si pixen sanch o pesses de saneh, e ells han strangúria, e dolor
[105v] dessots les coylles, e lo pentenill e lo ventre, la malaltia és entorn de la
vexiga."?
40. Si la [engua soptameut se fa no Trempada, aquest se fa apoplèdch o

maníach.ê"
41. Lo velf" purgar si li sobrevé sanglot: mal.
42. Si febre no se fa de còlera, molta aygua120 gita al cap: solufrta. 211
Ffmito libra, sit laus et gloria Chrisro. Amen.
Anforisma és notícia univerçal continent alcuna cossa de medecma.ê"

comemari que «per ço seguex frer en los ronyons d'aquella malaltia gI05Sll» (f. 104 h). Línré 1978,
414 indica que l'aforisme es refereix a l'olbuminosi.
214. "",'''['''lic<I: A diu «nepbreucarm. i F !Ja optat també pel euIri,me: ""ef"'rique passion,
e'esl a din: tI,· 11'"\,'e ague», La febre no apareix esmenrada ni en A ni en B, rot i que Golè si que en
parla: «car hi orina és universal senyal de febres qui resolven rot lo co~ (f, l04vo),
2n. La vc,,;ió d'aquest eforisme coincideix en A i en B. En F és lleugerament diferent, tol i
que no en canvia el seutir: «Quanl aUCUn vomit sang, s'il n'a poinr de fjevre, il n'a point de peril;
mB..iz s'il y a fíevre, e'esl signe pernicienx; car le premier sang peuc estre reslraIDt par ch= scipti.
ques el refroidan,».
216. Xx. jorns.- B diu «.XXXX, jorns». Galè, en el seu comentari, llSsenyola que el pl.lS apa
reix als 20 dies, xifra que és la que apareix en A i F. Hi ba, per tant, un error de còpia.
217. Galè diu en el SeU comentari: «Aquesr amforisme nós arrobam en molts libres. mall yo
l'be splanal en la .llll.' partícula, lla on l'à dit» (f. lO.5v a). Correspon a IV. BO.
21B. Maniach: el tenne que apareix tanLen A com en F és «mdancòlic>o. També Golè parla
de «malenconia.. en el:¡eu comemari.
219. Veli: B diu equivocadament, evexell». «velí» és el que es llegeix en A: «In super purga
ro senlori singuhns superveniar, non bonum». F diu «Superílue purgacion es anciens n'est pas bon
signe». El comenlari de Gol" corrobora l'error del copisla: «A-'SÒ és mol en plaga, e en purgació, e
en vòmit, e specwment en deffalliment de edat» (f. lO.5v bl. L'error és, però, explicable perquè d
mol no é. estranyen la tenninologia mèdica (vegeu, per e",emple,la veu «febre» dd glossari).
220. A"gua, A afegei", «aqua muIIa calida.., i F diu «cheude».
221. Aquest aforisme és una varianr de V.2.5.
222. Aquesta frase apareix al còdex escrita amb lletra més petita i amb elrraç més prim {Cou
derc 19B4, 282 apunta que és d'una allra mà). L'cxplil'il del re",t llalÍ és força més llarg j no coin·
cideix amb el calolà.

Donem en aquest aparat les lliçons o incidències del manuscrit B que no
hem i"ciàs e" nota a peu de pàgina. Els mots en cursiva pertanyen a la "ostra
edició del text; els mots e" rodona i entre cometes SÓ" les tliçons tal i com apa
reixen al manuscrit. Indiquem amb una xI/ra el llibre i l'a/orisme correspo
nents.
Prefaci [S)ermó [hi ha la essa inicial en petit i l'espai en blanc per a la cap·
lletra dibuixada, que és rúnica que falta en tot el còdex].
Prefaci que.n /0 sponedor [equem fa sponedor» J.
11 als malalts [hi ha uu forat al paper que en dificulta la lectura].
1.2 mester [a continuació, ratllat, «o no-l.
17 [el comentari de Galè és interromput per un calderó i la paraula «li
bre», en tinta vermella. Al marge esquerre de la columna es veu, en petit, «libres

IE. 6 ,)].
116 ais e"/a,,ts [la essa de l'article apareix escrita entre línies, en una cor
recció del mateix copista].
II.6 alguna [calguda»1
1l.8 E si açò avé a [«E si aço a ave a» l.
11.26 l'espasme [elespalme»].
1l.28/ebres lentes [efebres lo enres»; seguim el text del comentari de Galè
1f.29v bl].
IIAü Los brandis e les currises [eles brachns e los currises»].
IIAl sens mani/esta occasió [esots manifesta occasio»; seguim el text del
comentari de Galè (f. JJ a)].
II.4J Los offegat.{ [«Les offegacs»].
llA5 mudament [hi ha una abreviatura ratllada sobre la primera sfblaba].
II51 moure lo cors [emou te lo cors»] ,
II54 [al final del comentari de Galè hi ha escrit el nom «Ypocras», en
capçalant l'aforisme següent que no existeix perquè s'acaba el llibre 11 aquí (f.
J5v bl].
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V.51 [falta e! nom de «Ypocras» a l'encapçalament (E. 79v)].
V.5l junctures [epunctures» J.
V.64 si ells no són fora de rabo [si ella no son fora de eaho]
V.70 Li mbrevé [esi sobreve»: seguim el text del comentari de Galè (f. 85v

111.5 orripilaaons [eeriscipilacions»: seguim el text del comentari de Galè
(f.3B ,J].
1117 l'any [ebayn»].

lli.lO [falta el nom de «Ypocras. a l'encapçalament de l'aforisme (f.39 bl].
m.12 avortexen [eavorrexen»; seguim el text del comentari de Galè (f. 40v al].
U1I7 oms [eolens»: Ga1è diu «mils hoynt» (E. 44 b)].
II1I9 [hi ha repetit al fmal de l'aforisme «E alguns se fan en alguns e no
crexen all aquells»].
Ill.zü mania [emonia»]
11122 En autumpne. se fan moltes malalties d'estiu [«En autumpne. moltes
se fan les malalties en snu»: seguim el text del comentari de Galè (E. 46 a): I'ar.
rícle «1<:5» apareix afegit al damunt del substantiu].
III.22 erràtiques [eorratiques» J.
ill26 periqufnitJ [etimor» escrit a sobre].
111.31 prurit [eplurit»].
IIUI [falra el nom de «GaJien» a l'encapçalament del comentari (E. 48v b)].
IV.lO en les molt agudBs [een los molt agudar»].
IV.19 Cascun [petita taca d'humitat, que no en dificulta la lectura].
IV.23 asubtilitat, sifel negreh1X [casultilitat, si fe! ne grex hix»: Galè parla
en e! comentari sempre de sang o còlera negre].
IV.25 dement qualque [hi ha una taca d'humitat que en dificulta la [ec
tura].
IV.27 se reieuen [ele releven»].
IVJ1 articles [eartichs»; en el seu comentari, Galè parla sempre de les
«iuncrures» (E. 56v b)].
IV.37 febre molla [efeble mola»; Galè diu «molla febra» (E. 59v bl. A l'en
capçalament del comentari falta el nom de «<Calien» (E. 59v al[.
IVA3 [falta l'encapçalament «Calien» (E. 60v b)l.
IV.48 e 5/ ha ret [després de «si» hi ha un mor de tres lletres ratllat i ex
puntuat].
IV .';:';: effimeres [eeffirneries» l.
IV.57 malalua [emallalriae].
IV. Final Acabat és lo .m[< libre [«Acabat es lo .V." libre»; la xifra apareix
ratllada i corregida a sobre].
V.18-19 1'/0 [a continuació. «mas .., ratllar].
V.25 molta (Jyga freda girada demun! [ee molta ayga freda girada de
munr»].
V.28 E a altres coses I-e asahres coses» l.
V.31 avorte»: [eavorrex»].
V.34 qui be-n /0 ventre [equi han lon ventre»},
VAl torsions lla «i» interlineada].
V.44 aoortexen [eavorrexen» J.
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all.
VLl Longues lienteries [elengues lienterias»; seguim e! text del comentari
de Galè (E. 86 b)].
VI. l onrcmia leoeíreníe»: seguim e! rexr de! comentari de Galè (E. 86 bl].
VI.2 malalts [hi ha una titlla supèrflua].
VI.28 eunucbs [eennuchs»; en el comentari de Galè hi diu «anuchs» (f. 91v
a) l.

VI.32 diama [edriarria»].
VL52 [l'aforisme està encapçalat per «Galien»; el comentari de Galè, per
«Ypocras» J.
V1.54 febre [hi ha una essa final, ratllada]'
V1.57 Los apopièticbs [eles aplopètichs»].
Final [fragment encapçalat per «Ypocràs», com si es rracrés d'un altre afe
rismel.
Final ne no 11 he massa ampliat de coses [ede coses», repetit].
VII.2 lívida l-dívede»l
VIL14 estupor [eestumor»: en el comentari de Galè es llegeix estupor» U.
101v b)].
VIL21 tremor [ecremor»: seguim el text llar¡ (A: «tremor»! i francès (F:
«tremeurel].
VII26 [hi falca e! comentari de Calè. l'aforisme hipocràtic següent ve en
capçalat amb e! nom de «Galien»l.
VTI.30 espumoses [eespinoses»: Galè diu «espumosos" (E. 103v al].
VIIJ9 [e! comentari de Galè és introduït amb el nom de ... Ypocras»].
VIrA2 [hi falta e! comentari de Galèl.

APÈNDIX: ELS AFORISMES EN EL MANUSCRlT 96-; 1
DEL ARCHIVO Y BIBLIOTECA CAPITULAR
DE TOLEDO

(70]
1. [Lla l vida és breu, la art longe, lo temps poch, los sperimens falia
bles, jutjar greu. Et per so fa mester al metge no solament saber alhò que li fa
mester, mas en ordenar Jo malalt e aquels qui-l garden e les coses defores.
2. En los fluyxs e en los vòmits naturals, si els se purguen assi com se
deuen purgar fa profit e bé aporten les malalties, e si no, lo contrari fW1. Et axí
en la purgatió artifficial. si el se purga fa profit e a bé ho aporten, si no lo con
trari. Donchs ccvè entendre la hora, lo temps, la regió e les edats e les corn
plecnons e les malalties perquè vénen, en les quals se convé purgar o no.
}. La sobirana grassea en aquells qui tcebalhen sobiranament és falli
ble er com els no poden star en .1. punet ne reposar. Aquelhs qui no reposen
no poden milhorar, donchs cové que pijoren. Per aquesta rahó convé saber
aqueLha sobirana graxea non tart, açò que-l con reebe comensamenr, ne la
compleccc buydar sobiranament, car és Ïallable. Mas aytal qual és la natura
d'aqueLh qui usa a sofertr, aytant manar-lo. Et axí, les evacuations artiffidals e
sobiranes són fallables, et encara los ressumptions/ subiranes són Ielhables.
4. La subtil e certa dieta e de les longnes malalties et en les agudes, là
on no convé és molt greu. Et quant és subiranamenr molt subtil, és molt greu,
e encare conplir sobiranament és molt greu.
5. En les subtils dietes peccan lcs malauts e per ço los nou plus, cor cas
runa falL que sia molt gran pus gran és en la subtil dieta que en la grossa. E per ço
les subtils dietes són fallables als senets, cor la falha porten pus greument. E per
so les subtils certes dietes són pus fallables que aquelhes que són un poch pus gros
ses. A les deereranes rnalauties, les derreranes cures són poderoses a perfecció.'
6. Donchs là on les malaucies segons lur creximent han continu e der
rera rrebalh, derrarana e molt subtil dieta los cové donar. Et là on els no han conI.
2.

El copista ha deixat en blanç l'espai per a la caplletra.

Rt'SIumptzrJn" suposem que &, un sub.Lamiu derivat delllarf «ret;umm., que cal interpre·
tar com a «recuperaciou,."..

l. Aquesta darrera frase corre1pon li l'aIori,m.. 6 del manu9crit de Bordeus. Per ¡ant, la nu·
meracié no hi concordarà a partir d'aquí.
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tinu ni derrara trebaylh. no-ls cove donar molt subtil dieta, mas nudrir-los pus
grossament, e tant devalhar quant la malaltia és pus molha que les derreranes.
7. Quant la malaltia és en star, cové usar molt subtil dieta.
8. Cové perpensar del malauc si la dieta abasta tro al srat de la mala
ria. E si lo malaut desfalhescha, que no li basc la dieta o que ta malaltia defa
lhescha e se pans.
[7Ov] 9. En aquelhas malauties om és contínua estat, contínuament et sub
tilmeut lo convé dietar. Et en aquels on és l'estar puys luyn, enans de aquelh se
cové gardar de la subtil dieta. E primerament donar-la-li pus grossa per so que
ho sotlra lo malaut. En la acessió, se convé sosrreher la vianda, per so cor do
nar-la-li és gran dampnage.
10. T ates aque1has malauties que crexejn] segons temps, en la acces
sió se convé mire la vianda.
11. Les malalties e lo temps de l'ayn mostren les acessions e lur crexi
ment, sie que sia cada dia o d'altra dia o de més temps. E les coses que ixen del
cors axi com l'escupir en lo pleurênch -que si par sors roig en 10 comen
sament de la malautia, mosrre que la malaltia és breu, e si apar sots rogesa [".)4
e lo comensamenr, mostra que la malaltia se prelongue---, e les urines, e les
egesrions, e les sudors. e les altres coses que yxen del cors, mostren les malau
ties longues o breus, e bé teemenables e mal termenables.
12. Los velhs" poneu leugerament lo dejunar e aquelhs qui vénen
aprés. Encara pits 10 ponen los infans. Encara lo porten pits aquelhs qui són
pus trebalhosos.
13. Aquelhs qui crexen han molt calor natural, e per so volen molta
vianda, e si no la han. 10 con se consuma. E los vels han poch de calor, e per ço
han mester poca vianda, cor per molta vianda se offega la calor, e per ço los
velhs no han febres agudes, cor lo cors d'aquelh és Eret.
14. Los ventres en yvern e en la primavera són molt calts e han molt
lonch lur son. Donques en aquel teuips se ccvé donar molta vianda, com lo [ur
calor és molt e per so han mester pus gran nudriment. E d'açò és senyal en les
cdarz e aquelhs qui crebelben molt.
l'. Les humides dietas se convenen ha aquelhs qvi han febra, e spe
cialment als infants e als altres qui han acostumar de ésser ari nudrnz.
16. [A] aquela qui han acostumar" de pendre vianda una vegada o
dues, o plus o meyns, o segons alguna partida, los cové donar alguna cosa se
gons lo temps, e segons la edat, e segons la regió, e segons la costuma.
17. En estiu e en octubre, se pana greument la vianda, e en jvem leu
gerament, e en primavera mijanseramenr.
4. Hi ha una abrcvi:llu':1 'lo ,,,,"oila.
5. Al mauuscrit es lIel!ei~ hulh" que corregim.
6. H; h. uua líelJa supèrllua.
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18. [A] aquels qui han malauries entripolades, en Ja asscessió no los
convé re de donar ne fer forsa, mas rolre de so que hom ans à donar.
19. Quant en les malalties se fa terme e és fet egalment, no li cové res
moure ne fer res de oovel. ni de purgacions ne d'alce purgatió, mas srar en pau.
20. (Al aquels que fan mesrer purgar, se cové purgar per là on se mou
la natura et specialment per covinent Ioch.
21. La matèria? digesta cové buydar, no pas la crua, ne en lo comen
samenr, si no y fa mester. Cor moltes vegades no fa mester.
22. De les matèries qui buyden, no fa mester gerdar la quantitat mas la
manera, cor si-spurga talla qual se deu purgar, fa profit e bé ho porten los malaurz.
E là on fa mester buydar-los tro a defalhiment, faces si lo malaur ho pot soferir.
23, En les agudes malaurles, a tart en 10 comensarnent usa medecina le
xàtiva, e açò primerament jutge bé com se deu far.
24. Si purga axí com se deu fer, purgar- fa profit e bé ho soferen. E lo
contrari, fa mal.
Ací fanex la primera partida dels An!onsmes de Ypocrês e comensa la 2."
panícula d'aquels mareys.
(71]
1. (ElnB aquelhas malalties en les quals la son fa mal, mortal és. E si
ajuda e fa profit, no és mortal.
2. Là on lo dormir fa alienació és mal, e là on toma hom al seny és bon
senyal."

3. Lo dormir e lo vetlar, cascú d'éls si se fa pus qne no deu és mal.
4. Ne plena ne buyda. ne neguna altre cosa no és bona que sia fora de
natura.
5. Lo trabalh sens rahó mostra la malaltia.
6. Caseú qui ha dolor en alguna panida de son cocs e no la sent és ma
laura, so és, que és fora de son sen.
7. Aquels qui en molt de temps se amagrexen, moll temps requiren
en retornar a lur srar. Et aquelhs qui en poch de temps se amagrexea, en poch
de temps són rerornatz.
8. Com aleu se releva de malaltia e no milhora, sígniffica que pren
massa vianda.
9. Los'" corsos, qui·ls vol purgar, primerament cové appelhar la
matèria.
10. (Los] corsos qui ne-n són nets, on pus los nodrex hom aytanr més
(os fa hom de dany.
7_ El copisLaha ~'Cril "'4Iler~, '1ue esmenem.
8. El copisto ha deiut en blanc l'apoi per" Ja '-""-pUetlll.
9. El ~n(Í, de l'aforism~ difereix del que li en el mlllluSCril de Bordeus.
10 AI COOLat es'luerre de ¡'articl" Jetel'll1.inl-l hi ha do> calderons. la qual co" indiCll que cal
UeRir l'article com l'encapçalament d'aquesl aforisme i del ~giiem.

