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Introducció

Arnau de Vilanova, metge eminentíssim i alhora zelós advocat d’un cristia-
nisme espiritual autèntic, pel qual s’arriscà fins i tot a ser tractat d’heretge, nas-
qué pels volts de 1240, probablement dins la diòcesi de València, a la qual restà 
incardinat fins a la mort.1 L’origen valencià explicaria, d’una manera congru-
ent, el coneixement que tenia de l’àrab, per bé que —cal dir-ho tot— hom po-
dia saber aquesta llengua sense que calgués haver viscut prop de terres musul-
manes, com hauria estat el cas del seu nebot montpellerí Ermengol Blasi, que a 
la fi del segle xiii traduí diverses obres de l’àrab al llatí.2

1. Veg. M. bAtllori, en col·laboració amb J. Carreras i Artau, «La patria y la familia 
de Arnau de Vilanova», Analecta Sacra Tarraconensia, 20 (1947), p. 5-75 (traducció catalana 
en M. bAtllori, Arnau de vilanova i l’arnaldisme, València, Tres i Quatre, 1994, p. 3-73). 
L’any 1312, el papa Climent V mana que hom cerqui i li enviï un llibre sobre medicina 
pràctica que el difunt mestre Arnau de Vilanova, clericus valentine diocesis, i metge seu, li 
havia promès. Veg. A. rubió y lluCh, Documents per l’història de la cultura catalana mig
eval, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1908 (reedició facsímil: 2000), vol. i, p. 56r; 
Juan A. PAniAguA, «Maître Arnau de Vilanova, paradigme de la médécine universitaire 
médiévale», en Colloque international d’Histoire de la Médécine Médiévale, Orleans, Société 
Orléanaise d’Histoire de la Médécine et Centre Jeanne d’Arc, 1985, vol. i, p. 72. 

2. No sembla correcta la informació que diu que traduí el Regiment de sanitat de Mai-
mònides de l’àrab al llatí. En el manuscrit indicat per Steinschneider no hi ha tal traducció, 
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D’altra banda, Arnau de Vilanova devia tenir també un cert coneixement de 
la llengua hebrea, que adquirí al convent de Santa Caterina de Barcelona amb 
Ramon Martí, l’autor del Pugio fidei, com reconeix en l’obra De significatione 
nominis tetragrammaton, adreçada al dominic Pere Puget: «He intentat moltes 
vegades, estimadíssim pare, que aquella llavor de la llengua hebrea que el zel 
religiós de fra Ramon Martí sembrà en l’hortet del meu cor, no sols em fes pro-
fit a mi amb vista a la salvació eterna, sinó també a la resta dels fidels.» I per això 
s’embranca a interpretar el nom de Déu de quatre lletres, YHWH, d’acord pri-
mer amb l’exegesi hebraica i després amb la llatina.3

La formació mèdica d’Arnau començà a Montpeller vers l’any 1260. És allí 
que es casà amb Agnès Blasi, d’una coneguda família de mercaders i metges, 
l’origen convers dels quals és una idea temptadora, fàcil d’acceptar, com fa el P. 
Batllori, però difícil de provar. De 1276 a 1281, el matrimoni visqué a València, 
on nasqué llur filla Maria i on sempre posseïren nombrosos béns mobles i im-
mobles.

L’any 1281, Arnau fou nomenat metge de Pere el Gran, poc abans que 
aquest salpés de Portfangós cap a Sicília per a fer-hi valer els drets de la seva mu-
ller Constança, cosa que féu que el papa Martí V l’excomuniqués i amenacés els 
seus regnes amb l’entredit. Establert llavors a Barcelona, sembla que la partença 
del rei deixà a Arnau, en aquella avinentesa, el lleure que necessitava per a tra-
duir diverses obres d’autors àrabs al llatí. Arnau visqué de prop els darrers anys 
de la vida de Pere el Gran, i va ser al seu costat en l’hora de la mort el novem- 
bre de 1285. Durant el regnat d’Alfons el Franc (1285-1291) el veiem molt 
vinculat a València. Hi compra terres, s’hi fa una casa i fa donacions al convent 
on professà la seva filla. Però la seva activitat mèdica es desplaçà progressiva-
ment a Montpeller, i és allí que va redactar la major part de les seves obres.

La fama d’Arnau com a metge féu que al llarg dels anys diversos papes li dema-
nessin de guarir-los les malalties que els afligien. L’èxit d’aquesta actuació l’ajudà a 
desbaratar les maquinacions i la malvolença dels enemics de la seva obra de refor-
mador religiós, tot consolidant, però, la seva fama de metge de reis i de papes.

L’any 1293 esdevingué metge de cambra i conseller espiritual de Jaume II de 
Catalunya-Aragó (1267-1327), dit el Just, càrrec que compaginà amb les seves 
activitats acadèmiques a Montpeller. L’octubre de 1295, el rei Jaume es casà 
amb Blanca d’Anjou, filla de Carles de Nàpols, que fou la condició prèvia per a 

sinó la del Tractat sobre l’asma. Veg. F. roSner, Moses Maimonides’ three treatises on health, 
Haifa, The Maimonides Research Institute, 1990, p. 8.

3. ArnAu de vilAnovA, La prudència de l’escolar catòlic i altres escrits, Barcelona, 
Facultat de Teologia de Catalunya i Fundació Enciclopèdia Catalana, 2002, p. 51.
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signar la pau d’Anagni entre Carles i Jaume, per la qual el rei català cedia Sicília 
a l’Església i retornava Mallorca al seu oncle Jaume (Jaume II de Mallorca, fill 
segon del Conqueridor). Bella i fecunda, Blanca tingué deu fills en catorze anys 
de vida matrimonial; morí arran del darrer part als vint-i-set anys. D’altra ban-
da, va estar sempre molt interessada en les doctrines espirituals d’Arnau de Vila-
nova, que l’exhortava a dur una vida devota, honesta i humil. L’ansietat respecte 
a la salut marcà notòriament la vida de la reial parella.4 El rei emmalaltia sovint 
a causa del seu natural morbós. Els infants, alguns amb quadres clínics verita-
blement patològics, eren molt freqüentment víctimes de malalties; alguns van 
morir essent encara ben joves. Aquestes circumstàncies personals i les pestilèn-
cies d’aquells temps els obligaven a canviar repetidament de domicili en cerca 
d’aires més sans. És evident que entre parts i malalties, la família reial devia 
mantenir ben ocupats els diversos metges —àrabs, jueus i cristians— que eren 
cridats a la cort, entre els quals ressaltava Arnau de Vilanova.

Entre 1305 i 1308, mestre Arnau, en considerar que valia més prevenir que 
curar, va escriure un Regiment de sanitat en llatí per al rei Jaume ii, en el qual al-
ludeix múltiples vegades a les seves circumstàncies com a rei i com a malalt, tot 
dedicant un llarg i darrer capítol al tractament de les hemorroides que turmenta-
ven el rei. Per bé que hom pugui dir que els regiments de sanitat reflecteixen la 
vida de l’època i de la societat en què foren escrits, la veritat és que, anant adre-
çats a personatges dels estaments més elevats d’aquella societat, només ens assa-
benten dels costums i les pràctiques higièniques d’aquestes capes socials, i de les 
persones concretes a qui anaven adreçats. Tanmateix, l’obra podia ser profitosa 
també per al comú del poble, com dóna a entendre Berenguer Sarriera,5 cirurgià 
de la cort, a qui la reina, que no sabia llatí, manà traslladar el Regiment de sanitat 
del llatí al romanç, cosa que aquest devia fer entre 1307 i 1310.

4. J. CArrerAS ArtAu, Relaciones de Arnau de vilanova con los reyes de la casa de Ara
gón, Barcelona, Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1955; J. E. MArtínez 
FerrAndo, Jaume ii o el seny català. Alfons el Benigne, 2a ed., Barcelona, Aedos, 1963, 
p. 210; O. CASASSAS i SiMó, «La molt honorable sanitat de Jaume ii», Gimbernat (Barcelo-
na), 40 (2003), p. 13-26.

5. «E per ço con la art de medicina és fort longua, e·ls savis metges entichs ho agen 
longuament escrit (axí que·ls grans senyors qui an los grans neguocis, ne encare lo poble 
comú bonament no o poden entendre), lo dit maestre Arnau, a honor del molt alt senyor 
En Jacme seguon, rey d’Araguó, ha ordonat aquest libre per donar doctrina de viure san e 
de venir a natural velea a aquels qui ho volran entendra e metre en obra» (ArnAu de vilA-
novA, Obres catalanes, vol. ii, a cura del P. Miquel Batllori, Barcelona, Barcino, 1947,  
p. 100). 
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Es conserven dos manuscrits d’aquesta versió catalana completa de Sarriera: 
l’un a Madrid, B. Nacional, 10078 (publicat pel P. Batllori), i l’altre a Barcelo-
na, B. de Catalunya, 1829; i una versió abreujada al Vaticà, B. Apostolica, Barb. 
lat. 311 (publicada també pel P. Batllori, ensems amb la versió completa). És 
aquesta versió catalana, tant la completa com l’abreujada, i no pas el text origi-
nal llatí, que va ser traduïda a l’hebreu, com veurà el lector més avall.

L’edició crítica del text original llatí del Regimen sanitatis ad regem Aragonum 
va ser publicada per Anna Trias i Teixidor en edició privada l’any 1994. Poste-
riorment el text va ser editat de nou a cura de Lluís García-Ballester i Michael 
R. McVaugh, amb una extensíssima i eruditíssima introducció, en català i en 
castellà, de Pedro Gil-Sotres, amb la col·laboració de J. A. Paniagua i L. García-
Ballester, com a volum X.1 de les obres mèdiques d’Arnau de Vilanova.6 La 
lectura d’aquest treball és indispensable i fa innecessari que m’allargui en més 
detalls sobre la vida i l’obra d’Arnau de Vilanova en aquesta breu presentació de 
les traduccions hebrees.

Les traduccions hebrees

Les notícies sobre traduccions hebrees d’obres d’Arnau de Vilanova —ens 
limitarem en aquest treball, tanmateix, al Regiment de sanitat— que ens han 
pervingut procedeixen primordialment d’erudits de gran envergadura del se-
gle xix (Steinschneider, Neubauer, Gross, entre d’altres), la memòria dels quals 
és encara avui reverida pels estudiosos de qüestions jueves. La informació que 
reportaren en llurs obres ha estat utilitzada i repetida per molts autors del se-
gle xx, fins als nostres dies, convençuts que les dades que hi pouaven eren fide-
dignes, atesa l’enormitat de llur cultura i del coneixement que posseïen de la 
llengua hebrea i de la civilització jueva. I és veritat que llur ciència és encara 
imponent, i qualsevol que pretengui esmenar algun aspecte concret del que es-
criviren resta vacil·lant abans de decidir-se a dir-ne res. Avui sabem, nogens-
menys, que l’origen de les confusions que ens sobten en consultar el que deien 
aquells erudits a propòsit d’aquestes traduccions del Regiment de sanitat eren 

6. Arnaldi de villanova opera medica omnia, vol. X.1: Regimen sanitatis ad regem Ara
gonum, Barcelona, Fundació Noguera i Universitat de Barcelona, 1996, 933 p. (veg. les p. 
412-416 pel que fa a les traduccions hebrees). Sobre l’autenticitat de les nombroses obres 
mèdiques d’Arnau de Vilanova, cal veure J. A. PAniAguA, «En torno a la problemática del 
corpus científico arnaldiano», Arxiu de Textos Catalans Antics (Barcelona), 14 (1995), 
p. 9-22.
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provocades fonamentalment pel fet que només coneixien l’existència del text 
llatí d’aquesta obra, publicat al segle xvi, i existent en les principals biblioteques 
europees. Mai no van sospitar que hi hagués traduccions catalanes medievals, 
tant de les obres autèntiques d’Arnau com d’algunes de les atribuïdes. I prenent 
el text llatí com a única referència, es van escarrassar, forfollant-hi, a explicar-ne 
les desviacions que les traduccions hebrees reflectien, amb l’agreujant que en 
molts casos ni tan sols es tractava del Regiment de sanitat. La identificació dels 
traductors que apareixen en els pròlegs o els colofons d’aquestes obres mal de-
terminades patí, doncs, diverses confusions, essent com eren fruit d’especula-
cions no prou fonamentades.

Havent tingut l’oportunitat, i el lleure, al llarg dels anys d’examinar cada un 
dels manuscrits que els erudits solen esmentar en relació amb traduccions he-
brees d’obres d’Arnau de Vilanova, em permeto de fer conèixer a continuació 
algunes de les conclusions que he pogut treure d’aquest examen.7

Manuscrits que contenen traduccions hebrees del Regiment de sanitat d’Ar-
nau de Vilanova

versió completa (equivalent a la traducció catalana de Berenguer Sarriera)8

1) Ms. París, Bibl. Nationale, Hébreu 1128, f. 95r-107r, i Hébreu 1176, f. 11v-
37r

Escriptures sef àrdiques semicursives de tipus italià dels segles xiv-xv d’estils 
molt diferents. El colofó fa així: «Aquest llibre fou acabat aquí a Tàrent el di-
marts catorze d’iar de l’any cinc mil dos-cents vint-i-sis de la creació del món 
[20 d’abril de 1466]. Que Déu m’ho tingui a gran mèrit i benefici davant tota 

7. Veg. Luis gArCiA-bAlleSter i Michael r. MCvAugh (ed.), Arnaldi de villanova 
opera medica omnia, vol. X.1: Regimen sanitatis ad regem Aragonum, Barcelona, 1996, p. 
412-416, a qui ja vaig fornir una bona part d’aquesta informació; Joseph ziegler, 
«Steinschneider (1816-1908) revisited: On the translation of medical writings from Latin 
into Hebrew», Medieval Encounters (Leiden), 3 (1997), p. 94-102.

8. ArnAu de vilAnovA, Obres catalanes, vol. ii, Escrits mèdics, a cura del P. Miquel 
Batllori, Barcelona, Barcino, 1947, p. 99-200. La traducció catalana degué ser feta entre 
1305 i 1308; fou editada pel P. Batllori traient-la del manuscrit Madrid, B. Nacional, 
10078. Posteriorment, Martí de Riquer donà a conèixer el manuscrit Barcelona, B. Catalu-
nya, 1829, i en publicà les variants respecte al de Madrid (M. de riquer, «Un nuevo ma-
nuscrito con versiones catalanas de Arnau de Vilanova», Analecta Sacra Tarraconensia [Bar-
celona], 22 [1949], p. 1-20). 
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nació del món, i que sigui així per a tota l’eternitat. Samuel ben David Eben-
Soham, anomenat Burla». En el f. 164a del manuscrit 1128, al capdavall de la 
traducció hebrea d’una obra sobre higiene corporal (Sefer hakibbusim weha
teharot) d’un autor desconegut,9 hi ha un altre colofó que completa una mica la 
informació sobre Eben-Soham: «He acabat aquest llibre el dimecres dia 13 del 
mes de tévet a la ciutat de Tàrent, jo, Samuel ben David Eben-Soham, el metge 
anomenat Burla, de la ciutat de Corfú, l’any 5225 de la creació del món [12 de 
desembre de 1464].»10 L’àlies Burla significa ‘beril·le’ (<). Tinc per cert 
que aquest metge fou el traductor de l’obra i no pas —contràriament al que han 
pensat alguns historiadors— el simple copista d’una traducció anònima. La tra-
ducció és feta del català i reprodueix exactament el text de Berenguer Sarriera, 
bé que l’escrit que el traductor tenia davant els ulls no devia ser idèntic al que 
publicà el P. Batllori, reproduint el ms. Madrid, Biblioteca Nacional, 10078, 
car en difereix algunes poques vegades, ni al del ms. Biblioteca de Catalu-
nya, 1829, del qual difereix també en alguns punts. N’era una altra còpia. Els 
noms de les plantes i dels animals que el traductor dóna en lletres hebrees són 
sempre en llur denominació catalana, la divisió dels capítols i l’estructura de la 
frase segueixen estretament, per no dir servilment, el text català i no pas el llatí. 
No hi pot haver ni el més petit dubte que rere la traducció hebrea hi ha un text 
català.

En la retroversió que n’he fet al català actual, que constitueix l’objecte prin-
cipal d’aquest article, he tingut a la vista la traducció de Berenguer Sarriera pu-
blicada per Miquel Batllori,11 i n’he aprofitat a lloure els elements lèxics i sintàc-
tics del text català medieval (tot modernitzant-ne l’ortografia), amb la pretensió 
de no allunyar-me’n excessivament i alhora de demostrar que la traducció fou 
feta del català, amb el qual l’hebreu coincideix plenament. D’altra banda, 
aquesta retroversió farà més f àcil la lectura del Regiment de sanitat d’Arnau de 
Vilanova al lector d’avui, encara que sigui havent passat per l’hebreu..., car la 

 9. Veg. M. SteinSChneider, Die hebräischen Übersetzungen des Mittelalters und die 
Juden als Dolmetscher, edició facsímil, Graz, 1956, p. 792; R. bArkAi, A history of Jewish 
gynaecological texts in the Middle Ages, Leiden, Brill, 1998, p. 24-25. 

10. Per a algunes dades bibliogràfiques més sobre Eben-Soham, veg. A. FreiMAnn, 
«Jewish scribes in medieval Italy», en Alexander Marx Jubilee volume on the occasion of his 
seventieth birthday, Nova York, The Jewish Theological Seminary of America, 1950, vol. ii, 
p. 311. La minsa informació que reporta Steinschneider a Die hebräischen Übersetzungen..., 
p. 779-780, és totalment errònia.

11. ArnAu de vilAnovA, Obres catalanes, vol. ii, p. 99-200; M. bAtllori, Arnau de 
vilanova i l’arnaldisme, València, Tres i Quatre, 1994, p. 47-54, edita tretze documents que 
il·lustren les relacions de Berenguer Sarriera amb la família reial.
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versió catalana medieval ofereix dificultats de comprensió a qui no té l’avés de 
la lectura d’aquests textos. La literalitat de la retroversió permetrà, tanmateix, a 
l’erudit de comparar la traducció hebrea amb el text català que li serví d’origi-
nal. Val a dir que aquests dos manuscrits (1128 i 1176) contenen la mateixa 
traducció, l’un essent còpia de l’altra, i que és completa, és a dir, ambdós inclo-
uen el capítol xviii sobre les hemorroides. En el manuscrit 1176 manca, però, 
el colofó.

2) Ms. Nova York, Jewish Theological Seminary, 8111
Conté obres de medicina de diversos metges antics i medievals traduïdes al 

llarg dels segles xiv i xv, i copiades totes en escriptura sef àrdica semicursiva de 
tipus italià del segle xv. En els folis 67r91r hi ha una traducció del Regiment de 
sanitat d’Arnau de Vilanova feta per Jucef ben Jafudà ha-Sefaradí. El traductor 
féu servir també un text català,12 cosa evident per les mateixes notòries raons 
que hem assenyalat en parlar de la traducció d’Eben-Soham, i encapçalà la seva 
obra, que no duu enlloc cap indicació de data, amb el pròleg que segueix:

«En veure aquest regiment em vaig adonar que era excel·lent i beneficiós 
sota dos aspectes: per un costat, pel valor de l’home que el va compondre, i per 
l’altre, per l’altesa de l’home per a qui va ser compost. Respecte a l’home que el 
va escriure, sapigueu que fou un escriptor cristià anomenat mestre Arnau de 
Vilanova, gran savi i metge brillant que visqué entre nosaltres en el nostre país. 
Coneixia les coses naturals d’aquestes terres i llur temperament, i així mateix la 
majoria dels regiments que els antics escriviren en terra àrab, el temperament 
de llur terra, llur natura, llur menjar, llur beguda i llurs costums, que no s’equi-
valen amb el temperament de la nostra terra, la nostra natura, el nostre menjar, 
la nostra beguda i els nostres costums. Respecte a l’altesa de l’home per a qui va 
ser escrit, sapigueu que era el senyor rei d’Aragó, enaltit i exalçat sia ell i el seu 
regne!

»És notori que aquest autor posà tot el seu esforç, tota la seva capacitat de 
comprensió i tota la seva ciència a compondre aquest regiment amb dretura i 
clarividència, amb subtil i bella especulació, i tenint en vista la utilitat, com 
correspon a l’altesa del rei que l’hi va demanar. És per això que en veure la seva 
excel·lència i utilitat m’he enardit, jo, Jucef ben Jafudà ha-Sefaradí, i l’he traslla-

12. Fou Lola Ferre qui primer assenyalà l’existència d’aquest manuscrit i qui suggerí 
que devia ser una traducció del català. Veg. «Las traducciones hebreas de la obra médica de 
Arnau de Vilanova», en Actes del i Col·loqui d’Història dels Jueus a la Corona d’Aragó, Lleida, 
Institut d’Estudis Ilerdencs, 1991, p. 12.
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dat13 de la llengua cristiana a la llengua hebrea —tot i saber la poquesa de la 
meva intel·ligència i la meva manca de competència tant en l’una com en l’al-
tra— per tal que ens sigui beneficiós a nosaltres, malaurats jueus, que vivim en 
exili a les terres dels cristians.»14 L’èxplicit diu: «És acabada aquesta traducció.»

3) Ms. Moscou, Russian State Library, Ebr. 209
Escriptura sef àrdica semicursiva dels segles xiv-xv. Els f. 9v-17v —a conti-

nuació del que sembla ser un extracte del Regiment de sanitat de Maimònides— 
contenen l’índex i els capítols iv-xiv de la traducció del Regiment de sanitat 
d’Arnau de Vilanova que hi ha en el ms. Nova York, Jewish Theological Semi-
nary, 8111, en la traducció de Jucef ben Jafudà ha-Sefaradí, però sense el prò-
leg.

versió abreujada (equivalent a la versió del segle xv del ms. Barberini, que no conté 
el capítol xviii sobre les hemorroides)15

4) Ms. Munic, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. hebr. 288, f. 1r-14v
Escriptura sef àrdica cursiva de tipus provençal dels segles xiv-xv. La traduc-

ció és feta d’un text català abreujat per comparació a la versió de B. Sarriera, i la 
realitzà Israel ben Jucef Caslarí, el qual l’encapçalà amb la introducció que 
segueix:16

«Diu el traductor: Manifesta cosa és a tothom qui considera amb atenció les 
diverses branques de l’art de la medicina, i encara més a qui assoleix les arrels 
naturals, és a dir, els principis i els fonaments d’aquesta art, que no hi ha cap 
cosa dins les seccions relatives al regiment i la conservació de la salut que no 
pertanyi al camp de l’especulació analògica en l’art de la medicina; els principis 
i les arrels del seu coneixement són presos, d’una manera general, de premisses 
que es troben en les ciències naturals. No hi ha dubte de llur certesa. Car la ma-
joria de les substàncies nutritives que conserven la salut han estat conegudes per 

13. En hebreu: he(etaqti, per on es veu clarament que aquest verb (hifil de l’arrel (TQ) 
té el sentit, tant aquí com en molts altres textos medievals, de ‘traduir’ i no solament de 
‘copiar’.

14. Aquest pròleg va ser publicat en hebreu i en anglès en: L. gArCiA-bAlleSter, L. 
Ferre i e. Feliu, «Jewish appreciation of fourteenth-century scholastic medicine», Osiris 
(Filadèlfia), 2nd Series, 6 (1990), p. 104-107. 

15. Ms. Vaticà, BA, Barb. lat. 311, f. 5-14. Versió del segle xv editada pel P. Batllori 
com a complement de la seva edició de la traducció de Berenguer Sarriera.

16. Aquesta introducció (però sense el nom del traductor) encapçala també el recull 
de textos anomenats Arnaudina en el ms. Florència, Bibl. Medicea-Laurenziana, Plut. 88.26, 
f. 14v-15r.
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analogia, tot destriant pel sabor o per l’olor, per la sequedat o per la humitat, les 
que eren adequades de les que eren inadequades; totes aquestes coses pervenen 
al qui posseeix la ciència mèdica i li són conegudes per analogia d’acord amb els 
principis naturals, com hem dit.

»En canvi, les coses que es troben a les seccions relatives a la restitució de la salut 
provenen, la majoria d’elles, del camp de la ciència experimental, l’objecte de la qual 
no és pas verificat per analogia. Car el caràcter de la majoria de les drogues i els re-
meis destinats a restituir la salut és conegut per l’especulació experimental, especial-
ment aquelles coses que guareixen les malalties per llurs forces terceres o per llur 
qualitat específica, és a dir, per la força que prové de la forma de la droga o el remei.

»Així, doncs, la causa de la gran quantitat d’ordenaments i la diversitat de 
textos que trobem sobre la conservació i el regiment de la salut, i sobre les subs-
tàncies nutritives, no està, en si mateixa, en la multiplicitat de llibres ni en la 
diversitat de textos que han estat escrits sobre la restitució de la salut i sobre els 
detalls dels tractaments mèdics. La raó de la gran quantitat de textos escrits so-
bre el regiment de la salut és el fet que els temperaments varien en llur natura i 
segons la natura del clima en què els textos han estat escrits.

»En realitat, hom parla repetidament dels remeis perquè cal provar-los contí-
nuament, i cada metge intenta comprovar per si mateix, i no pas per altri, l’eficà-
cia de les drogues per llur forma, anomenada natura oculta, i cadascun escriu un 
llibre sobre allò que ha comprovat, com passa en la ciència de les estrelles amb les 
observacions que ja han estat descrites, com és explicat a l’Almagest.

»Dic, doncs, que els textos escrits sobre la qüestió dels remeis i les drogues ja 
són suficients, més que no pas els escrits sobre les substàncies nutritives que 
conserven la salut, ja que aquestes canvien, algunes molt, d’altres poc. Les coses 
que conserven la salut afecten una infinita diversitat d’homes; mentre que els 
remeis i les drogues, que actuen, d’una manera general, com hem explicat, llur 
eficàcia només canvia, si de cas, una mica. En aquest sentit ja ha estat compro-
vat que l’escamonea purga la bilis groga i el turbit purga la flema; això ho van 
determinar els antics, i no sembla pas que hagi passat mai que algú, havent pres 
escamonea, no li hagi sortit del cos una cosa que sembla de la natura del safrà i 
que en té tot el color; i mai ningú no ha pres turbit sense que li hagi sortit del 
cos alguna cosa de la natura de la flema.

»Volem dir, amb això, que no cal escriure, pel que fa als remeis, tants textos 
diferents com cal en el cas de les substàncies nutritives i els aliments en relació 
amb la conservació de la salut; gosaria dir que cada home necessitaria un text 
escrit per a ell; per això, els reis i els magnats tenen el costum de demanar a llurs 
metges que els escriguin textos sobre el regiment que han de seguir. I per això 
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jo, Israel ben Jucef Caslarí, el traductor d’aquest llibre,17 em disculpo d’haver 
posat les mans en una art que no és la meva, traslladant18 aquest petit text, tot i 
saber que la llumenera d’occident, l’excel·lent rabí Moisès ben Maimon, de be-
neïda memòria, honor i glòria nostres, ja va escriure sobre això un llibre nota-
ble, més valuós que l’or.19 Déu em guardi de menysestimar-lo o de voler compa-
rar les seves paraules amb les d’altri!

»Nogensmenys, tinc dues raons [per a justificar la meva traducció]: la pri-
mera és que aquest text va ser escrit fa vint anys20 tenint en compte la natura 
dels habitants d’aquesta terra, car el seu autor és mestre Arnau de Vilanova, que va 
estar al servei del rei d’Aragó, i el va escriure a Barcelona; la segona raó és que 
fou compost segons el costum i les habituds dels cristians, en la terra dels quals, 
per les nostres maldats, vivim; i sempre li demanaven els magnats cristians, que 
els arrangés regiments, fins que, per tal d’alleugerir la tasca, va compondre 
aquesta obra.

»He cregut convenient de traduir-lo,21 afegint-lo així al del savi esmentat, 
perquè el seu autor fou també un gran savi; la seva saviesa era tan gran i tan alta 
la seva ciència de la medicina, que sobrepassà la de tots els seus antecessors, fins 
a un punt, que el comú del poble [el considerava un profeta].22 Cal acceptar la 
veritat per ella mateixa, com digueren els nostres savis: ‘‘Cal acollir la veritat qui 
que l’hagi dita.’’»23

17. En hebreu: hama(atiq ze hasefer.
18. En hebreu: leha(atiq.
19. Editat, en la traducció hebrea medieval de Mossé ibn Tibbon, per S. Muntner: 

Hanhagat haberi)ut, Jerusalem, Mossad Harav Kook, 1957; en traducció anglesa de Fred 
Rosner: Moses Maimonides’ three treatises on health, Haifa, The Maimonides Research Insti-
tute, 1990; en traducció castellana de Lola Ferre: El régimen de salud y el tratado sobre la cu
ración de las hemorroides, Còrdova, El Almendro, 1991. 

20. Arnau de Vilanova va escriure el Regiment de sanitat pels volts de 1305-1308. Veg. 
ArnAu de vilAnovA, Arnaldi de villanova opera medica omnia, vol. X.1: Regimen sanitatis 
ad regem Aragonum, Barcelona, 1996, p. 72.

21. En hebreu: leha(atiqo.
22. Aquests mots entre claudàtors manquen en el manuscrit de Munic (l’espai restà 

en blanc). Els hi afegeixo traient-los del text d’aquest pròleg que figura en el ms. Florència, 
Bibl. Medicea-Laurenziana, Plut. 88.36 (que conté aquests mots, però manca, en canvi, del 
nom del traductor i de la referència als vint anys).

23. Ho diu Maimònides en el seu Comentari a la Misnà (introducció al tractat Avot). 
Cf. MAiMònideS, De la Guia dels Perplexos i altres escrits, Barcelona, Laia, 1986, p. 250; i 
també ho diu Jacob ben Mahir a Salomó ben Adret, d’una manera anàloga: «Cal honorar la 
ciència i els qui la conreen, sense demanar a quina religió pertanyen» (veg. E. Feliu, «La 
controvèrsia sobre l’estudi de la filosofia en les comunitats jueves occitanocatalanes a la 
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5) Ms. Vaticà, Biblioteca Apostolica, Vat. ebr. 366
Escriptura sef àrdica cursiva de tipus provençal del segle xiv. Els folis 51r-52v 

contenen, traduït del llatí, el capítol xviii del Regiment de sanitat, que tracta de les 
hemorroides i acaba amb el colofó que segueix: «Aquí acaba aquest curt tractat 
sobre les hemorroides del metge complit mestre Arnau de Vilanova. La lloança 
només a Déu, que abaixa i alça [els homes].» Els folis 53r-57r contenen la versió 
abreujada del Regiment de sanitat, però només des del capítol xi fins al final.

6) Ms. Lió, Bibl. Municipale, Hébreu 15 (13)
Preciosíssima escriptura sef àrdica cursiva de tipus provençal dels segles xiv-

xv, sortida de la mà d’un expert cal·lígraf. La numeració comença, erròniament, 
pel darrer foli. Els folis 173b-165b contenen els capítols viii-xvii de la versió 
abreujada del Regiment de sanitat que hi ha en el ms. Munic, BS, 288, sense cap 
pròleg ni colofó.

7) Ms. Sant Petersburg, Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of 
Sciences, Evr. B-290

Escriptura sef àrdica cursiva de tipus provençal dels segles xiv-xv. Els folis 
26a-36a contenen els mateixos capítols viii-xvii de la versió abreujada del Regi
ment de sanitat que hi ha en el ms. Lió, BM, 15, sense cap pròleg ni colofó. Són 
còpia fidel l’un de l’altre.

Manuscrits que contenen l’obra anomenada Arnaudina24 atribuïda a Arnau 
de Vilanova

8) Ms. El Escorial, hebreo G-III-20
Escriptura cursiva sefàrdica de tipus provençal dels segles xiv-xv. Els folis 

46v-104r contenen la traducció hebrea, feta de l’àrab, d’un Llibre de Medicina 
de Mohammed ibn Zuhr, text que és encapçalat amb un pròleg del traductor, 
Samuel ben Salomó ben Natan.25 A continuació, en els folis 104v-147r, hi ha 

primeria del segle xiv», Tamid, 1 (1997), p. 94. Aquest pròleg d’Israel ben Jucef Caslarí va 
ser publicat en hebreu i en anglès en L. gArCiA-bAlleSter, L. Ferre i e. Feliu, «Jewish 
appreciation of fourteenth-century scholastic medicine», Osiris (Filadèlfia), 2nd Series, 6 
(1990), p. 102-105. 

24. Adopto, provisionalment, aquesta denominació, que és el nom amb què hom s’hi 
refereix en diversos manuscrits hebreus. 

25. En el defectuosíssim catàleg del P. José Llamas («Los manuscritos hebreos de la 
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una obra que comença dient: «I ara donarem principi a l’Ordre de les medicines 
(Sefer harefu’ot) de mestre Arnald de Vilanova.» Al llarg de més de 2.500 línies 
presenta en la forma clàssica de capite usque ad pedes totes les malalties que afec-
ten les parts del cos i n’indica el tractament que requereixen. A més, hi ha disset 
paràgrafs per a les malalties específiques de la dona. En començar a parlar de les 
febres i de l’orina (f. 124v), diu: «Fins aquí hem parlat de les malalties específi-
ques, és a dir, d’aquelles que, pel que sembla, no afecten totes les parts del cos, a 
fi de complir la promesa feta al senyor rei Robert, que visqui llargament! Ara 
parlarem de les malalties que afecten el cos, tot el cos, anomenades febre.» Des-
prés de les febres i de l’orina, tracta de les begudes, apartat en el qual abunden 
els mots catalans. Al capdavall de l’obra (f. 146v), l’autor, suposadament Arnau 
de Vilanova, diu: «Fins aquí aquest compendi amb tot el treball i tot l’esforç 
que hi hem esmerçat. Ets tu, oh Déu, salvació eterna, qui em donares a mi, Ar-
nau de Vilanova, el teu servent, la voluntat de fer i d’haver cura d’aquesta petita 
obra, triada dels llibres antics i de les propietats que ens han estat revelades des 
del cel. M’hi he esforçat perquè sigui profitosa, a glòria teva i per al profit gene-
ral, i en particular a glòria i profit del meu excel·lent senyor, el rei Robert, que 
visqui llargament! Et prego, oh Déu, que guardis aquest llibre de l’engany dels 
falsadors, i que els qui el consultin amb confiança siguin duts dretament a la 
porta de la medicina i se’ls il·luminin els ulls i el cor amb la comprensió de les 
coses segons la manera en què han estat exposades. En canvi, els qui examinin 
aquest llibre amb odi, gelosia i malvolença, que s’esgarriïn en llurs camins i cai-
guin a les tenebres de la Gehenna! A tu, oh Déu, la lloança eterna i la benedicció 
perpètua.» L’obra acaba amb aquest colofó del traductor: «Acabat és aquest lli-
bre, anomenat Arnaudina, d’acord amb el nom de l’autor, que és mestre Arnau 

Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial», Sefarad (Madrid), 3 (1943), p. 45-46), 
aquesta obra no és assenyalada, sinó que és considerada pel catalogador com una part del 
llibre atribuït a Arnau de Vilanova, el qual, en realitat, no comença sinó en el foli 104v. 
Aquest error ha desencaminat més d’un erudit (vegeu, per exemple, la informació confusio-
nària que reporta J. ShAtzMiller, «In search of the Book of Figures: Medicine and astrolo-
gy in Montpellier at the turn of the fourteenth century», AJS Review (Cambridge, Mass.), 
7-8 (1982-1983), p. 388). Les dades codicològiques són més exactes en el nou catàleg de F. 
J. del bArCo del bArCo, Catálogo de manuscritos hebreos de la comunidad de Madrid, Ma-
drid, CSIC, 2006, vol. 3, p. 190-191, on l’autor esmenta correctament l’obra d’Ibn Zuhr 
que precedeix l’Ordre de les medicines o Arnaudina d’Arnau de Vilanova, però no diu pràcti-
cament res d’aquesta obra; pitjor: repeteix dades errònies tretes de fonts externes al manus-
crit en dir —fruit d’hipòtesis injustificables— que el traductor va ser «Yisrael b. Yosef ha-
Levi (Crescas) Kaslari», tot i que el manuscrit diu clarament que aquesta obra va ser traduïda 
per Crescas des Caslar. 
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de Vilanova. El traslladà26 de la llengua cristiana a la llengua sagrada el metge 
complit mestre Crescas des Caslar, que l’excel·lència de l’home fort sigui exalça-
da! Finit i acabat, que Déu en sia lloat!.» No hi ha cap data de traducció. Mal-
grat el que han dit i repetit molts erudits, i contràriament al que consta en al-
guns catàlegs, aquest manuscrit d’El Escorial no conté, doncs, cap traducció 
hebrea del Regiment de sanitat d’Arnau de Vilanova. L’obra que he descrit no 
sembla pas que correspongui a cap tractat concret d’Arnau de Vilanova, bé que 
podria ser un recull de textos mèdics extractats de diverses obres autèntiques o 
atribuïdes, sobretot de l’apòcrif Breviarium practice, amb el qual coincideix for-
ça en la seqüència dels temes tractats.27 L’atribució de la traducció del Regiment 
de sanitat d’Arnau de Vilanova a Crescas des Caslar —pensant-se, sense haver-
ho comprovat, que és el text que hi ha en aquest manuscrit d’El Escorial—, és 
fruit d’un seguit d’especulacions sense cap fonament documental. D’altra ban-
da, la identificació de Crescas des Caslar amb un Israel ben Jucef ha-Leví, autor 
d’una poesia per a la festa de Purim, escrita a Avinyó, és també gratuïta, però ha 
fet que hom considerés aquesta localitat com el lloc on va ser traduït a l’hebreu 
el dit Regiment de sanitat.28

9) Ms. Munic, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. hebr. 288, f. 20r-84v
Conté la mateixa versió de l’obra Arnaudina que existeix en el manuscrit 

d’El Escorial, amb els dos textos que esmenten el rei Robert, però sense cap co-
lofó del traductor ni cap data de traducció.

10) Ms. Vaticà, Biblioteca Apostolica, Vat. ebr. 366, f. 5r-51r
Conté la mateixa versió de l’obra Arnaudina que existeix en el manuscrit 

d’El Escorial, amb les dues frases que esmenten el rei Robert, però sense cap 
colofó del traductor ni cap data de traducció.

11) Ms. Florència, Biblioteca Medicea-Laurenziana, Plut. 88.26, f. 15v-67v

26. En hebreu: he(etiqo.
27. Sobre la determinació de l’autèntic corpus de l’obra mèdica d’Arnau de Vilanova, 

veg. J. A. PAniAguA, «En torno a la problemàtica del corpus científico arnaldiano», Arxiu de 
Textos Catalans Antics (Barcelona), 14 (1995), p. 9-22.

28. Veg. la nota 25 de més amunt. Per a seguir el desenvolupament d’aquestes confu-
sions, veg. E. renAn, Les écrivains juifs français du xive siècle [= Histoire littéraire de la 
France, vol. xxxi], París, 1893 (reedició facsímil: Gregg International Publishers, 1969),  
p. 647-650; H. groSS, Gallia judaica, París, 1897 (reedició facsímil: Amsterdam, 1969), 
p. 257.
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Conté la mateixa versió de l’obra Arnaudina que existeix en el manuscrit d’El 
Escorial, amb les dues frases que esmenten el rei Robert, però sense cap colofó 
del traductor ni cap data de traducció. En aquest manuscrit, el text de l’Arnau
dina és precedit (sense solució de continuïtat amb el text) de la introducció 
d’Israel ben Jucef Caslarí que en el manuscrit de Munic, BS, 288, encapçala la 
versió abreujada del Regiment de sanitat. És aquesta introducció del manuscrit 
de Florència que va ser publicada en hebreu i anglès en L. garcía-Ballester, 
L. Ferre i E. Feliu, «Jewish appreciation of fourteenth-century scholastic medi-
cine», Osiris (Filadèlfia), 2nd Series, 6 (1990), p. 102-105.29 És obvi que aquest 
pròleg no escau gens ni mica a l’Arnaudina, sinó que pertany amb propietat a 
una traducció del Regiment de sanitat que no fou copiada a continuació.

12) Ms. Lió, Bibl. Municipale, Hebreu 15 (13)
En els folis 160r-141r, sota el títol de «Del llibre Arnaudina», hi ha una se-

lecció de fragments de la traducció enclosa en el manuscrit d’El Escorial, amb 
les mateixes referències al rei Robert, però sense cap colofó del traductor ni cap 
data de traducció.

13) Ms. Moscou, Russian State Library, Evr. 209
Els folis 1r-25v contenen una còpia exacta del text que hi en el manuscrit de 

Lió, 15 (13).

Manuscrits que contenen la traducció hebrea del Llibre de conservació de sa-
nitat de Joan de Toledo, considerat, erròniament, un segon Regiment de sani-
tat d’Arnau de Vilanova30

14) Ms. Vaticà, Biblioteca Apostolica, Vat. ebr. 366, f. 57r-61v

29. Però la informació que vam donar a la p. 103, nota b, d’aquest article, dient que el 
manuscrit contenia el Regiment de sanitat era del tot incorrecta.

30. Sobre el descobriment i la identificació del llibre de Joan de Toledo en versió cata-
lana, veg. Martín de riquer, «Un nuevo manuscrito con versiones catalanas de Arnau de 
Vilanova», Analecta Sacra Tarraconensia (Barcelona), 22 (1949), p. 1-20; Ana triAS teixi-
dor, «Sobre un pretendido Segon libre del Regiment de sanitat, atribuido a Arnau de Vilano-
va», Dynamis (Granada), 3 (1983), p. 281-287; J. Antoni igleSiAS, «Un bifoli en pergamí 
de la parròquia barcelonina de Vilanova del Vallès: El testimoni en català més antic del Lli
bre de conservació de sanitat de Joan de Toledo (s. xiv)», Arxiu de Textos Catalans Antics 
(Barcelona), 19 (2000), p. 389-428.
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En la mateixa línia en què acaba el text que el precedeix (que és la versió 
abreujada del Regiment de sanitat d’Arnau de Vilanova) prossegueix, sense solu-
ció de continuïtat, la traducció hebrea del llibre de Joan de Toledo, conegut per 
Segon regiment. És la traducció literal, amb abundància de mots catalans trans-
crits en lletres hebrees, del text català d’aquesta obra publicat per Martí de Ri-
quer. A la fi dels dos textos, que formen, en aquest manuscrit, una unitat, hi ha 
el colofó que segueix: «És acabat el tractat fet sobre el regiment de la sanitat que 
va escriure el metge mestre Arnaut de Vilanova. Lloança a Déu, i només a Ell 
l’alabança. L’ha traduït31 de la llengua de romans32 a la llengua santa el metge 
mestre Crescas de Caslar l’any 88 del sisè mil·lenari [= 1327/28].»

15) Ms. Lió, Bibl. Municipale, Hébreu 15 (13), f. 165v-160r
En la mateixa línia en què acaba el text que el precedeix (que és la versió 

abreujada del Regiment de sanitat d’Arnau de Vilanova) prossegueix, sense solu-
ció de continuïtat, la traducció hebrea del dit Segon regiment, que hi ha també 
en el ms. Vaticà, 366. El colofó és pràcticament idèntic: «És acabat el tractat fet 
sobre el regiment de la sanitat que va escriure el savi metge mestre Arnaut de 
Vilanova. L’ha traduït de la llengua de romans a la llengua santa el metge emi-
nent mestre Crescas de Caslar l’any 88 del sisè mil·lenari [= 1327/28]. Lloança a 
Déu, i només a Ell l’alabança.»

16) Ms. Sant Petersburg, Institute of Oriental Studies of the Russian Academy, 
Evr. B-290, f. 36r-41v

A continuació del text que el precedeix (que és la versió abreujada del Regi
ment de sanitat d’Arnau de Vilanova) prossegueix, sense solució de continuïtat, 
la traducció hebrea del Segon regiment que hi ha en el ms. Lió, Hébreu 15 (13). 
Són còpia fidel l’un de l’altre, inclòs el colofó: «És acabat el tractat fet sobre el 
regiment de la sanitat que va escriure el savi metge mestre Arnaut de Vilanova. 
L’ha traduït de la llengua de romans a la llengua santa el metge eminent mestre 
Crescas de Caslar l’any 88 del sisè mil·lenari [= 1327/28]. Lloança a Déu, i no-
més a Ell l’alabança.»

31. En hebreu: he(etiqo.
32. El traductor escriu lešon romiyyim, literalment: ‘llengua de romans’, creient que 

romanç vol dir ‘romans’ (romiyyim essent, morfològicament, el plural de romi, ‘romà’). La 
traducció és feta, efectivament, del romanç català i no pas del llatí, com ha cregut algun 
erudit hebraista desencaminat pel sentit de l’hebreu romiyyim. El mateix Sarriera anomena 
el català romanç quan diu, en el seu pròleg, que la reina Blanca li ha manat que traslladi 
«aquest libre de latí en romanç».



60 eduArd Feliu

17) Ms. Munic, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. hebr. 288, f. 14v-19v
En la mateixa línia en què acaba el text que el precedeix (que és la versió 

abreujada del Regiment de sanitat d’Arnau de Vilanova) prossegueix, sense solu-
ció de continuïtat, la traducció hebrea del Segon regiment, que hi ha en el ms. 
Vaticà, 366. És una còpia feta molt matusserament, amb múltiples errors i líni-
es desaparegudes. El colofó no esmenta el traductor; només diu: «És acabat el 
tractat del regiment de la sanitat que va escriure el metge expert Arnau de Vila-
nova. Lloança a Déu.»

18) Ms. Nova York, Jewish Theological Seminary, 8111, f. 91r-94v
A continuació de la traducció hebrea del Regiment de sanitat d’Arnau de Vi-

lanova feta per Jucef ben Jafudà ha-Sefaradí, hom copià una altra traducció del 
Segon regiment, aparentment feta també del català segurament pel mateix tra-
ductor en un hebreu força correcte i elegant. És encapçalada, a tall de títol, amb 
la frase: «Regiment de sanitat breu de l’esmentat cristià», és a dir, d’Arnau de 
Vilanova, a qui hom atribuïa l’obra de Joan de Toledo a què es refereix aquest 
títol. Malauradament només conté el text que correspon als capítols i-xii de 
l’edició de Martí de Riquer i acaba amb uns fragments del paràgraf xvii. Els 
folis que devien contenir els textos intermedis i finals manquen.

A manera de resum:

versió completa
Ms. París, Hébreu 1128 i 1176, en traducció de Samuel ben David Eben-

Soham, natural de Corfú, feta, del català, a Tàrent l’any 1466, amb un colofó 
del traductor (colofó que només existeix en el ms. 1128).

Ms. Nova York, 8111, en traducció de Jucef ben Jafudà ha-Sefaradí, amb un 
pròleg del traductor, però sense cap data. El ms. Moscou, Evr. 209, conté, frag-
mentàriament, aquesta mateixa traducció, sense el pròleg.

versió abreujada
Ms. Munic, BS, Cod. hebr. 288, en traducció d’Israel ben Jucef Caslarí, 

amb una extensa introducció del traductor. És la mateixa versió que hi ha en els 
ms. Lió, Hébreu 15 (13), i Sant Petersburg, Evr. B-290, però en aquests manca 
la introducció.

Ms. Vaticà, Vat. ebr. 366, conté primer, traduït del llatí, el capítol xviii so-
bre les hemorroides, amb un colofó; a continuació, com si fos una altra obra, hi 
ha la traducció de la versió abreujada, des del capítol xi fins al final.
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Arnaudina
Ms. El Escorial, G-III-20, en traducció de Crescas des Caslar segons el colo-

fó del traductor, que no esmenta cap data. Aquesta mateixa obra, però sense el 
colofó, existeix en els ms. Munic, BS, Cod. hebr. 288, Vaticà, vat. ebr. 366, i 
Florència, Plut. 88.26. Els ms. Lió, Hébreu 15 (13), i Moscou, Evr. 209, en 
contenen una selecció, que és la mateixa en ambdós manuscrits.

Segon regiment (= Llibre de conservació de Sanitat, de Joan de Toledo)33

Els ms. Vaticà, vat. ebr. 366, Lió, Hébreu15 (13), i Sant Petersburg, Evr. 
B-290, contenen, tots tres, aquest Segon regiment, el qual forma una unitat amb 
la traducció de la versió abreujada del Regiment de sanitat d’Arnau de Vilanova 
que el precedeix en cada cas, i duu un colofó del traductor, Crescas des Caslar, 
datat l’any 1327/28. També el conté el ms. Munic, BS, Cod. hebr. 288, però el 
nom del traductor i la data no hi són.

El ms. Nova York, 8111, conté una altra traducció del Segon regiment, aquí 
intitulat: «Regiment de sanitat breu de l’esmentat cristià», és a dir, d’Arnau de 
Vilanova, el Regiment de sanitat del qual, el precedeix en el manuscrit. Segons el 
meu parer, l’autor d’aquesta segona traducció devia ser el mateix Jucef ben Jafu-
dà ha-Sefaradí que traduí el Regiment de sanitat.

Traductors
Samuel ben David Eben-Soham traduí el text complet del Regiment de sani

tat d’Arnau de Vilanova l’any 1466 (ms. París, BN, Hébreu 1128 i 1176)
Jucef ben Jafudà ha-Sefaradí tornà a traduir aquesta obra en una data inde-

terminada (ms. Nova York, 8111). Aquest ms. Nova York, 8111, conté a conti-
nuació del Regiment de sanitat una traducció hebrea del Segon regiment diferent 
de la de Crescas des Caslar, feta probablement pel mateix Jucef ben Jafudà ha-
Sefaradí.

Israel ben Jucef Caslarí traduí el text abreujat (ms. Munic, BS, Cod. hebr. 
288, i fragments en els ms. Vaticà, Vat. ebr. 366, Sant Petersburg, Evr. B-290, 
Moscou, Evr. 209, i Lió, Hébreu 15 [13]) en una data indeterminada, tot dient, 
però, en el pròleg, que feia vint anys que Arnau de Vilanova havia escrit l’obra. 
Atenent que el Regiment de sanitat va ser escrit entre 1305 i 1308, i que Beren-
guer Sarriera l’arromançà tot seguit (abans del 1310, data de la mort de la reina 

33. La traducció catalana d’aquesta obra de Joan de Toledo atribuïda a Arnau de Vila-
nova apareix a continuació de la versió de B. Sarriera en el ms. Barcelona, B. de Catalunya, 
1829; però després de la versió abreujada, en el ms. Vaticà, BA, Barb. lat. 311. 
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Blanca), cal pensar, a causa d’aquesta al·lusió als vint anys, que Israel ben Jucef 
Caslarí es dedicà a traduir la versió abreujada durant el temps en què Crescas 
des Caslar treballava en la traducció del Segon regiment, acabada l’any 1327/28, 
segons el seu propi testimoni.

Crescas des Caslar34 traduí el Segon regiment, és a dir, el Llibre de conservació 
de sanitat de Joan de Toledo atribuït a Arnau de Vilanova, l’any 1327-28 (ma-
nuscrits Vaticà, Vat. ebr. 366, Lió, Hébreu 15 (13), Sant Petersburg, Evr. B-290, 
i Munic, BS, Cod. hebr. 288 (sense el nom del traductor). A més, traduí el text 
de l’Arnaudina en una data indeterminada (ms. El Escorial, G-III-20). Aquesta 
darrera traducció existeix també en els ms. Munic, BS, Cod. hebr. 288, Vaticà, 
vat. 366, Florència, Plut. 88.26 (curiosament, en aquest manuscrit el text de 
l’Arnaudina és precedit de la introducció que Israel ben Jucef Caslarí escriví per 
a la seva traducció de la versió abreujada del Regiment de sanitat que hi ha en el 
ms. Munic, BS, Cod. hebr. 288), i, fragmentàriament, en els ms. Lió, Hébreu 
15 (13), i Moscou, Err. 209.

Fins aquí el resultat de l’escorcoll dels manuscrits hebreus que hom sol es-
mentar en relació amb el Regiment de sanitat d’Arnau de Vilanova. No he sabut 
veure-hi res més que el que he reportat. Però les dades que dono em semblen 
segures i, amb el camí esbrossat de falses atribucions, poden fer més f àcil identi-
ficar de bell nou els traductors i afinar la natura de llurs traduccions.



34. Tot fa pensar que hi devia haver algun lligam de parentiu entre Israel ben Jucef 
Caslarí i Crescas des Caslar, però no és, en canvi, gens versemblant que fossin el mateix in-
dividu, car no hauria estat normal que la mateixa persona utilitzés dos noms hebreus dife-
rents en les seves traduccions. 
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Llibre del Regiment de sanitat35

Escrit per mestre Arnau de Vilanova per al rei Don Joan Giacomo <Jacme>,36 
que consisteix en xviii capítols.

Capítol I: De la tria de l’aire. /102H4/37 Capítol II: Quin exercici és millor. 
Capítol III: De llavar-se el cos, el cap i els peus. Capítol IV: De menjar i de 
beure en general. Capítol V: De reposar, de dormir i de vetllar. Capítol VI: 
D’expulsar les superfluïtats i de l’ajustament carnal, que és profitós al cos se-
gons ordre de natura. Capítol VII: Dels accidents de l’ànima que destrueixen el 
cos, així com ira i tristor; i com alegria vera el recrea i el conforta. Capítol VIII: 
De les coses que donen nodriment, és a dir, dels grans, així com forment i sem-
blants, de què hom fa [pa]. Capítol IX: Dels llegums. Capítol X: De les fruites 
<dels arbres>. Capítol XI: De les hortalisses, de llurs fruits i de llurs cuinats. 
Capítol XII: De les raïls que serveixen de menjar a l’home. Capítol XIII: De les 
diversitats de les carns i quines [ha d’usar]. Capítol XIV: De les coses que hom 
sol menjar de les humiditats dels animals, <així com la llet i els ous>. Capítol 
XV: Dels peixos. Capítol XVI: De les sabors i dels condiments. Capítol XVII: 
Del regiment del beure. Capítol XVIII: Dels remeis i de la cura de la malaltia 
de les hemorroides, perquè aquest regiment /103H13/ és bo per a tothom en 

35. Retroversió al català de la traducció hebrea existent en el ms. París, BN, Hébreu 
1128.

36. L’error d’afegir Joan al nom del rei Jaume és, com indica Steinschneider, un lapsus 
calami provocat per l’existència del famós metge Joan Jacme, canceller que fou de l’Escola 
de Medicina de Montpeller el 1364 i traductor de l’àrab al català de l’obra d’Al-Coatí, Libre 
de la figura del uyl (editada per Lluís Deztany [= L. Faraudo de Saint-Germain], Barcelona, 
Impremta La Renaixença, 1933, amb una àmplia informació biobibliogràfica sobre Joan 
Jacme a cura de Josep M. Simon de Guilleuma). Per a més informació sobre aquest metge, 
veg. M. SteinSChneider, Die hebräischen Übersetzungen des Mittelalters und die Juden als 
Dolmetscher, reedició Graz, 1956, p. 779-780, on referint-se als ms. París, BN, Hébreu 
1128 i 1176, diu: «Ich konnte nur eine kleine Probe dieser jedenfalls freieren und kürzeren 
Übersetzung mit dem Originale vergleichen. Der Namen des Königs, Joan Jacme, in Paris 
ist ein, vielleicht durch den Namens des Arztes Johannes Jacobi veranlasster Irrtum».

37. El primer número indica el començament de la pàgina on hi ha la versió de B. 
Sarriera en l’edició del P. Batllori (Barcelona, Barcino, 1947); el segon, precedit de la lletra 
H, assenyala la línia corresponent en l’edició del text hebreu del present treball. Altres indi-
cacions utilitzades en el text català: els mots en negreta són mots catalans que apareixen en 
lletres hebrees en el text hebreu; els claudàtors, [ ], enclouen mots o frases que, per omissió, 
manquen en la traducció hebrea, sovint per homeotelèuton; els angles, < >, enclouen mots 
afegits pel traductor hebreu a tall de glossa o paràfrasi. 
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general, però majorment als cossos sanguinis i colèrics,38 i a aquells qui tenen 
hemorroides; per això mestre Arnau de Vilanova posà aquest capítol a la fi del 
llibre.39 No obstant això, el qui observarà el regiment escrit en aquest llibre no 
ha de témer, Déu ajudant, el dany de la malaltia de les hemorroides.

Capítol I. De la tria de l’aire

La primera cosa necessària en el regiment de la sanitat pertany a l’elecció de 
l’aire, és a dir, de l’aire que cal triar per a conservar la salut, car de totes les coses 
que el cos humà necessita, sense les quals no podria existir, cap no el canvia tant 
com l’aire, car les qualitats i les propietats entren, per la inspiració, al cor i a les 
cavitats /104H20/ a través de la boca i el nas, i es mescla per les artèries amb els 
esperits40 del cos, pels quals es fan totes les obres de la vida corporal.

Per aquesta raó, la saviesa dels reis ha de vetllar diligentment pel bé del reg-
ne, i el rei ha de triar, tant com pugui, l’aire millor i més convenient dels 
llocs on va quan visita el seu país. Quan ell elegeix estar més de temps en llocs 
/105H23/, l’aire dels quals és més pur i més sa, segons la diversitat del temps, 
en dues maneres és això profitós a la seva gent. Primerament, en la conservació 
de la seva salut, de la qual depèn la conservació de la salut del seu poble; segona-
ment, perquè així sabrà amb més agudesa mental i amb més cura donar recapte 
a la multitud del poble que es presenta davant d’ell. Car no solament l’aire sa i 
pur és profitós al cos, ans ho és també a les obres de l’ànima, perquè, tant en 
pensant i entenent com en jutjant, aquestes es fan més clarament i més comple-
tament quan l’aire és sa i pur.

Aquesta primera cosa necessària és excel·lent en saviesa, car, quan el rei pro-
cura purificar la seva coneixença i el seu enginy, pot ocupar-se més del profit 
dels seus súbdits, no tan solament per si mateix, ans també en el consell, pel 
qual regeix el regne.

38. Segons l’antiga fisiologia humoral, els cossos en la complexió dels quals predomi-
na, respectivament, la sang o la bilis groga (còlera), que eren dos dels quatre humors (els al-
tres essent la flegma i la bilis negra o malenconia) que definien el temperament de cada in-
dividu, de l’equilibri dels quals depenia la salut (eucràsia) o la malaltia (discràsia).

39. Tot fa pensar que Jaume II patia d’aquest mal. Veg. el que en diu Miquel Batllori 
en ArnAu de vilAnovA, Obres catalanes, vol. ii: Escrits mèdics, Barcelona, Barcino, 1947, 
p. 68

40. En el galenisme medieval, subtilíssimes substàncies materials que sostenen l’acti-
vitat dels membres del cos, sobretot del fetge, del cor i del cervell, seus de les ànimes vegeta-
tiva, sensitiva i racional. 
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A aquest ben procurar és tingut tot rei tant com pugui pel fet de ser rei, per 
tal com no solament per l’ensenyament, ans també per l’experiència veiem cada 
dia /106H31/ que la sutzura i la grossesa de l’aire corromp l’enteniment i l’en-
giny, destrueix les forces, obscureix la virtut41 judicativa i decanta els pensa-
ments i les cobejances cap a allò que no és dreturer.

Així, doncs, cal elegir, per a habitar-hi més de temps, aquella part del regne 
en què la substància de l’aire és pura i la seva qualitat més temperada, segons la 
diversitat dels temps, car a l’estiu convé cercar aire que s’apropi a fredor mode-
rada, i el contrari a l’hivern; i cercar llocs d’aire temperat a l’època de nissan42 i a 
l’època de tixrí,43 que són temperades en llurs qualitats.

Com que moltes vegades s’esdevé que el lloc on l’aire és pur /107H36/ s’om-
ple sobtosament de vent, llavors els cossos prims i plens de forats44 són f àcil-
ment perjudicats per causa dels canvis sobtats, quan el vent entra en ells, ma- 
jorment si n’hi entra molt i alhora, com si fos una canal. Així, doncs, és 
necessari que en els llocs plens de vent hom es tapi amb vestits gruixuts; als ho-
mes que són de complexió colèrica o sanguínia,45 els és bo i convenient que el 
vestit sigui de lli i de seda, ple dedins de cotó o de borrallons de seda, a manera 
de gipons46 o d’espatleres,47 car aquesta mena de vestit /108H40/ no escalfa ni 
inflama la sang, i protegeix del vent les parts del cos cobertes d’ell.

El lloc, emperò, que cal majorment elegir per ajeure’s i dormir, s’ha de mirar 
que l’aire no hi sigui tancat ni reclòs, sinó que tingui llocs per on sortir, no com 
en algunes cases voltades, que tenen pocs llocs per on pugui sortir l’aire, ni els 
llocs humits, com les habitacions48 soterrànies o que estan sota els dalts, el sòl de 
les quals no és pavimentat. En aquests llocs, l’aire és molt dens i humit, i als qui 

41. Les virtuts eren les facultats o potències amb què es manifestaven les diferents 
parts de l’ànima a través dels esperits.

42. Del mes de nissan del calendari hebreu, en què s’escau l’equinocci de primavera.
43. Del mes de tixrí del calendari hebreu, en què s’escau l’equinocci de tardor.
44. És a dir, de porus, com diu també el manuscrit hebreu Nova York, JTS, 8111. El 

text català de B. Sarriera diu plens de sanch, cosa que no sembla correcta.
45. La complexió era el resultat de la barreja de les quatre qualitats dels elements: ca-

lenta, freda, humida i seca, i definia la natura del cos d’un ésser viu o d’alguna de les seves 
parts. El predomini d’un dels humors donava característiques diferents a cada individu, que 
podia ser colèric, sanguini, flegmàtic o malenconiós.

46. El manuscrit París, BN, Hébreu 1176 diu jupons; Sarriera, ‘jubet’.
47. La grafia hebrea (línia 40), molt desfigurada, diu espilanderes.
48. Tant el català casa (en el text català de Sarriera) com l’hebreu bayit (en el text he-

breu que tradueixo) volien dir també ‘habitació’ o ‘estança’. Veg. J. Rubió i bAlAguer, 
vida española en la época gótica, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1985, 
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hi jeuen o hi dormen, els oprimeix molt el cap i el pit, els fa obtusos, els fa per-
dre la força, els estreny el cor, els endureix l’alè i els fa perdre la veu, o els l’obs-
cureix.

Emperò, si de necessitat hom ha de jeure en un tal lloc, que sigui subtilitzat 
l’aire a l’hivern amb foc, millor amb foc de sarments seques o amb llenya de xi-
prer49 o romaní i llenyes semblants, /109H48/ que no faci fum, ans flama cla-
ra. A l’estiu, que tots els espiralls estiguin oberts i que el sòl de l’habitació sigui 
regat; hom ha de jeure en l’angle per on l’aire pot entrar més lliurement. Si cal 
cobrir l’habitació amb coses humides, hom ha d’anar amb compte que no si-
guin aiguoses, com ara el jonc gros, la boga o de semblants, però pot ser coberta 
de murta o de salze o de semblants. I aquesta habitació pot ser perfumada a 
l’hivern amb ligni aloe, encens, una mica de fusta de ginebre o ciprés. A l’estiu, 
pot ser perfumada de sàndel o murta, és a dir, de les fulles seques o de les ver-
gues, o de roses seques, amb les quals, si fos possible, sigui cobert el terra de 
l’habitació, o siguin-ne omplerts [dos] saquets, els quals siguin posats entorn 
del capçal del llit.

Quan el fred constreny a escalfar-se al foc, cal anar amb compte de no acos-
tar-s’hi massa i de no estar-s’hi molta estona, majorment després de menjar, i de 
no tenir la cara girada cap al foc, car destrueix els esperits dels cossos prims i 
purs,50 destrueix la vista, escalfa la sang i fa gratella51 /110H56/. Però hom pot 
seure-hi moderadament, d’esquena a la llum; i si el foc és davant els ulls, major-
ment si és a prop, cal posar alguna cosa que faci de separació, per raó dels ulls.

Capítol II. Quin exercici és millor

Després de la qüestió de l’aire, cal parlar de la qüestió de l’exercici. Segons 
natura, és convenient que sigui fet abans de menjar per dues raons: la primera, 
perquè excita la calor natural,52 per la qual es fa la digestió del menjar, i és neces-

p. 81; M. Gil, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza, Leiden, 
Brill, 1976, p. 142, nota 6.

49. Atès que xiprer es diu broš en hebreu, és probable que el mot boix del text català 
esgarriés el traductor o el copista i els fes triar, per calc, un mot hebreu que no significa 
‘boix’ sinó ‘xiprer’. Però el problema es complica quan veiem que el text llatí no diu ni boix 
ni xiprer, sinó brucus, ‘bruc’...

50. Sarriera: ‘porosos’, entès erròniament com a ‘purs’ pel traductor hebreu, que es-
criu zakhim.

51. Pruïja, picor i, en conseqüència, ganes de gratar-se. 
52. La calor natural, que es produeix en el cor i s’escampa per les diferents parts del 
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sari que quan el menjar és rebut trobi el cos somogut i exercitat, i no pas ador-
mit; /111H61/ la segona, perquè l’exercici resol les superfluïtats i les prepara a 
foragitar-les, car si romanien dins el cos, la natura no podria acabar les seves 
accions, perquè [aquelles superfluïtats] destrueixen la calor natural i empatxen 
els llocs per on ha de passar la massa,53 amb la qual cosa el cos resta empatxat 
fins que les superfluïtats del cos són foragitades.

I ja sia que les superfluïtats grosses, com aquelles que són en els budells o en 
la veixiga, puguin eixir dels cossos sense exercici, les superfluïtats subtils, que 
han de sortir pels porus de la pell, i aquelles que s’apleguen a les extremitats dels 
membres i entre la carn i la pell, difícilment poden sortir del cos sa sense exerci-
ci, car difícilment passa que hom [begui] mitjanament o que mengi moderada-
ment i que la calor natural consumeixi les superfluïtats, o que la calor natural 
esdevingui tan forta que pugui consumir-les. Per /112H67/ aquesta raó cal que 
l’exercici precedeixi el menjar.

Però als qui poc mengen basta poc exercici, i els qui molt mengen necessiten 
molt d’exercici. I al contrari, als qui fan poc exercici basta poc menjar, i subtil i 
lleuger.

Els qui fan exercici corporal gran i fort han de menjar moltes coses tosques; 
per això abans de dinar o de sopar, cal que el cos hagi estat exercitat amb exerci-
ci moderat i equilibrat, d’acord amb l’exercici amb què es complau més i amb 
què els membres esdevenen més temperats i més lleugers; car si els membres li 
fan mal i, a causa de l’exercici, romanen fatigats, no hi ha dubte que tal exercici 
no és convenient; per això, quan hom comença a sentir-se cansat, cal que reposi 
d’aquell exercici.

L’exercici és equilibrat quan els membres sobirans i jussans han estat exerci-
tats proporcionadament en totes llurs parts, com ara anant a peu, cavalcant o en 
altra manera. El /113H73/ qui va a peu ha d’inclinar-se a vegades per prendre 
quelcom de terra amb les mans; i el qui cavalca, en pujar damunt l’animal, o 
baixar-ne, o fer-lo moure, no solament mou les cames i els peus, ans també mou 
el dors, les mans i els braços, majorment si caça.

L’exercici triat per al rei, però, cal que sigui aquell que li escau i que no rebai-
xa la seva majestat. Per això, el joc de la pilota,54 la lluita i semblants, de cap 

cos, segons el galenisme medieval, és un principi imprescindible per al desenvolupament de 
les operacions vitals.

53. El bol alimentari o la massa d’aliments mastegats.
54. Sarriera afegeix: o joc aureal, que el traductor hebreu passa per alt. En realitat, au

real és un mot inexistent en català, fruit d’alguna lliçó incorrecta del llatí aut talis. El tema 
ha estat objecte d’una extensa indagació per part d’Anna triAS i teixidor, Arnaldi de 
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manera no pertanyen a rei, car són menyspreament de la seva persona i perjudi-
quen molt el bé del poble.

Capítol III. De llavar tot el cos

Després de la qüestió de l’exercici, cal parlar de la qüestió del bany, per tal 
com /114H79/ aquest supleix la mancança d’aquell. Car, en regiment de sani-
tat solament es banyen els qui no han fet prou exercici o que per molt menjar 
se’ls acumula multitud de superfluïtats en els extrems dels membres, i entre la 
carn i la pell; o els qui s’han de llavar el cos per gran suor o exercici, o per qual-
sevol altra raó. Als primers és bo un bany que produeixi vapor i faci suar; als al-
tres, un bany d’aigua només per a llavar-se. Emperò, cap d’aquests banys no és 
necessari a cos temperat o de bona sang, si menja moderadament i fa exercici 
moderadament, car no té cap necessitat /115H84/ de provocar la suor ni de 
llavar-se per raó de la suor.

I si per ventura, per raó de l’exercici, que provoca la suor, a vegades hom s’ha 
de llavar, cal que l’aigua no sigui massa calenta, ans com aquella que és escalfada 
a l’estiu per la calor del sol, i que siguin tirades en el bany roses bullides d’un 
bull.

Les cames, per necessitat de la vista, de l’oïda i de la memòria, cal que siguin 
llavades sovint amb aigua moderadament calenta,55 i aquest llavament que sigui 
fet al vespre abans que hom vagi a jeure i es fiqui al llit, els dies en què no so-
parà.

El llavament del cap, que no es retardi més enllà de vint dies i que no sigui 
fet més d’una vegada a la setmana. I mai s’ha de fer amb el ventre ple, ans abans 
de dinar o molt després d’haver dinat, o abans de sopar quan hom vol sopar.

villanova Regimen sanitatis ad regem Aragonum, edició crítica amb comentaris i notes, Bar-
celona, 1994, p. 264-267; text publicat precedentment en forma d’article: «Aureal, un mot 
fantasma atribuït a Arnau de Vilanova», Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, vol. 3, 
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1985, col·l. «Estudis de Llengua i Lite-
ratura Catalanes», núm. 9, p. 87-94.

55. En els Aforismes de la conservació de la memòria, editats pel P. Batllori en el mateix 
volum que el Regiment de sanitat, Arnau de Vilanova diu (p. 254): «Ítem, lavar sovín los 
peus ab aygua calda en dejú, en la qual haja bullit tarongina, fulles de lor, camamilla, cabo-
tes de timó, spich e semblants coses, a la memòria e al cap e als ulls molt aprofita.»
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Capítol IV. De menjar i de beure en general

/116H91/ Després de la qüestió del bany, cal parlar del menjar per dues ra-
ons: la primera, perquè l’exercici [aflaqueix els cossos, els quals després de l’afe-
bliment necessiten menjar; la segona raó és perquè l’exercici]56 aflaqueix el cos, 
desperta la gana de menjar, anomenada fam, la qual no és sinó un missatger de 
la natura que anuncia la necessitat del menjar.

Car és llavors, certament, que el cos sa necessita menjar: quan té fam; per 
això cal que els cossos temperats i de més bona sang que els altres, no mengin 
fins que tinguin fam, car la natura dels membres no accepta allò que no cobeja, 
ans ho rebutja. Per això el menjar que és rebut sense cobejament de natura és 
/117H96/ portat pel ventre i pels altres membres com una greu càrrega, i per 
això més aviat s’hi corromp que no pas s’hi canvia. Car quan el rebutgen no 
s’esforcen a canviar-lo en llur substància; si el canvien, ho fan fort ràpida-
ment.57

Així, doncs, certa cosa és que en cap moment de l’any no és convenient que 
els cossos sans mengin, en l’àpat del dinar o en l’àpat del sopar, sinó quan la 
natura cobeja de menjar. Per això és clar que el costum del poble de sopar aviat, 
quan encara és de jorn, no té cap sentit per als qui estan sans, i es fa per poc seny 
i per desig dels insensats. El poble usa d’aquest costum sense discreció. Per 
aquesta raó, cal prendre el menjar quan la natura el cobeja; no està bé de fer-la 
esperar quan té fam, sinó que sigui per raó de la religió.58

Cal que el menjar sigui pres amb mesura /118H103/, talment que el ventre 
no en sigui oprimit per inflament, ja que si menjar abans del seu temps causa 
perjudici, com ha estat dit més amunt, també en causa si no és rebut moderada-
ment. Per a esquivar-ho, cal que hom es guardi de dues coses.

La primera és la masticació incompleta, que fa gran injúria a la natura, car 
hom no li dóna allò que li és degut, car per això foren creades les dents: perquè 
el menjar fos perfectament mastegat i capolat abans d’anar al lloc de la digestió. 
Quan el menjar no és així, o per algun motiu no és capolat, el qui no el mastega 
perfectament amb les dents indueix l’ordre habitual de la natura a error, car la 
natura de capolar el menjar no és atorgada ni al ventre ni als altres membres de 

56. Omissió per homeotelèuton, en el text hebreu.
57. Sarriera: fort tèbeament.
58. En realitat, Arnau de Vilanova és més explícit, car diu: «sinó que les santes consti-

tucions de l’Església o honest afaenament, o religiosa devoció, ho amonestin, les quals mol-
tes vegades fan patir fam».
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dins; per això són oprimits pel menjar, quan no poden completar la mancança 
del capolar.

I són de dues maneres oprimits pel menjar no ben mastegat: la primera, per-
què hom en menjà més per desig d’englotir; la segona, perquè el menjar englo-
tit no pot ser digerit perfectament i això prepara el cos a molts danys. Per aquest 
motiu, els golafres estan /119H111/ sovint malalts i no poden aconseguir una 
vellesa natural.

La segona cosa que hom ha d’evitar [per por de menjar immoderada- 
ment] és la diversitat de menjars, majorment si són delitosos, perquè més ràpi-
dament és satisfet l’apetit d’un menjar que de diversos menjars, car la blanor de 
les sabors el mouen a prendre’n més del que el ventre pot digerir. Així, doncs, 
quan la diversitat de menjars és tanta, que l’un és de lleugera digestió i l’altre de 
pesada, destorben forçosament el nodriment dels membres, perquè quan l’un 
és digerit abans que l’altre, i es mesclen ensems, o bé el no digerit sortirà amb el 
digerit o bé, si roman fins que l’altre hagi estat digerit completament, es cor-
romprà i es malmetrà, com si carn de vaca i polls es coguessin ensems.

Encara s’esdevé que quan els menjars són molts i diversos, de dues maneres 
és embargada la digestió. Primerament, perquè el qui menja menjars diversos 
necessita beure més sovint, i beure sovint destorba la digestió, com els qui posen 
aigua freda en olla bullent, la qual cosa impedeix l’ebullició. /120H120/ 
{Segonament,59 perquè quan hi ha un gran interval entre la primera i la segona 
digestió, la primera, que ja ha començat, és embargada pels menjars crus que 
arriben a continuació. Tots aquests danys, cal evitar-los prenent només un men-
jar, o dos, posat que no hi hagi cap gran interval de temps entre ells i que no 
estiguin en pugna ni siguin desiguals en la digestió. Per això els qui tenen cos-
tum de menjar poc aconsegueixen una vellesa natural, mentre que els qui s’afa-
nyen a prendre molts menjars moren sense vellesa o, si hi arriben, és xacrosa i 
immunda, com s’esdevé sovint als qui habiten les regions del septentrion.60

Hom ha de tenir en compte no solament el moment del menjar i la quanti-
tat ans també ha de tenir en compte la qualitat del cos i del temps, és a dir, que 
es prenguin aquells menjars que convenen al cos segons la seva natura i segons 
el temps, i que els que no convinguin siguin evitats. Els qui estan /121H127/ 

59. El llarg fragment (quatre paràgrafs) tancat entre claus, { }, correspon a un foli que 
manca en el manuscrit de Madrid, Bibl. Nacional, 10078, i que el P. Batllori suplí traduint-
lo del llatí en editar la versió catalana de B. Sarriera.

60. Sarriera: del nord. Que el traductor hebreu hagi transcrit septentrion només pot ser 
perquè és aquest mot que apareixia en la còpia de la traducció catalana que tenia davant els 
ulls, com és el cas del manuscrit Barcelona, Bibl. Catalunya, 1829.
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predisposats a patir les menes de malalties de les hemorroides, com ara corones, 
moredes i puns,61 han d’evitar molt els menjars aguts i salats, i els massa dolços, 
i totes les coses que restrenyen, com direm més avall en especial.

Ara convé parlar del regiment del beure, el qual té una regla breu per als cos-
sos sans, a saber, que es begui quan la natura ho desitja, que és en aquell mo-
ment en què hom té vertadera set, quan la boca de l’estómac genera una mica 
d’escalfor. És impossible que el cos sa la senti mai, llevat que sigui després de 
menjar. Per tant, quan la set és d’aquesta mena, s’ha de beure moderadament i 
la beguda ha de ser convenient a la natura del cos i del temps.

Respecte a això, hom ha d’anar amb compte que el vi no sigui agut o ardent, 
a la semblança del foc, ni molt dolç, sinó que a l’estiu ha de ser blanc o del color 
de la rosa; a l’hivern que tiri a vermell. Quant a la substància, que sigui clar i 
subtil; el sabor, agradable i moderat; l’olor, plaent}. D’aquests vins, sien elegits 
els que no poden sofrir /122H135/ abundància d’aigua, car és més profitós als 
cossos temperats, sanguinis i colèrics beure vi que no sigui fort del seu natural, 
temperat amb una mica d’aigua, que no pas beure vi fort que hagi estat tempe-
rat amb molta aigua. Així, doncs, hom pot entendre que cal a totes passades es-
quivar qualsevol vi que contingui guix o calç, i el vi que s’ha conservat en vai-
xells fets amb pega.

Per aquesta raó cal esquivar també el vi piment,62 si doncs no és fet de la 
manera davall esmentada.

[Encara és manifesta cosa] que el vi novell clarificat perfectament és més 
profitós que el vell.

En la set mentidera,63 en la qual la boca de l’estómac no està inflamada, sinó 
que la gorga o la boca estan seques, o el paladar, per la pols, o pel moviment, [o 
per la calor], o per la sequedat de l’aire, no és menester que hom /123H141/ 
begui, sinó que basta que netegi o remulli les parts seques amb vi o amb aigua. 
Si li plau més, pot mastegar fruita de suc agradable i llençar la substància, o en-
glotir un poc del suc per raó de la sequedat del canyó.64

61. Corones, moredes i puns és la transcripció desfigurada fora mida del text català, que 
diu: morroydes, ço és, morenes correns e pulsants.

62. En hebreu: conditon, llatinisme que ja apareix al Talmud.
63. Sarriera: fantàstica.
64. Anomenat també gorja o gargamella. El mot hebreu wéšet significa, tanmateix, 

‘esòfag’ en la terminologia mèdica actual.
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Capítol V. De reposar, de vetllar i de dormir

Després de menjar convé, segons ordre de natura, reposar i dormir, car el 
menjar és rebut per tal que sigui digerit i que després de la digestió esdevingui 
substància dels membres. I per tal com la digestió del menjar no pot ser com-
pleta, especialment aquella que es fa en el ventre, que no convé que es mudi en 
substància dels membres, llevat que la calor natural s’aplegui en el lloc de la di-
gestió tant com pugui, per aquesta raó, no /124H148/ convé que els qui han 
menjat com cal, després del menjar caminin, treballin o vetllin, sobretot si llurs 
cossos no abunden en calor natural, per tal com en el moviment i en el treball, 
la calor natural s’escampa pels membres [que es mouen. També en el vetllar, si 
bé no mou hom els peus ni les mans, la calor, emperò, natural s’escampa pels 
membres]65 dels cinc sentits, com ara les orelles pel que fa a l’oïda i els ulls pel 
que fa a la vista. I així mateix pels altres sentits. I també s’escampa pel cervell, en 
el qual es fan les obres del pensament, car sense la calor natural no hi ha cap 
obra de la vida que pugui ser acabada.

Per aquesta raó tots els filòsofs s’acorden que a hora de vespres és el millor 
moment per a menjar l’àpat principal per tal de conservar la salut, car la nit és 
a prop /125H154/ del menjar, [de la qual cosa ixen] tres béns necessaris per a 
completar la digestió. El primer és la fredor de l’aire, perquè la digestió és més 
[forta] en l’aire fred que en el calent, per tal com per la fredor de l’aire la calor 
natural s’aplega a la part interna del cos, mentre que per la calor de l’aire la ca- 
lor natural surt de la part interna del cos i s’escampa per fora, i aquesta és la raó 
per què hom menja més en els llocs freds que en els calents, i més a l’hivern que 
a l’estiu. El segon bé és el repòs del cos i de la pensa, car de nit cessen els pensa-
ments i les ocupacions. El tercer és que hom s’endormisca i dorm en repòs i [en 
el silenci de la nit] el son no és destorbat per crits ni per brogits, ni per les rela- 
cions amb els homes ni per la resplendor <del sol> que els ulls reben de dia.

Així, doncs, qui ha menjat moderadament /126H160/ cal que havent men-
jat segui, deixi reposar el cos i la pensa, i que mentre seu i reposa no escolti coses 
profundes ni coses que li desplaguin, ans coses f àcils d’entendre [i plaents], com 
ara cròniques66 i històries de reis, o melodies. I de seguida que li vingui la son, 
que vagi a dormir.

Emperò, de dia, i majorment a l’estiu, que dormi en lloc fred i fosc, i de gran 
repòs, però que no sigui romàtic.67 Que es descalci els peus i els mantingui co-

65. Omissió per homeotelèuton, en el text hebreu.
66. Sarriera: històries de sants.
67. En hebreu: me(upaš, ‘romàtic’, ‘estantís’, ‘florit’.
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berts, car dormir amb el calçat i les canyes, sobretot a l’estiu, fa pujar els fums al 
cervell i escalfa el cos, i no li permet de descansar bé, i embarassa la digestió, 
enfosqueix la vista i malmet la pensa; cal que mantingui els peus coberts per tal 
que el cos no es refredi massa.

També cal vigilar de mantenir el cap cobert en dormint més que no pas en 
vetllant, ja que en el moment de dormir, la calor natural s’aplega a la part inter-
na del cos i els extrems romanen amb poca calor [i per això més fàcilment els 
pot llavors noure el fred, majorment si l’aire fred, empès per vents com per una 
canal, toca els membres];68 i per això hom ha de vigilar /127H168/, quan dorm, 
que a l’endret del cap no hi hagi cap finestra oberta ni cap espirall.

Els qui estan sans han de dormir durant el primer son sobre el costat dret, 
per tal que el fetge, que abunda més en calor natural que cap dels altres mem-
bres, excepte el cor, romangui sota l’estómac, talment com posem el foc sota 
l’olla.

Acabat el primer son no és convenient que dormi més el qui ha menjat mo-
deradament. A vegades hom pren més menjar que no deu o menja coses de 
dura digestió; llavors, si dorm, quan es desperta en acabar el primer son no ho 
fa perquè la digestió s’hagi acabat, ans perquè el fibla i l’oprimeix alguna super-
fluïtat [d’orines] aplegada en la veixiga o de /128H174/ fums a les extremitats, 
o de saliva al pit, o d’altres coses semblants. Quan aquestes coses hagin estat fo-
ragitades orinant o badallant,69 o estirant els membres, cal tornar a dormir, cosa 
que hom reconeix per la pesadesa del cap i les parpelles.70

Llavors és cosa profitosa jeure sobre el costat esquerre per tal que per reten-
ció dels fums el fetge no s’escalfi massa, car poca calor basta per a acabar la di-
gestió, quan el menjar [és quasi cuit, més que quan] és cru.

Tota persona sana ha d’evitar de dormir de sobines per tal que les superfluï-
tats que arriben al paladar i al nas no tornin al cervell, car tals superfluïtats cor-
rompen l’enteniment.71 Però una vegada despert pot estirar-se de sobines i re-
posar així un poc per donar igualtat als membres, sobretot a les vèrtebres de 
l’espinada.

Semblantment, a les persones sanes, majorment a les que tenen el ventre ca-
lent o temperat, no és cosa profitosa /129H181/ dormir sobre el ventre, perquè 

68. Omissió per homeotelèuton, en el text hebreu.
69. Sarriera: tossint.
70. El text català diu pestanyes volent dir parpelles, com ho confirma el mot hebreu 

utilitzat en la traducció: (af  (apayim. La confusió entre ambdós mots és una metonímia anti-
ga i popular en català.

71. El text català diu memòria; semblantment, el llatí.
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dormint sobre el ventre hom decanta el coll i el cap de llur positura normal, i el 
ventre també n’esdevé oprimit.

[Aquells] que han de menester jeure sobre el ventre perquè el tenen fred, és 
convenient que el facin descansar damunt de coixins tous i que jeguin de tal 
manera que decantin el coll el menys possible; i potser valdria més que jagues-
sin de costat i tinguessin sobre el ventre un coixí molt tou i calent, lligat amb 
una faixa de tela de lli, perquè no se’n separés mentre dormen.

Per bé que no sigui cosa profitosa a aquells qui mengen moderadament de 
caminar després de menjar, sí que és profitós als qui mengen molt de caminar 
moderadament després de menjar, abans d’anar a dormir, i que caminin fins 
que el pes de la boca de l’estómac hagi davallat al ventre.

És convenient que tothom qui dorm després de menjar tingui el cap i el pit 
més elevats que les altres parts del cos, i encara més ho han de fer així els qui 
/130H188/ han menjat molt, per tal que el menjar, tornant de l’estómac a la boca 
[no la pugui oprimir] ni pugui noure el cap i els altres membres espirituals.72

Capítol VI73

Havent dormit és bo que hom netegi del seu cos les superfluïtats que s’hi 
hauran multiplicat, no solament evacuant o orinant, ans també en d’altres ma-
neres: escopint, tossint, expectorant,74 mocant-se, pentinant-se i rentant-se la 
cara i les mans amb aigua tèbia.

/131H192/ També l’ajustament carnal, que és ordenat a profit de natura, 
cal que sigui acomplert després de dormir, quan el cos està en la situació que 
convé. Emperò, els qui tenen les juntures dels membres febles i els qui pateixen 
el mal de les hemorroides,75 cal que mentre tinguin gana o immediatament des-
prés de menjar, es guardin amb gran cura d’ajustar-se carnalment, més que més 
si natura per si mateixa no ho requereix. Cal sempre que hom esperi que natura 
ho requereixi.

72. Els membres de la regió espiritual del cos humà que va de l’epiglotis al diafragma 
(pulmons, bronquis, tràquea, cor). 

73. Els tres paràgrafs que, seguint la divisió de Sarriera, constitueixen aquí el capítol 
vi formen part del capítol v en el text llatí.

74. En lloc de tossint, escopint el text hebreu diu: escopint, tossint, expectorant, amb 
mots, i en una seqüència, que el traductor només pot haver tret de TB Nidda 55b, on es 
parla de la impuresa ritual de les secrecions del cos.

75. Decorrents o sordes, afegeix Sarriera.
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S’ha de vigilar que entre un ajustament i l’altre hi hagi un interval apropiat 
perquè natura pugui escampar la sement sense detriment ni dany del cos, per-
què quan hom fa sortir la sement per força, destrueix les forces del cos, i vellesa 
i decaïment l’assalten abans d’hora. Per tant, cal que tothom eviti això.

Capítol VII76

/132H199/ Havent observat les coses damunt dites per ordre de natura, cal 
saber que els accidents de l’ànima77 muden granment el cos i hi provoquen can-
vis manifestos, així com en les activitats de la pensa. Els accidents que han de ser 
esquivats de tot en tot són especialment ira i tristor, car la ira escalfa tots els 
membres i per raó de tan gran calor malmet i corromp les obres de la raó i de 
l’enteniment. Per això cal allunyar tota ocasió d’ira, llevat de la ira que convé 
tenir, segons raó, envers les coses inconvenients.

/133H203/ Semblantment tristor refreda [i afebleix] el cos i el fa tornar 
magre i sec, car estreny el cor i entenebra els esperits, els fa tornar més grossers, 
malmet la pensa i embarassa [l’aprehensió, ço és] la recepció dels sentits, ofusca 
la vista i danya la raó.78 Per això, doncs, convé allunyar tota cosa que causi emo-
ció, tret d’allò que la raó aconsella: [que hajam tristor dels vicis i] que cobegem 
la bellesa de l’ànima. Per tant, aquells qui tenen molts afers i moltes preocupaci-
ons és bo que estiguin alegres, i que s’ocupin en honestos esbargiments perquè 
l’ànima sigui més forta en les seves activitats, i els esperits es renovellin.

Capítol VIII79

/134H208/ Després de la doctrina del regiment general, convé parlar de les 
coses particulars: de les coses que nodreixen el cos i dels remeis que hom pot 
aportar-hi si no són preses com cal. Primerament parlarem dels menjars i des-

76. Aquí comença el capítol vi en el text llatí.
77. La sèrie complexa de sentiments, com ara l’amor, l’odi, la tristesa, l’alegria, el ne-

guit, etc., que influïen positivament o negativament en el manteniment de la salut o en la 
recuperació del malalt. Una de les coses no naturals del galenisme medieval. Veg. L. gAr-
CíA-bAlleSter, «On the Origin of the ‘Six Non-natural Things’», en J. kolleSCh (ed.), 
Galen und das hellenistischen Erbe, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1993, p. 105-115.

78. Sarriera: escura (= obscureix) lo juhí e nafra la memòria.
79. Aquí comença el capítol vii en el text llatí.
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prés, de les begudes. I per tal com alguns menjars es prenen per donar nodri-
ment al cos i d’altres per donar sabor, parlarem primer dels que donen no- 
driment, dels quals els uns creixen de la terra i els altres provenen dels animals. I 
per bé que segons dignitat els animals siguin primer que les plantes per natura 
d’existència,80 les plantes, emperò, precedeixen els animals, perquè són donades 
de nodriment a aquests.

/135H213/ Les coses que creixen de la terra, les quals utilitzem, són de cinc 
menes: la primera, el gra, del qual hom fa pa, com ara el forment, l’ordi, l’avena, 
el sègol, l’arròs i el mill;81 la segona, els llegums; la tercera, les fruites; la quarta, 
les fulles, és a saber, les fulles de col i les herbes; la cinquena, les arrels, com ara 
els porros i les cebes, i tota cosa que creixi sota la terra.

No és bo de menjar massa sovint forment cuit, ja que fa que augmentin en el 
ventre els cucs anomenats lombrics, i els engendra, i també engendra opilaci-
ons, i predisposa a la formació d’arenes i pedres a la veixiga i els ronyons. Aquest 
efecte és el que fa també la farina de forment cuita, i tota cosa feta de pasta fre-
gida o cuita en aigua.

Això mateix fa l’alatria82 i l’amidó,83 ja sia que l’amidó sigui cosa més 
/136H219/ lleugera que les altres. Al cos normal no li és profitós de menjar 
massa sovint aquestes coses. Si per ventura alguna vegada vol prendre’n, com 
ara en dies de dejuni, que sigui barrejant-les amb llet d’ametlles i procurant que 
primer siguin ben cuites.

La sèmola és menys dolenta i menys nociva que les altres coses dites.
I encara és menys nociva la coladura de breny,84 la qual, si primerament és 

cuita amb molta aigua i després amb molta llet d’ametlles, serà en dies de deju-
nis, per als cossos temperats i colèrics, un menjar força lleuger i molt profitós.

Més profitós serà encara el menjar que es faci d’ordi triat, bullit prèviament 
fins que esclati; llavors es llava amb aigua freda i després es pasta i es cou amb 
molta llet d’ametlles, fins que s’espesseixi moderadament. Aquest menjar convé 
fortament als qui pateixen el mal de les hemorroides.

80. Sarriera: per natura de nudriment.
81. L’ordre no és el mateix que en el text català; a més, en l’hebreu manca el panís.
82. Mot d’origen hispanoàrab, corrent en el català medieval, que significa ‘pasta de 

fideus’. En àrab, alitriya vol dir ‘fideus’ encara avui. Deriva de l’arrel semítica, existent 
també en hebreu, TRY, ‘fresc’, ‘recent’, ‘tendre’. Cf. Anna triAS i teixidor, «El català en el 
llatí del Regimen sanitatis ad regem Aragonum d’Arnau de Vilanova», Miscel·lània Germà 
Colón, vol. 5, Barcelona, 1996, col·l. «Estudis de Llengua i Literatura Catalanes», núm. 32 , 
p. 43-46.

83. L’hebreu transcriu sempre amidó.
84. Breny, en hebreu: subbin, és el nom antic del segó.
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/137H226/ I és així també com cal fer el menjar amb avena85 triada, si plau 
més de menjar-ne, per bé que sigui menys profitós que el primer.

El menjar d’arròs, quan és fet amb molta llet d’ametlles, és sempre profitós 
als cossos temperats. Emperò, perquè no constipi el ventre, cal prendre’l a la fi 
de l’àpat.

En totes aquestes coses, cal vigilar que no siguin corrompudes per vellesa ni 
properes a la caducitat. Per això tot cos temperat i colèric ha d’evitar la farina, el 
breny i l’alatria que tinguin més de sis mesos; i l’amidó, si té més de dotze me-
sos; i l’arròs, si ha estat més de dotze mesos fora de la seva escorxa86 en regions 
càlides. En general hom ha d’esquivar totes aquestes coses si fan olor de fum o 
tenen una sabor aguda o acre.

El87 pa ha de ser moderadament fermentat amb llevat i poc salat, i /138H234/ 
no ha de ser enfarinat.88 Per evitar la constipació del ventre és profitós que con-
tingui una sisena o una setena part de breny. Cal vigilar de no menjar-lo calent 
ni dur.

Si per ventura hom tingués necessitat de menjar bescuit, cal remullar-lo en 
brou, tant si el greix és de carn com si és greix dolç d’olives o d’ametlles. Amb el 
bescuit, els dies que hom menja carn, és cosa profitosa menjar alguns talls de 
llard de porc o altres coses mol·lificatives [i humidificants] del ventre, de les 
quals parlarem en aquest llibre.

Capítol IX

Els llegums no convenen als cossos temperats, mentre estan sans; per això 
cal que hom esquivi llur substància, majorment si són secs. /139H240/ Empe-
rò, si hom vol prendre’n dels tendres per satisfer el desig, és necessari que siguin 
cuits amb gingebre i safrà, i que a la fi hom els mescli amb llet d’ametlles, si 
doncs no han estat cuits amb carn grassa, perquè llavors no hi ha necessitat 
d’afegir-hi llet d’ametlles.

Entre els llegums que menys perjudiquen els cossos sans, hi ha els pèsols 
rodons, els ciurons89 i les faves; i d’aquests tres, els menys nocius son els pè- 

85. Avui anomenada, més correntment, civada.
86. Escorxa tenia el sentit tant d’escorça com de clofolla o tavella.
87. Aquí comença el breu capítol viii del text llatí.
88. En hebreu: qamuah, que vol dir, literalment, ‘enfarinat’. El llatí diu: farina imbi

bitus.
89. En hebreu: zir(onim. Tot fa pensar que el traductor trià aquest mot, que vol dir 
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sols rodons i blancs. La regla general és aquesta: quan hom cou llegums sense 
carn, cal fregir una ceba rodona i blanca, tallada en trossets prims, en oli dolç. 
S’ha de posar amb el llegum i a la fi abocar-hi llet d’ametlles; i això és més ne-
cessari si hom vol menjar faves, més que més esmicolades.90

De llegums aparellats amb llet d’animals, ningú no n’ha de menjar.
Per tal com en dies de dejuni,91 hom menja aliments que engendren 

/140H248/ opilacions, com ara peix i coses fetes a l’olla,92 serà profitós, per a 
conservar la salut, de prendre al començament de l’àpat un poc de brou de ciu-
rons o de pèsols.

L’aigua que els savis lloen és aquella aigua dolça en què els pèsols o els ciu-
rons han estat en remull tota una nit, la mateixa en què l’endemà són bullits 
amb dos o tres bulls, i llavors colats; el líquid colat es guarda i després, prop de 
l’hora de menjar, s’hi afegeix una mica de vi blanc i una mica de pólvora 
d’espicanard,93 safrà i sal en quantitats moderades. Després cal fer donar un 
bull a tot. Al començament de l’àpat hom pot beure’n una mica o, si més li 
plau, pot sucar-hi pa i menjar-se’l, car aquest brou obre i neteja els filaments 
anomenats capilars, que són al fetge i a les vies urinàries; així hom evita el mal 
de la pedra i l’arena, sobretot si remulla i cou els pèsols o els ciurons amb aigua 
amb jusvert.94

Però comet un gran error la gent del poble que creu que /141H255/ el pro-
fit rau en el brou dels ciurons, quan han estat remullats en lleixiu,95 car, a dir 
veritat, tota llur substància subtil, que té natura d’obrir, és sostreta dels ciurons 
en la primera aigua en què són remullats.

‘llavors’, ‘gra’, per a traduir ciurons per calc paronímic. El mot zir(onim, en el sentit de ‘gra’, 
però referit específicament a faves i llenties, ja havia estat emprat per Mossé ibn Tibbon en 
traduir el Regiment de sanitat de Maimònides de l’àrab a l’hebreu (veg. l’edició d’aquesta tra-
ducció feta per S. Muntner: MoShe ben MAiMon, Regimen sanitatis: Letters on the hygiene 
of the body and of the soul, Jerusalem, Mossad Harav Kook, 1957, p. 80). La formació de 
mots per calc paronímic ha estat, d’altra banda, conscientment utilitzada en hebreu modern 
(veg. M. MASSon, Les mots nouveaux en hébreu moderne, París, 1976, p. 208). 

90. Sarriera: fava fresa, és a dir, ‘esmicolada’, ‘mòlta’.
91. Sarriera: coresma (= quaresma).
92. Sarriera: menjars de cuylera.
93. Valerianàcia (Nardostachys jatamansi) utilitzada com a planta medicinal, ja es-

mentada pel metge Joan Jacme en traduir el Libre de la figura del uyl d’Al-Coatí a mitjan 
segle xiv.

94. La forma jusvert, per julivert, és la més constant en tots els manuscrits, bé que hi 
ha algunes variants (jusbert, juïvert).

95. En hebreu: me ha)afar, ‘aigua de cendra’.
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Capítol X

No fa profit a cos temperat de menjar fruita per manera de menjar, ans ha de 
ser per manera de medecina, és a saber, per preservar el cos d’alguns accidents 
que li poden esdevenir a causa del temps o de l’aire; per això cal prendre’n mo-
deradament per obtenir-ne el profit que se’n pot obtenir, car no és bo de men-
jar-ne per satisfer el desig, ans solament per la utilitat.

Quan hom menja fruita només pel plaer, destorba la conservació de la salut. 
Per això el qui menja fruita no per satisfer el desig, ans per la utilitat, cal que 
tingui en compte a cada època /142H262/ de l’any els accidents que poden 
sobrevenir al cos i que el poden perjudicar sia per la qualitat de l’aire sia pels 
menjars que usa en aquell temps. Així, doncs, cal usar la fruita més adient per a 
contrastar aquells accidents, i és bo que l’usi de la manera més adequada i con-
venient.

Com que a l’estiu, per la calor de l’aire, la sang s’inflama, i a l’època de 
tixrí,96 la sang esdevé més aguda a causa de la sequedat de l’aire, convé que en 
aquestes èpoques hom mengi fruites fredes i humides per temperar la sang.

Així mateix, com que a causa de la calor de l’estiu, els membres del cos esde-
venen flàccids,97 i la calor natural i els esperits se’n van d’ells més ràpidament, 
llavors convé fer ús, moderadament, de fruites que estrenyin [els porus de] la 
pell, com ara les fruites un poc àcides. També és bo en aquells /143H268/ 
temps d’usar de fruites àcides per a trencar l’agudesa dels humors.98

A causa de la sequedat del temps, que a vegades constipa i restreny el ventre, 
cal que en aquestes èpoques99 hom mengi sovint les dites fruites. També són 
profitoses per a fer venir la son, quan és destorbada a causa de la sequedat del 
temps, per a calmar la set i per a mitigar la calor del cor i del fetge, i la calor de 
l’estómac.

Totes aquestes coses, diligentment considerades, poden fer veure fàcilment a 
cadascú de quina manera caldrà usar d’aquestes fruites a l’estiu i a l’època de 
tixrí100 per a regiment de la salut.

Emperò, tothom qui vulgui conservar la salut ha d’evitar de menjar mai 
fruita cuita o crua si no s’han assaonat convenientment a l’arbre, <si és fruita 

 96. A la tardor.
 97. Sarriera: rarificatz e esclareïtz.
 98. Sarriera: de les còleres.
 99. A l’estiu i a la tardor.
100. A la tardor.
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que s’assaona a l’arbre>,101 excepte les móres, que no s’han de menjar quan, de 
tan madures, s’han tornat negres /144H275/, car són menjar d’aranyes102 i en-
sutzen i corrompen la sang, i engendren i multipliquen les bubes, i engendren 
també les bubes negres. Per això en els països càlids i humits, l’any en què abun-
den les móres hi ha moltes malalties epidèmiques,103 si doncs no són evitades 
per flux de ventre.

La segona regla és que ens hem d’abstenir de menjar fruites que tenen cucs o 
que s’han passat de dins; i això ho podem saber quan la fruita no té de dins el 
color natural que hauria de tenir, car aquesta fruita sol engendrar febres si llur 
superfluïtat no és gitada del cos per rebuig del ventre, o per fort treball, o per 
grans suors.

/145H280/ La tercera regla és que hom no ha de menjar fruites diverses 
ensems [per gran semblança que hagin en si mateixes naturalment, o en llurs 
efectes; així com podem veure, per exemple: si algú menja prunes per mol·lificar 
el ventre, no és cosa convenient rebre cireres ensems amb elles, sinó que basta 
que o bé una cosa o bé l’altra sigui presa al començament del menjar. També en 
temps que hom troba figues i raïms, hom no ha de menjar-ne de cadascuna 
ensems],104 ja sia que cadascuna sigui profitosa per a mol·lificar el ventre, ans 
basta una fruita, especialment les figues, després de les quals és bo de beure 
brou o qualsevol altre humectant o mol·lificatiu. Però aquells qui tenen el fetge 
i el ventre calents, i tota persona colèrica, com ara els qui habiten a Àfrica105 o a 
Líbia, és més segur que beguin aigua freda després de les figues; els altres, vi ben 
enaiguat.

/146H284/ Si algú vol menjar raïms, per laxar el ventre, ha d’evitar de men-
jar-los a taula, amb els altres menjars, ans ha de menjar-los molt de temps abans 
de l’àpat, majorment si són frescos,106 car engendren ventositats, fan bullir els 
vapors del ventre, regiren el menjar i destorben la digestió.

[E després dels raïms, hom no ha de beure vi de cap manera, sinó brou o ai-
gua freda].

Emperò, si en vol menjar a la tarda, convé que faci molts dies que hagin estat 
collits o que vessi damunt d’ells primerament aigua bullent i després aigua freda.

101. Aquest incís manca en Sarriera, però existeix en el text llatí.
102. La transcripció hebrea (línia 275) és confusa, però sembla que la intenció era de 

transcriure ranyes.
103. Sarriera: regna epidèmia, ço és, pestilència.
104. Omissió per homeotelèuton, en el text hebreu.
105. Àfrica és la regió de Tunísia: Ifriquiya.
106. En hebreu: bene yoman, ‘del dia’.
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El que hem dit de les figues i dels raïms, cal entendre-ho dels /147H288/ 
préssecs,107 car hom els pren al començament del menjar per laxar el ventre, so-
bretot els qui tenen el fetge calent i sec; però no és convenient que llavors pren-
guin figues ni, no cal dir-ho, raïms, sinó que basta que prenguin préssecs sola-
ment, especialment els durans,108 que tenen més humitat.

Per a aquells qui tenen l’estómac fred i humit són millors els mollars.109 I si 
desitjaven menjar-ne dels durans, cal que els remulllin en vi pur i fort, sobretot 
si han estat collits aquell mateix dia, car els qui han estat dos o tres dies al sol 
després d’haver estat collits són més saborosos i més bons per a la salut.

Si, emperò, els qui tenen l’estómac calent volen menjar figues en gran quan-
titat, els és més profitós /148H294/ que abans de prendre’n mengin préssecs o 
pomes ben madures i de bona olor, crues a l’estiu i cuites a l’hivern, o almenys 
que les figues siguin verdes, és a dir, un poc àcides segons llur natura, perquè les 
figues bones i excel·lents són les que són de dins vermelles i tenen una sabor un 
poc àcida.110 Aquestes figues són bones per als homes joves, especialment per 
als qui tenen una complexió calenta o temperada.

107. Sarriera afegeix: i ampréssecs. El text llatí diu: de persicis et antepersicis. Tanma-
teix, la traducció hebrea del manuscrit París, BN, Hébreu 1128, només diu afarseqim, ‘prés-
secs’ (Prunus persica), sempre i arreu. En canvi, el manuscrit Nova York, JTS, 8111, trans-
criu el mot català albercoc (Prunus armeniaca) per traduir ampréssec. Sobre aquest punt, 
vegeu Anna triAS i teixidor, «El mot fantasma català ampréssec i el llatí medieval anteper
sicum, ‘albercoc’», en A. MAnent i J. MASSot i MuntAner (ed.), Miscel·lània Joan Gili, 
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1988, p. 585-590. Cal matisar, però, 
les conclusions d’Anna Trias. Ampréssec era, certament, l’albercoc, però ja havia estat emprat 
més de cinquanta anys abans, en 1244, per Mossé ibn Tibbon en traduir el Regiment de sa
nitat de Maimònides de l’àrab a l’hebreu, car transcriu persegues i anpersegues, en lletres he-
brees, allà on l’arab deia kauk i mišmiš, és a dir, ‘préssecs’ i ‘albercocs’. Desconec l’origen i el 
desenvolupament del mot anpersegues en la història de l’occità. Veg. l’edició de la traducció 
hebrea del Regiment de sanitat de Maimònides feta per S. Muntner, esmentada a la nota 89 
de més amunt, p. 42, 92 i 110). 

108. En hebreu: qašim, ‘durs’.
109. En hebreu: rakkim, ‘tous’. En aquest punt, els manuscrits que contenen la tra-

ducció hebrea de la versió abreujada (Munic, Cod. hebr. 288, Lió, Hébreu 15 (13), i Vaticà, 
Vat. ebr. 366), afegeixen una nota del traductor, Israel ben Jucef Caslarí, que diu: «Diu el 
traductor: Pel que sembla, els noms de les dues menes de préssecs indiquen el caràcter con-
trari de llur natura». 

110. També aquí el traductor de la versió abreujada (veg. la nota anterior) afegeix un 
aclariment a propòsit d’aquestes bones figues en dir: «que en el territori de Catalunya s’ano-
menen figues de Fraga».
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La dita regla té lloc també en les fruites que hom menja per a foragitar la 
calor111 de la sang, com ara cogombres, melons i albudeques, o per a trencar 
l’agudesa de la còlera, com ara les fruites àcides, que no s’han de prendre en-
sems, amb altres menjars, els cogombres i els melons [o les síndries]. Si hom 
pren aquestes coses a taula, cal que en mengi poc. Dels cogombres, només n’ha 
de menjar el moll, i abans dels altres menjars. Això val per als joves i per a 
aquells qui tenen l’estómac calent.

En el temps de la cremor de l’estiu, hom pot menjar un poc del moll del 
cogombre després de sopar, a la /149H301/ fi, per tal de foragitar la cremor 
del <envà que separa els membres, anomenat> diafracma i dels altres membres 
sobirans que reberen la calor i la cremor de tot lo dia. Això val sobretot quan 
hom vol tantost dormir.

D’això podem entendre per què els préssecs i les magranes [dolces] són més 
profitoses si es mengen després de sopar [moderadament] i no pas al comença-
ment, ja sia que siguin fruites aiguoses, car assuaveixen la sequedat i la cremor 
dels membres sobirans i fan dormir tranquil·lament. Aquestes fruites són bones 
quan hom ha menjat coses agudes i seques, com ara rostits, perquè assuaveixen 
l’agudesa dels fums.

Seria, però, cosa més profitosa si llarg temps abans de sopar, hom mengés el 
moll del cogombre i dels melons per tal de mitigar la cremor de la sang, i que 
després de sopar mengés préssecs o magranes, o pomes bones crues o cuites a la 
brasa i <que després d’haver-se entendrit,112 hom les mengés> amb un poc de 
pa.

Les fruites àcides que prenem per mitigar la còlera113 i per donar desig i vo-
luntat de menjar, s’han de prendre molt abans de l’hora de dinar, com ara 
/150H311/ les magranes i les cireres només al començament del menjar, i tam-
bé les móres no completament madures.

Cal estar-se de beure aigua després d’aquestes coses, tant si hom les ha preses 
al començament de l’àpat com molt de temps abans de l’àpat, llevat que hom 
temi, quan les ha preses molt abans de l’àpat, que llur acidesa oprimi el canyó114 
i la boca de l’estómac, o els membres espirituals, perquè si tem això, és conveni-
ent que begui un poc de brou o de vi ben enaiguat, o sucre pur immediatament 

111. Una de les quatre qualitats dels elements.
112. Sarriera: refredat.
113. Còlera o bilis groga, un dels quatre humors del galenisme medieval.
114. Tot i que al capdavall del capítol iv, canyó és traduït per wešet, que avui significa 

‘esòfag’, aquí el mateix mot català és traduït per qane, que avui significa ‘tràquea’. En reali-
tat, el canyó és la faringe.
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després de menjar-les <sense cap pausa>. Per això, els homes que tenen el dit 
dany, si prenen al matí115 suc de magrana o de toronja,116 o de llimona, cal que 
el prenguin amb sucre.

La regla que val per a les fruites que comprimeixen i estrenyen és que no se’n 
prenguin moltes ensems. Així, doncs, quan hom menja sarmenyes,117 que no 
mengi peres;118 i quan mengi peres, que no mengi codonys; i quan mengi co-
donys, que no mengi serves ni nesples.

Les fruites la natura de les quals és de restrènyer són /151H318/ diverses, 
car algunes comprimeixen per la grossesa i la gravetat de llur substància, com 
ara les avellanes crues; algunes altres restrenyen perquè llur natura és de restrè-
nyer, i es divideixen en dues parts: les unes tenen natura de comprimir i de res-
trènyer un poc, com ara les sarmenyes i les peres; les altres restrenyen forta-
ment, com ara els codonys i les serves, i s’anomenen restrictives,119 perquè tenen 
natura de comprimir i de restrènyer amb molta força.

D’aquestes coses, n’hi ha que són aromàtiques; i d’altres que no ho són: al-
gunes són dolces, d’altres no ho són.

Les que tenen natura de comprimir només per sola gravetat i no tenen cap 
força de restrènyer [o d’ajustar les parts del membre al qual van, ni són aromàti-
ques, ço és, de bona olor, ni tenen dolçor] de cap manera no s’han de prendre, 
majorment el cos temperat.

Per això hom ha de rebutjar les avellanes tendres, per més que tinguin la ca-
pacitat de reunir i de comprimir l’aliment /152H325/, car no tenen dolçor per 
la qual plaguin a la boca de l’estómac, ni són aromàtiques perquè puguin con-
fortar els esperits, ni restrictives perquè puguin donar força i fermetat, reunint 
les parts dels membres. I per això generalment danyen la boca de l’estómac, car 
llur duresa i fredor colpegen la boca de l’estómac i no li donen cap ajuda. Les 
avellanes seques són menys fredes i, per tant, menys nocives.

I si les torrem un poc encara són menys nocives i adquireixen f àcilment un 
poc de virtut restrictiva i un poc de dolçor, per la qual cosa poden ser profitoses, 

115. Sarriera: en dejú.
116. La toronja (sempre transcrit amb la vocal o en el text d’aquest manuscrit hebreu) 

és la taronja agra (fruit del Citrus aurantium), com es veu pel fet que el seu suc era substitu-
ïble per l’agràs (cf. MeStre robert, Libre del Coch, edició a cura de V. Leimgruber, Barce-
lona, Curial Edicions Catalanes, 1977, p. 78 i 81) o pel suc de llimona. La taronja dolça 
(Citrus sinensis) és, de fet, d’introducció o d’utilització més recents a les nostres terres.

117. Varietat de pera molt petita i primerenca.
118. Curiosament, peres és transcrit sempre amb la terminació del plural hebreu in 

afegit al plural català es: peresin.
119. Sarriera: pòntiques.
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com les castanyes torrades, que tenen més dolçor i més virtut de restrènyer. Per 
això, si les prenem després de menjar, comprimeixen el menjar i conforten la 
boca de l’estómac, sobretot si hom les mulla en vi calent i flairant.

Sobre les fruites que tenen virtut de restrènyer hi ha moltes regles. La prime-
ra és que si hom les pren abans de menjar fan constipació, ja que restrenyen 
/153H333/ les parts jussanes que les toquen, i quan són restrenyides no deixen 
passar fàcilment les sutzures del menjar per elles; i si hom les pren després de 
menjar, laxen, per tal com acompanyen el menjar i restrenyen les parts per què 
passen, i restrenyent aquestes parts passen sobre les sutzures del menjar i pre-
ment-les les giten dels llocs restrets, car arribant darrere d’elles, les fan sortir per 
la part jussana.

La segona regla és que les fruites restrictives,120 que tenen natura de restrè-
nyer, no s’han de menjar mai crues, llevat que siguin confitades o que hagin 
perdut llur virtut restrictiva per haver restat en repòs llarg temps, car totes les 
coses restrictives nafren i oprimeixen els tels del pit.

Així, doncs, els codonys i els permanys121 s’han de coure en brou gras abans 
de menjar-ne, o en pasta amb carn, o, si més plau, es poden /154H340/ coure a 
la brasa o al forn, i encara és més profitós si es couen en vi fort. Però rostits o 
cuits en vi fort restrenyen més que si són cuits en brou gras.

Serves i nesples que han madurat llargament en l’arbre, perden llur força de 
restrènyer122 si es guarden durant molt de temps després de collir-les; llavors, si 
hom en vol menjar, pot rostir-les o coure-les en vi fort.

Quan hom confita les fruites restrictives, a causa de la confecció123 perden 
llur força restrictiva nociva, com en el cas de les nous, que hom confita amb 
l’escorxa, i les olives,124 que restrenyen moderadament. Emperò, més restrenyen 
les olives que les nous, perquè en la confecció de les olives hom no hi barreja ni 
mel ni sucre; per això hom ha de menjar-ne moderadament, car, si no, poden 
oprimir els membres espirituals.

120. Sarriera: pòntiques.
121. La transcripció de permanys, o potser peramanys, és molt confusa. És una varietat 

de pera grossa i dolça.
122. Sarriera: llur ponticitat.
123. Llatí: condimentum, és a dir, ‘preparació’, ‘adobament’.
124. Sarriera afegeix: en sols, que el traductor hebreu del manuscrit París, BN, Hé-

brew 1128, no tradueix. En canvi, en el manuscrit Nova York, JTS, 8111, en sols és traduït 
per bešil·luq, ‘amb escaldament’, és a dir, olives escaldades. El manuscrit Munic, BS, Cod. 
hebr. 288, diu zetim kibbušim, ‘olives adobades’. Veg. A. triAS, Arnaldi de villanova Regi
men sanitatis..., 1994, p. 328-329, sobre aquesta qüestió.
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La tercera regla és que les coses /155H347/ sucoses que tenen natura de 
restrènyer, com ara les peres, són més convenients en temps [sec], com a l’estiu 
o a l’època de tixrí,125 que no pas a l’hivern.

Les que no són sucoses, majorment si són dolces, són millors a l’hivern [i en 
primavera] que en altre temps, [com] les castanyes i els dàtils, que tenen astrin-
gència, més els dàtils de les illes126 i d’Ifriquia que els d’Alexandria.

Si hom necessita menjar fruita a l’hivern o a l’època de nissan127 per a laxar el 
ventre, pot prendre dàtils després de menjar, o panses amb llurs grans, però que 
no begui després.

Es pot encara mol·lificar el ventre, prenent figues seques al començament de 
l’àpat, sense pa, i a la fi de l’àpat, dàtils o olives; i després de les olives es poden 
menjar algunes panses, sense beure. Però si les fruites sucoses plauen més en els 
dits temps, és convenient d’esquivar les /156H355/ que són més nocives, com 
ara els <raïms anomenats> grumets,128 que perjudiquen els intestins, la veixiga i 
els ronyons.

Si hom desitja prendre coses sucoses i mol·lificatives al començament de 
l’àpat, més val que prengui una poma ben flairant rostida i refredada, o cuita en 
vi, i pot menjar raïms de vinya, majorment blancs, tot llençant-ne l’escorxa i els 
pinyols.

Si hom s’esqueia tenir necessitat de menjar grumets, cal primer que els posi 
en aigua calenta i després que els ruixi amb aigua freda, i que en mengi pocs.

Si, a la fi de l’àpat, hom desitja prendre fruites sucoses, que tenen natura de 
comprimir i de restrènyer, com ara peres, cal menjar-les amb un bon formatge, 
o rostides i mullades amb vi. Però les ha d’evitar tothom qui tingui torcements o 
dolor a les juntures.

/157H361/ La darrera regla relativa a la fruita pertany als fruits oliosos, com 
ara les ametlles, les avellanes, les nous, els pinyons i els festucs, sobre els quals 
fruits podem indicar dues regles: la primera sobre els crus, la segona sobre els 
confitats.

125. A la tardor.
126. Per illes cal entendre Algèria (< alJaza³ ir, ‘les illes’). ifriquiya, com ja hem dit, 

era Tunísia. Sobre el comerç entre Catalunya i el nord d’Àfrica, que incloïa la importació de 
dàtils, a la primera meitat del segle xiv, veg. C.-E. duFourCq, L’Espagne catalane et le 
Maghrib aux xiiie et xive siècles, París, Presses Universitaires de France, 1966, p. 543-548. 

127. A la primavera.
128. Varietat de raïm rogenc i dur que es guarda per a l’hivern (uve brumales, diu el 

llatí). Només l’Alcover-Moll manifesta l’existència d’aquest raïm amb un exemple de 1650. 
És mot d’origen llenguadocià (cf. L. Alibert, Dictionnaire occitanfrançais selon les parlers 
languedociens, Tolosa de Llenguadoc, Institut d’Estudis Occitans, 1977, s. grum). 
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Dels crus, és regla general que fan mal a l’estómac, bé que les ametlles, les 
nous i els festucs el perjudiquin menys quan són frescos i tendres. Les ametlles i 
els pinyons el perjudiquen més quan són moderadament secs. No és profitós als 
cossos temperats ni als qui tenen la complexió calenta d’usar d’aquests fruits 
crus, car poden ser molt nocius i poc profitosos.

Les ametlles fresques i tendres en llur temps poden temperar la cremor de 
l’estómac. Les seques remullades en aigua només són profitoses per a impedir 
que el vapor del vi pugi al cap.

Les nous tendres o seques fan mal no solament a l’estómac, ans també al cap 
i a la vista, i no fan cap bé, si no fos que valen contra verí de peixos.

Les avellanes conforten un poc /158H369/ el fetge per llur propietat, però 
fan mal a l’estómac i al cap.

Els pinyons són menys129 nocius a l’estómac que els altres [grans], però valen 
per als paralítics i per als qui tenen saliva podrida al pit.

Els festucs valen molt per al fetge fred i perjudiquen menys l’estómac, però 
són nocius al cap.

La segona regla relativa a aquests fruits confitats amb mel o amb sucre, com 
ara la pasta de pinyons, d’avellanes o de nous,130 perjudiquen menys l’estómac, 
però no és profitós als dits cossos d’usar d’aquestes confeccions, sobretot quan 
són fetes més a delit que a profit.

Capítol XI

Ara parlarem de les hortalisses i de llurs cuinats, i sota el nom d’hortalisses 
incloem totes les coses que creixen /159H376/ damunt la terra, de les quals 
hom pot fer un cuinat, sia hortalisses, com ara cols, bledes131 [espinacs] i sem-
blants, sia fruits d’hortalisses, com ara carbasses i albergínies.

Convé saber que no és cosa profitosa a cos temperat de menjar hortalisses 
crues, a excepció de lletugues i verdolagues, que hom pot menjar en temps de 

129. Sarriera: més.
130. La pasta de nous, és a dir, el nogat, manca en Sarriera, que només esmenta el pi-

nyonat i l’avellanat.
131. Sarriera: cols, e bledes, e espinacs, però l’hebreu diu només: hakeruv wehatera

din. El mot teradin tradueix el català bledes, tot ometent aquí la traducció de espinacs. En 
canvi a les línies 383-384 d’aquest mateix text hebreu, el mot espinacs és transcrit així, men-
tre que bledes és traduït de nou per teradin. El sentit de teradin com a ‘bledes’ és confirmat 
també pel ms. Nova York, JTS, 8111, que diu: keruv, uteradin we³eøpin³aqø. En l’hebreu 
actual, tanmateix, el nom de teradin s’aplica als espinacs.



leS trAduCCionS hebreeS del Regiment de sanitat d’ArnAu de vilAnovA 87

gran calor per tal de mitigar la calor i la cremor de la sang en el ventre i en el 
fetge, prenent-les abans de menjar, amb un poc de vinagre enaiguat. Les lle-
tugues amargoses, cal que els cossos temperats o de complexió calenta les 
evitin.

De totes aquestes coses es poden fer cuinats, tret de les albergínies, de les 
quals aquests cossos no han de fer ús de cap manera; però en les altres coses hi 
ha divisió d’opinions. Emperò, la borrage132 i la lenga bovina són bones tos-
temps, sobretot als qui tenen el ventre aspre <que vol dir no llis>.

/160H383/ A aquestes coses, per treure [l’aspror], hom pot afegir espinacs 
o bledes ben tendres, però no vermells; i a l’estiu lletugues i verdolagues, i enca-
ra almols133 o bledes; i a l’hivern créixens o jusbert, i unes poques fulles de 
menta, i ulls de col blanca.

Els espinacs i les bledes, que són semblants en temperament, es poden pren-
dre ensems o cadascun per ell mateix, a cada època de l’any, tot combinant-los 
amb les altres coses adequades al temps.

A l’estiu són més convenients les lletugues dolces, les verdolagues, les bledes, 
els almols i les carbasses. A l’hivern val més prendre créixens, ortigues tendres, 
jusvert, col vermella [o crespa] i verda.

La col blanca, el tronxo de la qual és ample i la fulla llisa, majorment la que 
es fa en terra regada i resta a l’ombra /161H389/, és profitós de prendre-la a 
vegades a l’estiu i a l’època de tixrí,134 però cal llençar-ne les fulles grans i apare-
llar només els ulls de la col; però a l’època de nissan135 hom pot afegir-hi la part 
tendra dels espàrecs o [aparellar-los] per ells mateixos només, amb que siguin 
bullits.

Per fer ús d’aquestes hortalisses cal vigilar tres coses:
— La primera és de no menjar-les quan han tret espiga.
— La segona és de no barrejar-hi llet d’animals, car per la seva gran fumosi-

tat perjudicarien els cossos temperats o calents; però amb brou de carn, sobretot 
de gallina, o amb llet d’ametlles [o] amb oli dolç, majorment si és quasi fresc, sí 
que es poden aparellar.

132. Borratja (Borago officinalis).
133. Armolls (Atriplex hortensis). Les bledes relacionades aquí amb els armolls, i amb 

els espinacs en el paràgraf següent (línies 384-385 del text hebreu) no són bledes en el text 
català sinó blets (Chenopodium), que el traductor hebreu entén, erròniament, com a bledes 
(Beta vulgaris).

134. A la tardor.
135. A la primavera.
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Emperò, en les carbasses especialment, cal tenir cura de posar-hi, en lloc de 
llet d’animals, llet d’ametlles per tal que no restin en els ronyons i a la veixiga. 
Hom ha d’afegir-hi també cebes blanques i rodones, perquè no perjudiquin els 
budells ni el ventre; [no els perjudicaran si hom] hi afegeix ulls de col; a l’escu-
della, és convenient d’escampar-hi pólvora de canyella.

— /162H402/ La tercera cosa que cal vigilar és que siguin preses abans dels 
altres menjars, a excepció de la col, que es pot prendre a la fi de l’àpat per raó de 
la capacitat que té de restrènyer i de prémer, sobretot la col crespa i la verda 
<com el porro cuit, perquè fa opilació i engendra sang en gran quantitat>.136

Però si hom prenia solament brou de col, cal fer-ho al començament dels 
àpats, car té natura d’obrir, com el brou de ciurons damunt dit; perquè si hom 
ho pren tot ensems, és a dir, la substància i el brou de col o de ciurons, per raó 
del contrast que hi ha entre ells oprimeixen l’estómac. Per tal d’evitar aquest 
dany és bo que primer siguin bullits i després cuits amb les dites coses, o que 
hom hi vessi aigua bullent, o que les cogui fins que s’espesseixin, o que prengui 
la substància a la fi i el brou al començament.

Capítol XII

/163H405/ Les arrels que mengem comunament són aquestes: porros, cebes, 
alls, ravenisses, naps, raves, pastanagues i xirivies. Les primeres, cal que tots els 
cossos temperats les evitin; els calents, de tot en tot, majorment si són crues [ço és, 
els porros, els alls, les cebes i les ravenisses]. Però a l’hivern, quan fa gran fred, hom 
pot menjar porros i cebes. Emperò, els qui pateixen el mal de les hemorroides, 
com ara les morenes pulsants, cal que evitin tostemps els porros, els alls, les rave-
nisses, les cebes llargues,137 les cebes rodones i les vermelles; però si són blanques, 
es poden bullir i fer-ne un cuinat amb carn,138 amb oli dolç i amb llet d’ametlles. 
D’aquest menjar, en podrà prendre el qui tingui la dita malaltia. Com que aquest 
menjar mol·lifica [el ventre], cal prendre’l abans de tot altre menjar.

/164H412/ Les ravenisses i els naps tendres cuits [amb carn] sense mel ni 
pebre ni comí ni carvia139 són profitosos per a aquells cossos si hom no hi afe-

136. Els dos paràgrafs precedents han estat desplaçats al final del capítol en el manus-
crit hebreu, on ocupen les línies 400-404. 

137. Sarriera: cebes scalunyes (Allium ascalonicum).
138. Sarriera, més concretament: ceblada (= cebada) amb carn.
139. És l’alcaravia o comí de prat (Carum carvi). Sarriera, però, escriu carahuja, que 

és una variant del mateix nom. 
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geix res per donar-los sabor; però, si ho desitja, pot coure’ls amb girofle concas-
sat, o amb gingebre, amb safrà o amb canyella, car mol·lifiquen el ventre i nete-
gen les vies urinàries, i són bons per a la vista.

Les pastanagues blanques es poden menjar rostides o cuites amb carn, car 
mol·lifiquen el ventre i netegen les vies urinàries. Però cal que totes aquestes ar-
rels siguin preses al començament de l’àpat.

Les xirivies140 poden ser menjades per aquests cossos a l’hivern i a l’època 
de nissan141 si es rosteixen moderadament. Emperò, si hom tenia reuma al cap 
i al pulmó, o al pit, que no les prengui, ja que a vegades perjudiquen el pulmó i 
el cap.

Capítol XIII

/165H420/ Els menjars que hom menja dels animals són o bé de llur 
substància o bé de llurs membres, o bé de llurs humiditats, com ara la llet i els 
ous.

Els animals són els qui tenen natura [de caminar], com ara tots els qui tenen 
quatre potes, i els ocells; o tenen natura de nedar, com ara els peixos. Els qui 
tenen natura de caminar, o són domèstics o són salvatgines; de tots és conveni-
ent de prendre’n, segons la necessitat de menjar, aquells qui són més temperats 
o més apropiats per la qualitat de <llur> temps.142

El temps de les gallines és quan comença a pondre ous; el dels capons, quan 
tenen sis o vuit mesos; el del paó, d’un any [o setze mesos; i el faisà i el moltó 
crestat, d’un any] o /166H425/ divuit mesos com a màxim; el del conill, de 
quatre o sis mesos si són moderadament grassos. De cadascuna d’aquestes coses, 
segons llur classe, hom en pot menjar en qualsevol època de l’any; [i també són 
convenients en tot temps de l’any als cossos] temperats i calents, carn de cabrit 
que mama, o vedella si se’n pot trobar.

Els pollets de gallina i d’oques, quan comencen a fer sentir un piulet, i la 
carn fresca de porc gran i petit, són més convenients a l’estiu o a l’època de tix-
rí.143 Els pollets de les perdius144 també serien bons en aquelles èpoques. Però 

140. La transcripció hebrea de xirivies és molt confusa.
141. A la primavera.
142. Temps vol dir, aquí, ‘edat’.
143. A la tardor.
144. L’hebreu empra el mot pargiyyot (< pargit) en el sentit de ‘perdius’, tot i que, en 

realitat, significa ‘polla’, ‘gallina jove’. Sembla un cas més de calc paronímic. 
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com que es troben només a l’època de tixrí, els pollets de les guatlles, anomena-
des codornius,145 i els pollets de les tórtores, els substitueixen, així com els colo-
mins.

Però les gallines velles i grosses,146 les grues, els paons vells, les perdius, els 
conills d’un any, les llebres, les oques, la carn [de moltó] de dues dents castrat, i 
els ocells que hom agafa amb breç,147 les xeixeles,148 els tords,149 les gallines 
/167H433/ cegues i la carn salada, són més convenients a l’hivern, com tota 
carn de difícil digestió, com ara la carn vacuna i el senglar. La carn de f àcil di-
gestió, perquè és blana i clara, és, emperò, freda i seca, com ara la carn de cérvol 
i de cabirol, hom pot menjar-ne en qualsevol moment de l’any, amb que la bès-
tia sigui ben sana.

Les oques petites i les foges150 són més adequades a l’època de tixrí,151 però 
els cossos temperats no n’han de menjar mai.

Els qui pateixen d’hemorroides, majorment si són morenes pulsants, cal 
que es guardin bé de no menjar grues ni agrons, ni oques velles, [ni paons], ni 
tórtores, ni merles, ni estornells, ni tudons, ni guatlles.152

Aquestes persones han de tenir molta cura en la preparació de /168H439/ 
les dites carns, car [les gallines] convé molt que una vegada mortes hom les 
obri i en llenci les entràmenes, i que restin penjades des del vespre fins al matí 
o del matí fins al vespre, abans de coure-les. I les perdius velles i els conills 
[han de restar morts per un dia natural; les grues i els faisans, dos dies a l’estiu 
i tres a l’hivern; els paons sempre dos dies i si tenen més d’un any, almenys 
tres dies.

145. Sobta de veure que ni l’Alcover-Moll ni el DECat, i menys encara cap altre dic-
cionari actual, no recullen el mot codorniu, perfectament derivable del seu ètim llatí (cotur
nix). No sé si es tracta d’un hàpax en la història del lèxic català, però el fet que la traducció 
hebrea el mantingui, transcrivint-lo per explicar el mot hebreu øalwim, ‘guatlles’, fa pensar 
que bé devia ser conegut, si més no, i utilitzat en un cert moment de l’edat mitjana i que no 
es tracta de cap castellanisme, més que més si tenim en compte que esdevingué un cognom 
ben estès per terres catalanes.

146. Sarriera: agrons. El traductor hebreu llegí grans.
147. Trampa per a caçar ocells, anomenada també brell.
148. Sarriera: xexeles. La xixella és un colom (Columba oenas) de color gris i negre.
149. Sarriera: todons, i no pas tords.
150. Fotges (Fulica atra).
151. A la tardor.
152. Aquí, el traductor hebreu, havent-ho fet ja una vegada, no torna a explicar que 

les guatlles (øalwim) són les codornius.
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Aquestes persones cal [que mengin més sovint] carns cuites en aigua o en 
pasta, més que no pas rostides; però han d’esquivar de menjar carn fregida de 
tot en tot. També han d’evitar de menjar conills rostits, o ocells, rostits, que han 
estat agafats en el breç, ni cap de semblant a aquests. A l’estiu cal que evitin la 
carn de moltó rostida.153 Els rostits s’han de menjar a la fi, tret del de porcell154 
o de cabrit.

Cal també esquivar en tot temps el rostit de porcell, però, en conserva,155 
hom pot prendre’n a l’estiu.

Cal vigilar que el rostit no sigui socarrat, especialment en el cas de les per-
dius, car, socarrades, són nocives als dits cossos.

Tota cosa /169H447/ rostida i socarrada s’ha de llençar i per això cal esqui-
var la cotna del porc i el greix del seu rostit.

Hom ha d’evitar tot menjar fet de carn triturada amb greix, com ara el men-
jar anomenat morterol,156 i majorment han d’evitar-ho els dits cossos.

Però del menjar blanc, de carn de gallines, se’n pot usar sovint, amb que 
la carn no sigui tallada en el sentit de l’ordit <vol dir que no sigui tallada en 
fils llargs>, sinó que sigui tallada en el sentit de la trama finament i tènue-
ment; després cal tallar-la en talls molt prims i petits, i barrejar-la amb llet 
d’ametlles solament; [hom pot ajustar-hi un poc de farina d’arròs o, ben poc, 
d’amidó].

Cal tenir en compte la diversitat dels membres, car, per més que les parts 
més properes al cor siguin més pures a causa de la gran abundància de la calor 
natural que reben d’ell, el cor, de tota manera no és bo que els cossos temperats 
o colèrics, o els qui tenen la digestió feble, se’l mengin, car és de difícil digestió i 
engendra sang espessa.

/170H455/ Cal també que aquestes persones esquivin el fetge, [majorment 
si és complidament cuit, car fa constipació i engendra sang terrestre i melancò-
lica en gran quantitat], llevat del fetge de cabrit que a vegades és profitós sempre 
que sigui moderadament rostit. El mateix cal dir del cervell de cabrit, si és com-
pletament rostit. El cor de cabrit i el cervell de llebre i de conill són profitosos 
per raó de la propietat balsàmica157 que tenen en llur substància. Però el cervell 

153. Sarriera: en ast.
154. Sarriera: porc, traduït, inexactament, per ‘porcell’ en el text hebreu.
155. Sarriera: en sols.
156. El Libre de Sent Soví, editat a cura de R. Grewe, Barcelona, Barcino, 1979, p. 

133-136, 224 i 231, explica amb tots els detalls les diverses menes de morterol que exis- 
tien.

157. En llatí: propter virtutem tyriacalem. Sarriera: per raó de la vertut de la triagua. El 
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dels altres animals que tenen quatre potes, i així mateix els budells, ventres, ro-
nyons i melses de tots els animals, cal evitar de menjar-ne, excepte el ventre de 
gallina <o de grua>.

Les extremitats, com ara les orelles, els morros i els peus, poden ser menjades 
a vegades per les dites persones, d’algunes bèsties, com ara del porc i del cabrit, 
car fer-ne ús és bo per als colèrics; /171H461/ i també als temperats en temps 
de calor, majorment si es mengen en conserva.158 Però cal evitar les extremitats 
d’altres animals que tenen quatre potes.

També cal que evitin el pulmó de tots els animals, tret del pulmó de cabrit, 
que els és bo.

Llengua de cérvol i de vedell, però no dels altres.
S’han d’esquivar sempre les mamelles de tots els animals, llevat que es men-

gin per fam, perquè no hi ha cap altre menjar.

Capítol XIV

Les humiditats dels animals que hom menja comunament són la llet de bes-
tiar /172H466/ i els ous de gallina, i les coses que es fan amb la llet. No convé a 
ningú de menjar la sang dels animals, i menys encara als homes de complexió 
temperada o calenta.

A aquests cossos temperats són [bons] tostemps els ous frescos passats per 
aigua, és a dir, que siguin tous, i que en mengin només el mujol,159 des de l’èpo-
ca de tixrí160 fins a la meitat de l’època de nissan;161 en tot altre temps, cal que 
mengin ensems el mujol i el blanc.162 Si hom vol menjar ous [en altra manera], 

sentit de l’adjectiu tiriacal no devia ser prou clar, ja que l’hebreu diu per raó de la propietat 
balsàmica que tenen en llur substància, i el castellà (en la traducció de Mondragón de 1606): 
por su virtud cordial. Cf. també J. veny i ClAr, «Regiment de preservació de pestilència» de 
Jacme d’Agramont (s. XiV), Tarragona, 1971, p. 49: «tyria qualitat, ço és a dir, proprietat de 
triaga contra tot verí e contra tota bèstia verinosa». La triaga era un antídot que es compo-
nia amb un gran nombre d’ingredients. No sé quina relació podia tenir-hi el cervell dels 
conills.

158. Sarriera: en sols.
159. El rovell.
160. Des de la tardor.
161. Fins a mitjan primavera.
162. La clara.
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cal que es guardi de menjar-los cuits a l’interior de la gallina163 [o en truita], 
sinó que han de ser rostits o fregits tots sols, o tot ensems.164

Hom ha d’evitar la llet de tot en tot, excepte de mitjan abril fins a la fi de 
maig, car en aquell temps és profitós de prendre llet de cabres, almenys durant 
quinze dies, i majorment a la primeria del mes de maig. Cal /173H473/ pren-
dre-la així: hom ha de netejar les superfluïtats i després treballar un poc, vigilant 
de no sentir cap sabor estranya a la boca ni obscuritat als ulls, ni mal al cap, i cal 
prendre-la abans de menjar o de beure res, així com ix de les mamelles fins a 
mitja lliura o fins a vuit unces, tot abstenint-se de menjar després de prendre la 
llet, fins que no es manifesti clarament la voluntat de menjar.

Entre les altres coses que es fan de la llet, convé que els dits cossos esquivin 
especialment la mantega; però, si per ventura hom vol a l’hivern prendre man-
tega, cal que eviti que sigui [rància o] massa salada, i que en prengui poca; si la 
pren crua serà millor i més profitós que la prengui amb mel.

El serigot fresc, sobretot de cabres, bullit i colat, és profitós d’usar-lo des 
de mitjan maig fins a la fi de juny o d’agost en la quantitat i la qualitat165 da-
munt dites.

/174H480/ Els formatges de vaca plens de mantega, i dolços, es poden 
menjar sovint rostits o cuits en aigua a l’època de tixrí166 i a l’hivern. Els format-
ges d’ovella grassos, que no siguin [rancis ni] massa salats, hom pot menjar-ne a 
vegades a la fi de l’àpat en poca quantitat, però menjar-ne molt no és cosa sana 
ni segura, llevat que sigui amb carbasses o amb cuinat de verdures fet de borra-
ges o espinacs, o almols; llavors en pot menjar de tard en tard. Els formatges 
fets [amb quall], és bo que els dits cossos els esquivin.

Hom pot, emperò, prendre colada167 feta amb flor en temps d’estiu per mi-
tigar la cremor de l’estómac i la set; i s’ha de prendre al començament de l’àpat, 
sense beure vi d’una manera immediata.

En aquell mateix temps, es pot menjar formatge fresc, després de l’àpat si 
hom no té les fruites damunt dites.

163. Sarriera: en anques de gualina. El text llatí: in ventribus gallinarum.
164. Tot ensems (en hebreu: hakol beyahad) és un error, fruit d’haver llegit el mot 

tostemps de Sarriera com si digués ‘tot ensemps’.
165. Sarriera: en la ora e en la cantitat.
166. A la primavera.
167. Llet presa.
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Capítol XV

/175H488/ És bo d’esquivar tot peix d’aigua estancada, llevat que l’estanc 
sigui òptim i clar, sense sutzura en el fons, com ara quan és rocós, pedregós o 
arenós, i majorment si prové d’un gran riu o de belles deus o fonts, de gran re-
flux i decorriment de mar. I així mateix cal evitar el peix que viu en rius petits 
que s’escorren suaument, i encara més si el riu rep sutzura de cànem o de lli, o 
d’herbes podrides, o sutzura de cuirs, o sutzura que prové de llur adob, o altres 
superfluïtats de viles o castells.

D’onsevulla que sigui: de mar, de riu o d’aigua estancada, cal vigilar princi-
palment que llur substància sigui pura, que no faci mala olor ni tingui mal gust, 
ni sigui llefiscós al tacte. Entre /176H495/ els qui tenen la substància pura, són 
més sans els qui tenen la carn blanca com l’argent, i, entre aquests, els qui tenen 
escates són millors que els altres. Emperò, si no tenen escates, cal almenys que 
hom vigili que llur substància sigui com hem dit.

Hom ha d’esquivar també els peixos voluminosos i de pell dura, com ara 
els anomenats reg, amfós i esturió, que no s’han de menjar frescos o acabats 
d’agafar, sinó que s’han de tenir guardats, havent-ne llençat les entràmenes, 
tant de temps com calgui perquè esdevinguin tendres, tot vigilant que no es 
corrompin.

Convé a les dites persones que mengin els peixos a què estan avesats, rostits 
o cuits [en aigua]. El rostit convé més a l’hivern que a l’estiu, tant si és rostit al 
forn com a la brasa, mentre que el cuit en aigua és millor a l’estiu que a l’hivern; 
el que es fa amb vi blanc, però, val en tot temps.

També cal vigilar, quan hom rosteix el peix, de no untar-lo amb oli, ans amb 
vi en el qual hagi estat dissolta sal.

Si el fregeix o l’unta amb /177H504/ molt d’oli en rostir-lo, no és bo que en 
mengi la cotna. De fet, hom ha d’evitar generalment la cotna de peix i l’ensunya 
que hi està encastada.

Els peixos completament salats, majorment si a causa de la saladura s’han 
tornat secs, no són adients a les dites persones. Malgrat això, el brou simple <del 
peix anomenat congre>,168 que a vegades es menja, sobretot en dies de dejuni,169 

168. Sarriera: brou simple d’aquells, és a dir, dels peixos completament salats, sense 
esmentar específicament el congre. El manuscrit Barcelona, Bibl. Catalunya, 1829, en can-
vi, sí que diu brou simple de congre sec, que és la lliçó que devia dur també la còpia que el 
traductor hebreu tenia davant els ulls. El text llatí fa: brodium simplex congrui [per congri] 
sicci. 

169. Sarriera: en corema [= quaresma].
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quan hom pren menjars que fan opilació, és profitós al començament de l’àpat, 
car obre les vies i les neteja. Però, de llur substància, se n’ha de prendre poca, de 
tard en tard i a la fi de l’àpat.

Emperò, si el peix completament salat és gras [i llardós], com ara la balena i 
la tonyina, hom pot prendre’n els dies de dejuni, amb espinacs, al comença-
ment de l’àpat, per obrir l’opilació.

Però els peixos incompletament salpresos, sobretot si són grassos i cuits en 
aigua [es poden prendre més lleugerament, car els peixos grassos i grossos que 
han estat en sal durant dos o tres dies, si es couen en aigua hom els troba més 
saborosos i més sans].170

Capítol XVI

/178H512/ Parlarem de les sabors d’aquí en avant, perquè cal saber que les 
coses agudes no són profitoses als dits cossos en cap temps. Per això, les espècies 
fortes, com ara el pebre i l’all; o de sabors agudes, com la mostalla i l’eruga,171 
no són profitoses, si doncs hom no les pot reprimir en tal manera [que no calgui 
tenir por de llur nocivitat, com en el cas de l’eruga, que hom pot reprimir fent] 
que la pasta que hom en faci resti llarg temps en aigua tèbia, tant com trigaria si 
coïa carn de bou; després, s’ha de pastar amb unes quantes ametlles i destrem-
par-la amb molt de vinagre pur, sense mesclar-hi res, llevat, en tot cas, d’un poc 
de canyella.

Aquests cossos han de guardar-se de menjar mel /179H518/ o molt de su-
cre. Emperò, si hom desitjava fer plaent l’eruga o alguna cosa agra afegint-hi 
alguna cosa dolça, és millor que sigui sucre [ben blanc o un poc d’arrop].

En tot cas, cal tenir en compte que les coses molt dolces [molt agudes o molt 
rostides], o molt salades, són malsanes als qui pateixen d’hemorroides. Per això 
convé que no usin massa sovint mescles de condiments, majorment si contenen 

170. El text hebreu d’aquest fragment català que he posat entre claudàtors va ser afe-
git al marge en el manuscrit París, BN, Hébreu 1128, però en una escriptura esborradissa, 
difícil de transcriure literalment, bé que s’endevina que es tracta de la traducció d’aquest 
fragment omès.

171. Planta (Eruca sativa) i salsa que hom en feia. Cf. Libre de Sent Soví..., 1979, 
p. 178-179. 
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molt de pebre o de gingebre, o de galangar,172 o de nou d’eixarc,173 o de nou 
moscada, o de girofle,174 o de safrà.

Per tal de poder esquivar aquest error, hom /180H523/ pot prendre la pól-
vora que segueix: gingebre molt [blanc], dues unces; celiandre175 bullit en vina-
gre, havent-ne eliminat l’escuma,176 una unça; cardemomi,177 mitja unça; ban 
albi,178 mitja unça: [rasura de vori llavada, dues unces]; girofle, safrà, una unça 

172. Sarriera: gualangua (= galanga).
173. La presència de nou d’eixarc a la literatura catalana medieval ha estat docu-

mentada a bastament per J. Gulsoy en redactar l’article nou del DECat. R. Grewe la 
identifica amb l’Amomum grana paradisi en la seva edició del Libre de Sent Soví (cap. 44, 
nota 14). Tot i que, de fet, ningú no sap d’una manera certa amb quina planta cal identi-
ficar-la, la nou d’eixarc procedia d’Orient, concretament del Sudan, com diu el seu nom 
en àrab: jauz aššarq o jauz asSuddan (F. roSner, Moses Maimonides’ Glossay of drug na
mes, Haifa, The Maimonides Research Institute, Haifa, p. 67-69, reportant les explicaci-
ons de M. Meyerhof ). Gulsoy troba que és molt versemblant l’opinió de Gabriel Colin, 
que sosté que cal entendre šarq, ‘orient’, en el sentit de šark/šerk, ‘associació’, i per exten-
sió ‘idolatria’, perquè el Sudan era terra d’idòlatres respecte a l’islamisme. Segons el meu 
parer, aquesta explicació etimològica és innecessària i fins i tot extravagant. N’hi ha prou 
de pensar que el Sudan és l’orient, vist des del Marroc i la península Ibèrica. És més lògic 
denominar una fruita pel seu origen geogràfic que no pas pel caràcter herètic dels seus 
habitants. No tindria sentit denominar les prunes d’Agen, valgui l’exemple, prunes albi
geses. Per tant, nous d’eixarc val tant com nous d’orient, com ja va insinuar Francesc de B. 
Moll.

174. El girofle és el clavell d’espècia.
175. Celiandre o coriandre (Coriandrum sativum): umbel·lífera els fruits de la qual 

eren emprats com a condiment.
176. Sarriera diu simplement: celiandre preparat.
177. Les llavors del cardamom (Elettaria cardamomum) eren utilitzades per a fer 

salses.
178. Sarriera: benalbi (= ben albi). El ben, anomenat també bem o behen, pot ser ver-

mell o blanc. D’aquesta planta, Ibn WAFid, El libre de les medicines particulars, editat per L. 
Faraudo de Saint-Germain, Barcelona, 1943, p. 110, diu el que segueix: «Dix Johan Dema-
çen que·l bem és de ii maneres: blanc e vermell, e és en semblant de çafanàries menudes e 
són calents e umides, e donen volentat de jaure ab femna.» Però els esforços d’identificació 
d’aquesta planta i les seves denominacions medievals en els diversos autors que n’han parlat 
són un reguitzell de confusions. L. F. Aguirre de Cárcer en la seva edició i traducció castella-
na de: Ibn Wafid, Kitab alAdwiya alMufrada (Libro de los medicamentos simples), Madrid, 
1995, p. 338 i 366, identifica, amb altres autors, el behén blanc amb la Centaurea behen i el 
behén vermell amb la Statice limonium; mentre que el ban (anomenat també ben per imela), 
sol ser (p. 62) el Moringa pterysperma Gaertn. Veg. el que en diu Averrois a El libro de las 
generalidades de la medicina (Kitab alkulliyyat fil-tibb), traducció de Mª de la Concepción 
Vázquez i Camilo Álvarez, Madrid, Trotta, 2003, p. 300-301 i 338. Cf. també F. roSner, 
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de cadascun; bona canyella, sis unces. Amb aquestes coses cal fer una pólvora, 
pastada amb ametlles, i fer-ne una salsa, en la qual hom pot afegir un poc de 
vinagre o agràs.

D’aquesta mescla, en la quantitat que convingui, se’n poden fer panades. 
Per tot l’estiu, en treure-les del forn, hom pot afegir-hi llet d’ametlles feta amb 
agràs o amb suc de magranes, o de limones, o de toronges o de naranges,179 car 
tals sabors àcides, fetes amb ametlles, mai no poden perjudicar els membres es-
pirituals, i si els perjudiquen és molt de tard en tard.

/181H529/ Hom pot evitar també el dany que li poden provocar aquestes 
coses àcides que posa en les panades si, ben mesclat amb elles, hi afegeix un ou 
cuit, i tot això ho posa a les panades en treure-les del forn. [També si mulla els 
rostits amb llet d’ametlles mesclada amb aquelles coses àcides, són menys noci-
ves.]

Emperò, si en temps d’estiu, per tal de millorar la sabor, volem usar l’acidesa 
simple, cal anar amb compte de no prendre massa sovint suc de llimones, car 
perjudica els nervis i els membres nerviosos.

L’acidesa de la toronja o de la naranja és menys nociva que les altres, per tal 
com és més temperada. En aquests fruits és convenient de servar la regla da-
munt dita, és a saber, que no es prenguin fins que hagin madurat en l’arbre. Les 
limones són completament madures quan han perdut llur duresa i la verdor de 
l’escorxa. La toronja i la naranja han de restar un any a l’arbre si hom vol que 
siguin completament madures.

Entre les altres acideses, l’acidesa de la magrana vella d’un any és la millor, 
car no és tan forta com les altres i té un poc /182H537/ d’estipticitat,180 amb la 
qual pot enfortir els membres que són de dins.

Per aquesta raó, entre les altres acideses, la més àcida és la dels sarments de 
cep tendres. Quan hom la troba, pot deixar totes les altres sabors i enfortir 
aquesta amb alguna de les altres acideses. Emperò, a l’estiu, quan hom menja 
ocells, per a donar-los bona sabor, que posi el rostit trinxat en vi que contingui 
molt d’aigua-ros i un poc de sal.

Moses Maimonides’ Glossary of drug names, Haifa, The Maimonides Research Institute, 
1995, p. 40-41 i 86-87; Anna TriAS, Arnaldi de villanova Regimen sanitatis..., 1994,  
p. 380-381.

179. Naranges. Naranja o naronja és una variant purament fonètica d’aranja, com in-
dica Coromines, el qual identifica, però, erròniament, l’aranja (Citrus paradisi) amb el pon-
cem (Citrus medica). En el Libre de Sent Soví, p. 63, hom proposa d’engarlandar el paó rostit 
a l’ast amb una taronja, una naronja o un poncem, que eren tres fruites diferents. L’aranger 
o naronger és un arbre ple d’espines, mentre que el poncemer no en té.

180. En hebreu: qevisut.
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Si en el rostit d’animals que tenen quatre potes, hom vol afegir-hi una altra 
sabor, pot afegir-hi eruga aparellada de la manera damunt dita o salsa verda181 
feta només amb vinagre, ametlles i juïvert, i un poc de menta o canyella. Si les 
carns són [seques], cosa que cal evitar diligentment, basta un poc de sal, amb 
molt de vi ben enaiguat.

Hom pot fer amb canyella bona, ametlles i vinagre [una salsa convenient] 
per a donar sabor a tots els rostits, i no solament d’animals de quatre potes, ans 
també de peixos. A l’hivern s’hi pot afegir un poc de gingebre. Però aquesta sal-
sa feta amb canyella bona o amb moltes ametlles /183H547/ i vinagre, hom 
pot usar-la tostemps si la natura desitja quelcom que doni sabor, la qual cosa es 
diu per tal com els cossos temperats no han de menester cap altra sabor, car 
sempre prenen el menjar amb desig moderat; per això no necessiten cap sabor 
estranya, tret de la sal o quan les qualitats dels menjars i les qualitats del temps 
no són iguals. Però costum de natura és quasi una necessitat. Per això, diu Hi-
pòcrates, hom ha de donar alguna cosa [al costum], alguna cosa a la natura del 
cos i alguna cosa al temps, com hem manifestat en les regles damunt dites.

Per les coses damunt dites podem entendre tot allò que cal tenir en compte 
en els condiments, com ara la sal, l’oli, el vinagre i la carn salada, i coses sem-
blants.

Capítol XVII. Del regiment del beure

/184H554/ De les begudes, cal saber que són aquelles coses que els cossos 
sans solen beure o prendre per raó de beure solament o per raó de medicina que 
els ajuda en alguna cosa, o en tant que beguda i medicina.

Solament per raó de beure, hom pot prendre qualsevol líquid que li serveixi 
per a apagar la set engendrada pel menjar i per a portar el menjar als membres,182 
com ara quan hom beu vi o aigua durant l’àpat. Dels vins, quin és el més apro-
piat i a quina hora cal prendre’l, ja n’hem parlat més amunt en general.

Solament per raó de medicina, hom beu a l’estiu algun líquid per mitigar 
la calor dels membres de dins; i per aquesta raó, hom beu a l’estiu, a causa de la 
calor, la beguda anomenada /185H561/ julep, que és feta tan solament d’ai-
gua-ros, amb sucre, beguda molt profitosa als cossos temperats en aquell temps, 
a causa de la calor de l’època, i molt més profitosa encara a aquells que tenen la 

181. Salsa feta a base de julivert i altres ingredients. Cf. Libre de Sent Soví, 1979, p. 180.
182. Sarriera: la set engendrada pel menjar al loch de la digestió, ço és a saber, al fons del 

ventre.
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complexió naturalment calenta, particularment als qui tenen el cor i el fetge 
calents, car, begut amb aigua freda, no solament refreda ans també humidifica i 
reforça.

I d’una manera semblant, a aquells qui tenen el ventre i els budells més secs, 
els convé de beure en aquell temps xarop violat de la manera damunt dita. Em-
però, als qui tenen els dits membres humits els és bo de beure xarop rosat. <I als 
qui tenen el cervell sec els és bo de beure en aquell temps xarop de nenúfar o 
xarop rosat>.183 Per aquesta mateixa raó, en aquell temps els qui tenen comple-
xió que declina cap a la sequedat, cal que beguin aigua d’ordi. Però els qui són 
carnosos i tenen les parts de dins naturalment [calentes], basta, per raó de la 
cremor interior, beure aigua freda pura, procedent de font viva, d’un bell pou o 
d’una bona conducció.184 Emperò els qui estan grassos i tenen opilacions, o els 
conductes de dins obstruïts, cal que hi afegeixin un poc de vinagre. De tota 
manera, si aquests cossos necessiten a vegades beure [aigua], cal que hi mesclin 
un poc de sucre /186H572/ blanc i pur, i és aquesta aigua que han de beure, 
majorment en dies caniculars.185 I que aquest [julep] sigui fet així: a una lliura 
de sucre, poseu-hi tres lliures d’aigua-ros, i no permeteu que estigui sobre el foc 
sinó tant com basti per a clarificar, és a dir, fins que s’hagi consumit una tercera 
part de l’aigua-ros.

Per manera de beguda i medicina, hom beu, en la calor de l’estiu, després de 
la migdiada, quan els qui han menjat molt en l’àpat del matí tenen cremor i set. 
A aquests els convé en aquell temps beure per manera de beguda i medicina ai-
gua freda o vi ben enaiguat.

Però a l’hivern, a causa de la fredor, i a vegades en els dies de mortificació,186 
hom beu piment per manera de medicina a la fi de l’àpat per tal que escalfi la 
boca de l’estómac i reforci la digestió. Per això, hom el pren moltes vegades amb 
alguna cosa que el retingui en la boca de l’estómac, com ara amb <aquell bé de 
la terra anomenat> neules,187 que per llur viscositat es deturen algun temps a la 

183. Aquest incís manca en Sarriera, però existeix en el manuscrit Barcelona, Bibl. 
Catalunya, 1829.

184. Sarriera: cisterna.
185. En hebreu: yamim kalbiyyim (< kelev, ‘gos’), ‘dies caniculars’, calc semàntic que 

apareix en hebreu medieval. Són una part dels dies del mes de juliol i del mes d’agost, en 
què fa molta calor. El nom està relacionat amb l’estel Sírius (anomenat Canicula en llatí) del 
Ca Major.

186. Sarriera: en corema (= quaresma).
187. Sarriera diu simplement: ab neules. L’incís aquell bé de la terra, escrit en arameu, 

resulta, si més no, enigmàtic. No he sabut documentar-lo enlloc. 
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boca de l’estómac. Els qui tenen la boca de l’estómac humida el prenen amb pa 
un poc torrat al foc.

/187H580/ Emperò, als dits cossos no és profitós d’usar piment, per tal 
com és fet de dues coses que tenen gran agudesa i gran inflamació, és a saber, les 
espècies i el vi; i la tercera cosa, que té natura d’inflamar, però que és dolça, que 
és la mel o el sucre.

Així, doncs, si per raó del temps o del costum, hom vol usar piment, cal tot-
hora que el prengui moderadament i que el faci tostemps de les coses següents: 
bona canyella, mitja unça; gingebre blanc, dues dracmes; roses vermelles, giro-
fle, sàndel vermell, una dracma de cadascun; pols188 d’espic,189 mitja dracma. 
De tot això, se n’ha de fer una pólvora que basti per a trenta lliures de vi i posar-
hi mel o sucre tant com calgui per a mesclar aquestes coses; en general n’hi ha 
prou amb una quarta part de mel, de la qual s’hagi eliminat l’escuma, o mitja 
lliura de sucre amarat i dissolt amb un poc de vi; emperò, més bé es conserva 
amb mel i dura més de temps.

Capítol XVIII

/188H588/ Certa cosa és que observant el regiment damunt dit hom evita-
rà les hemorroides o li faran tan poc mal [que quasi no se’n sentirà]. Però com 
sovint hom deixa el bon regiment que hauria d’observar, cal que els qui tenen 
propensió a posar-se malalts d’aquesta malaltia sàpiguen quins remeis els poden 
alleujar quan la malaltia els agreuja.

Cal saber que el qui té morenes que li fan un poc de mal i decorren modera-
dament, no convé de cap manera que les restrenyi, car aquest decorriment és 
profitós al cos i el preserva de moltes i greus malalties. Però quan no decorren 
moderadament, com que afebleixen el cos, convé mitigar-les mitjançant tres 
coses: la primera observant diligentment /189H594/ el davall dit regiment, es-
pecialment que eviti les coses agudes, [salades] i dolces. Entre les coses agudes 
cal entendre els rostits, majorment si són secs.

Convé també que eviti les coses inflamatives, com ara la ira i l’ajustament 
carnal, i la fatiga excessiva.

La segona cosa és menjar coses agradables i un poc restrictives, com ara sar-
menys, peres, codonys i semblants coses com damunt és dit. Emperò no s’han 

188. Sarriera: pèls.
189. Espicanard.
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de prendre al començament de l’àpat, per tal que no engendrin opilacions a 
l’estómac.

També és bo de menjar sovint orelles de porc, peus, amidó i arròs. A l’estiu 
hom pot [beure al matí xarop rosat, o fet de suc de codonys o de grans de mur-
ta. I si fos perfectament cuit, hom pot]190 mesclar-hi dos tants d’aigua calenta i 
beure-ho quasi tebi. Però si el xarop no era perfectament cuit, cosa que és més 
profitosa, convé escalfar-lo un poc i llavors beure’l. I si per ventura era [massa] 
dolç en el moment de prendre’l, hom pot /190H601/ afegir-hi un poc de suc 
de magrana, acabat de prémer de la magrana; si no, almenys que sigui pur, o un 
poc de suc de toronja. Però a l’hivern hom ha de menjar en dejú trenta o qua-
ranta xufeles de oraix.191

190. Omissió per homeotelèuton, en el text hebreu.
191. Sarriera: trufles de roax, però el ms. Biblioteca de Catalunya, 1829, que, pel que 

sembla, n’és una còpia, diu: xufles de roax. Llatí: ...radicule que dicuntur vulgariter «xufles de 
Rouax», amb variants en diversos manuscrits: truflas, truphe (A. TriAS, Arnaldi de villanova 
Regimen sanitatis..., 1994, p. 229). El ms. hebreu París, BN, Hébreu 1128, diu xufeles de 
oraix; el ms. París, BN, Hébreu 1167, escriu xufles de oraix; el ms. Nova York, JTS, 8111, 
transcriu juflas de rouax; el ms. Vaticà, BA, Vat. ebr. 366 (que, del Regiment de sanitat, no-
més conté el capítol 18), diu trufas de roaix. La identificació dels dos elements d’aquest 
sintagma, considerant que el primer vol dir les xufles tal com denominem avui el fruit de la 
ciperàcia Cyperus esculentus, i pensant que Roaix/Roais es refereix al nom medieval de la 
ciutat d’Edessa, no és gens versemblant. xufles, com a nom del tubercle, no apareix en tex-
tos catalans fins a la segona meitat del segle xvi. Poc podia recomanar Arnau de Vilanova, 
dos-cents cinquanta anys abans, de menjar trenta o quaranta unitats d’aquest fruit proce-
dent d’un lloc tan desavinent com la llunyana Edessa (que havia estat en mans cristianes de 
l’any 1098 a l’any 1144). Segons el meu parer, en aquella època el nom de xufles o trufles 
devia designar alguna varietat de fong subterrani afí amb la tòfona o tòfera, dita també (so-
bretot en occità) trufa, nom amb el qual està relacionada etimològicament (DECat, s. tòfo
na). Veg. Louis-René TulASne, Fungi hypogaei: Histoire et monographie des champignons 
hypogés, París, F. Klincksiek, 1851 (reedició facsímil: Vaals, A. Asher, 1970), en què descriu 
un centenar d’aquests tubercles, petits o grans, preats o menyspreats. Abona aquest principi 
d’identificació el fet que el Roaix esmentat en aquest text d’Arnau no té res a veure amb 
l’antiga ciutat de Síria (avui de Turquia) anomenada Edessa, per més que vagi ser coneguda 
com a Roais en alguns textos de trobadors. Roaix és una població del departament francès 
de la Valclusa on hi hagué, fins al seu desmantellament, una comanda dels Templers, com la 
que hi havia també en una altra població no gaire llunyana de la mateixa Valclusa, Richa-
renchas/Richerenches, avui qualificada pomposament de capitale de la truffe provençale. 
Goso pensar que les tòfones devien ser abundants i variades en aquell territori del comtat 
Venaissí i que una d’elles —no sé quina exactament— és la que Arnau recomana sota les 
diferents grafies amb què el seu nom apareix en els manuscrits llatins, catalans i hebreus. 
D’altra banda, em permeto de fer avinent que l’errònia identificació de Roaix amb Edessa, 
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La tercera cosa és que a l’estiu hom es posi a la part jussana coses restrictives. 
Amb aquesta intenció, cal omplir un saquet amb tres parts de roses i una quarta 
part de grans de murta, i fer-hi donar un bull en aigua. Després s’ha de prémer 
bé i quan sigui tebi, hom ha de seure al damunt llarg temps al matí i al vespre. 
Emperò, [a l’hivern] és convenient de prendre sàlvia fresca i concassada, <refre-
dar-la i> fregir-la amb molt d’oli rosat. Després es posa al saquet i el malalt hi 
seu al damunt com hem dit.

Cal fer sovint atenció [en les morenes decorrents], que si per ventura, quan 
cessa el fluix de la sang,192 ragen algunes gotes d’aigua blanques [o grogues], o 
verdes, <com el safrà o com els porros>, que no s’hi acumulin sutzures, car 
aquesta sutzura no solament engendra pruïja, ans també podridures que corro-
eixen i roseguen /191H609/ aquell lloc. Així, doncs, quan d’aquell lloc degota 
la dita aigua, és convenient que hom el renti molt i sovint amb vi que contingui 
sàlvia fresca i plantage concassats i que hagin estat bullits, o, a falta de plantage 
[i de sàlvia], hom pot posar-hi, a parts iguals, roses i irecs193 o eixenç194 concas-
sats i bullits en vi.

Moltes vegades s’esdevé que les hemorroides fan gran dolor en moltes mane-
res, car a vegades, per raó del reteniment de la sang, que hauria d’eixir a fora 
quan aquelles venes són massa completes i plenes, [i no] s’obren com acostuma-
ven, en acumular-se la sang, causen dolor en aquella part i en les parts properes, 
com ara entorn de les anques, i en les parts que estan lligades amb elles, com el 
dors. La puja de la sang allí retinguda es coneix perquè s’inflen i hom sent en 

la féu també E. Martin-Chabot en editar i traduir el poema de Guilhem de Tudela en la 
primera part de la Chanson de la croisade albigeoise, París, Les Belles Lettres, 1960), p. 60-
61, en què parlant de l’incendi de Besiers i la destrucció de tots els productes que hi havia 
fets a Chartres, Blaia i Roais, tradueix el text occità fent-li dir, incomprensiblement, que 
eren productes fabricats a Chartres, Blaye i Edessa! (Cf. R. lAFont i C. AnAtole, Història 
de la literatura occitana, trad. catalana de M. A. Capmany i X. Romeu, Barcelona, 1973, 
vol. i, p. 132, on hom transcriu aquests topònims occitans correctament). Sobre el sentit 
metaf òric de l’expressió chufas o trufes (o tifles) de Roais utilitzada pels trobadors caldria 
també reconsiderar-lo, però no és aquest el lloc.

192. En hebreu: rifyon hadam, ‘fluixedat de la sang’, prenent, equivocadament, fluix 
(= flux) per ‘feble’.

193. Sarriera: ireos, com diu també la transcripció d’aquest mot que figura en el ma-
nuscrit Munic, BS, 288. És un llatinisme (yreos en el text llatí) per a anomenar l’iris florenti
na, ‘lliri de Florència’ o ‘lliri d’olor’. El manuscrit Barcelona, Bibl. Catalunya, 1829, diu, 
però, ircos, que és la forma que el manuscrit hebreu de París reflecteix.

194. És l’Artemisia absinthum, anomenada, més correntment, donzell. Cf. Ibn WA-
Fid, El libre de les medicines particulars..., 1943, p. 36.
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aquell lloc una pesantor, un pes i un batement. Els homes joves senten el bate-
ment més que la pesantor. /192H616/ I quan la sang s’acumula no solament 
allí ans també part damunt del dors, hom a penes es pot moure, així com si li 
haguessin fermat un bastó. Aquest dolor, emperò, es pot alleujar amb una cura 
completa o amb algun remei.

Perfecta i acabada cura és que el principi i la raó del dolor siguin perfecta-
ment eliminats, la qual cosa es pot aconseguir si la sang sensiblement acumula-
da surt a fora, majorment per aquelles parts per les quals natura sol foragitar-la, 
esforçant-se a buidar-la per allí, és a saber, per les morenes.

Per això convé que hom estigui amatent que aquestes siguin obertes, la qual 
cosa es pot fer de tres maneres: la primera tocant-les amb l’instrument de 
sagnar;195 la segona, amb sangoneres que hom hi posa per mitjà d’unes canyes;196 
la tercera, amb medicines.

I la millor medicina és la fulla de figuera, que cal doblegar tot fregant-ne una 
part amb l’altra fins que en surti bé la llet. Després s’han de fregar les morenes 
amb la fulla fins que s’obrin, amb aquella part, però, de la fulla que hagi estat 
ben fregada. Hom les pot fregar també /193H624/ amb ceba lletosa, o pot re-
baixar àloe cicotrini197 amb fel de bou i un poc de vinagre; i calent, amb un 
drap o un cotó <gruixuts>, posar-lo damunt d’elles, o seure sobre el drap fins 
que s’obrin. Hom pot també posar-hi al damunt oli d’ametlles o bé oli de pi-
nyols de préssecs. Però si per ventura trigaven massa a obrir-se, o hom temia 
que triguessin, convé desviar la sang cap a un altre lloc, la qual cosa es pot fer, 
obrint en ambdós peus la vena més grossa que les altres, que apareix sobre el 
dors del peu. Això s’ha de fer en dejú i hom ha de treure’n almenys [tres] unces 
de sang.

I si per ventura no es podia fer aquesta sagnia, faci’s almenys de la vena del 
fetge [en el plec] del braç, i que el malalt observi una dieta subtil198 durant tres 
dies.

Els remeis apropiats a aquesta malaltia són els escalfadors mol·lificatius, que 
suaument i sense que hom /194H631/ se’n senti, eliminen la inflor de la super-
fluïtat de la sang, que és escampada per diverses parts interiors. Aquests escalfa-
dors es fan de dues maneres: l’una és posant les medicines cuites en aigua sota 
un banc <de fusta> foradat, de manera que en seure-hi hom rebi la bavor per les 

195. Sarriera: ab lanceta.
196. Cànules.
197. L’àloe socotrí (de l’illa de Socotra), el suc del qual, anomenat sèver, era conegut i 

apreciat des d’antic.
198. En hebreu: daqa, ‘prima’.
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parts jussanes; l’altra és que les medicines, amb l’agua en què hauran estat cui-
tes, siguin posades en un gavadal o una conca, i que el malalt hi segui, o que hi 
posi una esponja i després l’escorri i hi segui al damunt. Però les dues primeres 
maneres tenen gran virtut per a obrar.

Les medicines que hom ha de bullir en aigua són aquestes: dos manolls de 
fulles de llengua de ca199 o, a falta d’aquesta, prengui’s en lloc d’ella malves o 
bismalves;200 i un manoll de violària,201 un de jusvert i mitja lliura de fenigrec,202 
tiltan o, a falta d’aquests, quatre unces de melilot203 i dues unces d’asticados 
citrí.204 Totes aquestes coses s’han de posar, esmicolades, en un sac de lli i bullir-
les en aigua dolça, i fer com damunt és dit.

A vegades, però, causen dolor per raó de sobrecreixement /195H640/, quan 
en llurs extrems exteriors apareixen algunes excrescències, com mugrons de ma-
melles, les quals, en alguns casos, són dures i aspres com una berruga, i per això 
són anomenades berrugals; a vegades són suaus, rodones i inflades com grans 
de raïm, i per això són anomenades raïmals; a vegades són moltes,205 i en forma 
de granets, com una móra, i per això són anomenades morals, per tal com secre-
ten una suor sangonosa; alguns els anomenen fics.206

199. La llengua de ca (Cynoglossum officinale) és una planta astringent de múltiples 
virtuts, entre les quals hi ha la de desinflamar les hemorroides (veg. P. Font quer, Plantas 
medicinales: El Dioscórides renovado, 13a ed., Barcelona, Labor, 1992, núm. 389).

200. La bismalva és el malví (Althea officinalis).
201. La violària és la viola d’olor (viola odorata). Veg. Font quer, Plantas medicina

les..., 1992, núm. 176. 
202. Sarriera: senigrech. És el fenigrec o senigrec (Trigonella foenumgraecum). Veg. 

Font quer, Plantas medicinales..., 1992, núm. 241. Després d’haver transcrit fenigrec, 
l’hebreu afegeix tiltan a tall de traducció, car és així com s’anomena aquesta planta en l’anti-
ga literatura rabínica. 

203. El melilot és una papilionàcia (Melilotus officinalis) anomenada també almegó i 
trèvol d’olor, emprada contra els espasmes i les inflamacions. Veg. Font quer, Plantas 
medicinales..., 1992, núm. 244.

204. Asticados citrí (Helichrysum stoechas) és la ‘maçanella’, de la família de les com-
postes. Sarriera n’escriu el nom llatí, sticados citrino, lleugerament catalanitzat, i el traductor 
hebreu el reprodueix. Veg. Font quer, Plantas medicinales..., 1992, núm. 559; Ibn WA-
Fid, El libre de les medicines particulars..., 1943, p. 40; Ibn WAFid, Kitab alAdwiya alMu
frada, p. 358.

205. Sarriera: mols (= molls, tous), que el traductor entengué, equivocadament, per 
‘molts’.

206. Fic era el nom d’un granet o d’una excrescència carnosa que apareix a les mans o 
a la cara, però aquí es refereix a les hemorroides, sentit que ja tenia f icus en llatí clàssic.
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Totes aquestes excrescències oprimeixen el malalt que seu o cavalca, major-
ment les berrugals, a causa de llur duresa i aspror. Després d’aquestes, les que 
oprimeixen més són les raïmals més que les morals, car, per raó de llur infla-
ment, no es dilaten quan hom les prem.

Per a aquestes excrescències són ben poc útils els remeis damunt dits, tret del 
cas de les raïmals, en què són engendrades per reteniment de la sang i en què és 
profitós alleujar un poc la sang. Per a això hom pot usar de les dites coses.

En les berrugals és cosa profitosa com a remei de posar en el lloc jussà 
/196H648/ coses mol·lificatives i lenitives, com ara, a l’estiu, un mujol d’ou 
concassat amb oli violat, i a l’hivern amb oli d’ametlles dolces, o amb mantega 
fresca. És profitós tostemps si hom hi posa mucilagen207 de malves o de 
fenigrec,208 com en la mescla damunt dia, és a saber, banyant-hi bé un poc 
de cotó o de drap de lli i sobreposant-lo al lloc jussà.

En les morals209 són més profitoses les coses que assequen sense mordicació, 
com la pólvora feta de fulles de rabsibarbati210 o de plantage cremades, o d’ar-
rels de canyes cremades, car aquesta pólvora, mesclada amb oli rosat, es posa 
amb un drap en el dit lloc, o bé en una esponja per seure-hi al damunt. Es pot 
afegir a les dites pólvores una quarta part d’aquell blanc anomenat blanquet211 i 
una altra quarta part de litargiri,212 i amb oli rosat hom pot fer la mescla ano-
menada engüent, que és bo com a remei per a aquest mal.

Però en totes aquestes excrescències val més que hom tingui cura de guarir 
que de donar remei, car el remei només és un ajut momentani. Així, doncs, cal 
tenir cura que les excrescències o els sobrepujaments siguin eliminats d’aquell 
lloc per tal que romangui llis.

Emperò, en aquells casos en què /197H658/ les hemorroides flueixen so-
vint, cal anar molt amb compte que eliminant i impedint aquests sobrepuja-
ments no cessi el decorriment, com s’esdevé quan hom les elimina amb un 
cauteri o per incisió, car llavors més s’esdevé que en guarir-les amb un cauteri o 
per incisió, les boques de les venes es tanquen de tot en tot, i les morenes s’afer-
men.

207. Mucílag: gelatina que segreguen certes plantes.
208. Sarriera: senigrech.
209. L’hebreu diu ‘raïmals’ per error, que corregeixo.
210. Rabsibarbati/tapsibarbati és l’escrofulariàcia verbascum thapsus, anomenada ble

nera en català. Veg. Font quer, Plantas medicinales..., 1992, núm. 419.
211. Blanc de plom o cerussa, pigment blanc fet amb carbonat de plom.
212. Òxid de plom en forma d’escames.
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Però és una manera convenient i segura d’eliminar-les a poc a poc amb met-
gies suaus, com ara amb coses que són de la natura de la sal, car amb un poc de 
pruïja perseverant consumeixen la superfluïtat i la gasten, com podridura213 
de vinagre cremada, sagin [de vidre],214 sal gema, sal nitre, [mel] i greix de 
porc, anomenat ensunya. D’aquestes coses, hom en fa una bona mescla d’aques-
ta manera: de la podridura de vinagre cremada, del sagin de vidre, de la sal 
gema i de la sal nitre, de totes aquestes coses ensems, o d’algunes d’elles, cal fer-
ne una pólvora; i després, amb una part de mel i dues parts del greix damunt 
dit215 fos, mesclar-ho bé fins que sigui com un engüent, i posar-ho sobre aquell 
lloc amb un drap, i que cada vegada sigui llavat abans amb vi calent, en el qual 
hagi estat dissolt un poc de mel. A l’estiu, hom pot barrejar-hi un poc de vina-
gre amb les [dites] coses, per fer-ne la dita mescla.

Quan els sobrepujaments hauran estat eliminats d’allí /198H667/ i la so-
brefaç jussana serà llisa, basta que hom llavi el dit lloc amb vi, en què s’hagin 
cuit roses [o rabsibarbati] o plantage; i a l’hivern amb vi, en què s’hagi cuit sàl-
via. Després, quan el dit lloc sigui llavat, cal escampar-hi al damunt pólvora feta 
amb dues parts de roses i una de blanquet.

Aquests sobrepujaments es poden eliminar lligant-los en l’arrel [amb una 
cerra] o amb seda. Però no convé que la lligadura sigui massa estreta, ans tant 
com es pugui sofrir sense dolor; si hom pren escorxa de matapol i en fa fils amb 
els quals pugui lligar aquests sobrepujaments [en l’arrel] moderadament, seran 
eliminats f àcilment.

La tercera manera en què turmenten l’home és per inflamació i per escalfa-
ment dels llocs veïns, i llavors basta que hom els llavi <sovint> amb aigua dolça 
tèbia, en què primer s’hagin bullit sement [concassada] de carbassa o [de co-
gombre], o de berdolaga, [o de] sempreviva, o de flors de /199H675/ nenúfar, 
o, en llur temps, que sigui untat amb suc de carbassa o de consolda, o amb 
blanc d’ou i oli rosat216 ben mesclat, o que es faci un engüent de blanquet [lla-
vat] i cera blanca i oli violat i mucilagen <de silii>,217 presos a parts iguals i ben 
mesclats. Hom pot untar també el dit lloc amb populeon,218 si se’n troba de 

213. Solatge.
214. El manuscrit Nova York, JTS, 8111, diu zekukit, que significa ‘vidre’. Per sagí de 

vidre potser cal entendre el sagí en forma sòlida (sagimen vitri, diu el llatí), com les sals, en 
contraposició al sagí fos.

215. L’ensunya.
216. El text català diu oli violat; semblantment el llatí.
217. Mucilagen de silii és el mucílag procedent de l’herba pucera (Plantago psyllium). 

Veg. Font quer, Plantas medicinales..., 1992, núm. 510. 
218. Ungüent fet de borrons d’àlber. És un astringent antihemorroïdal.
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fresc. Si hom no pot trobar totes aquestes coses, cal prendre aigua dolça tèbia, 
com si hagués estat escalfada pel sol, i amb un cotó o drap suau mullat en aque-
lla aigua, posar-la sovint en el dit lloc.

La quarta manera en què turmenten l’home és especialment en evacuar el 
ventre a la comuna, quan l’excrement sutze és dur, car llavors les hemorroides 
són oprimides i constretes en el moment en què l’excrement surt pel lloc jussà i 
turmenten l’individu fortament, majorment si hi ha sobrepujaments. Per això 
cal vigilar que les podridures dels menjars no s’endureixin, i en conseqüència 
convé prendre mol·lificatius i coses que donin humiditat, segons la doctrina 
damunt dita. Si no es podien obtenir les altres coses, almenys al començament 
de l’àpat, cal prendre moll de càssia219 fins a una quantitat d’una unça o, al-
menys, de mitja unça aproximadament. Quan hom voldrà buidar el ventre, 
podrà evitar el dany i l’aflicció, banyant les parts jussanes amb aigua moderada-
ment calenta. I serà més profitós si hi cou malves o si xopa amb oli violat un 
drap suau i adient, i l’introdueix en el lloc jussà tant com pugui, però sempre 
suaument i delicada.

Fet i acabat, lloança a Déu, que el món ha creat.
Que el lector sigui ferm, i fort el Creador.
Aquest llibre va ser acabat aquí a Tàrent

el dimarts catorze d’iar
de l’any cinc mil dos-cents vint-i-sis

de la creació del món.220

Que Déu m’ho tingui a gran mèrit i utilitat
davant tota nació del món

i que sigui així per l’eternitat.
Samuel ben David Eben-Soham, anomenat Burla.



219. Sarriera: càssia fístula (= canyafístula). Es refereix a la seva polpa negrosa, que és 
laxant. Veg. la descripció mèdica de les seves virtuts en Ibn WAFid, El libre de les medicines 
particulars..., 1943, p. 35.

220. El dia 30 d’abril de 1466.
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Transcripció 
221 de la traducció hebrea del Regiment de sanitat d’Arnau

de Vilanova existent en el ms. París, Bibliothèque Nationale, Hébreu 1128
1

/95r/ 1 hryatn rcja ,uthrcv ,dvbv rpx  2unuetd itud ius lknk tcub tkhcs cbrt
 j"h ovu <hned>3ohrga 

 wt rga 4 /rhutv ,rhjccwc rga /vcuy thv vgub, uz ht wd ;udv ,mhjrc 5,mhjru 
 /ohhkdrvu atrvws /kkfc vhh,au vkhftc wv vmhehvu vbhac vjubnc 6 wu,ujsc 

 /[gcyv rsx hpk ;udk khgunv] kdancu ,ur,unvwz ohshxpnv apbv hrenc 7unf ;udv 
 /u,ehzjnu ;udv vthrcnv vhutrv vjnavu iudhvu xgfvwj ohksdnv ohrcsn 8uvz 

 /[///] ovn vaug osta vk vnusvu vyjv unf ohgrzvnwy /,uhbyec wh ,urhpc 9/ikhtv 
wth /[ivhkhac,cu] ivh,urhpcu ,uerhc wch kftnk ova oharac 10 /ost wdhracv hbhnc 

 /[///] (ohmhcvu ckjv unf ,unvcv ,uhujkn kftk) vz htcu 11 wshkhdr osta ohrcsc
 /[ohmhcvu ckjv unf] ,unvcv ,uhujkn kuftkwuy /[///] ohdsc  12 wuh/ihkhac,vu ohngync

wzh /vh,av ,dvbvc wjh u,tuprcu ohrujyv hkuj yeavc 13vcuy thv vdvbvv ,tza  
 ivk aha i,utu ohhnustvu ohhnsv ohabtk r,uhu kkfc ost kfk14oa ohrujyv hkuj 

 dvb,ha hn okutu rpxv ;uxc vzv rgav [tcubvkhcs] cbrt hryahtn15vdvbvc 
/ohrujyv hkuj ezbn v"gc trhk uk iht vzv rpxc vcu,fv

   rhutv ,rhjcc   iuatr rga 16 ,dvbvc lrumv ,kj,17 ,rhjck hutr ,uthrcv 18
rat haubtv ;udk ohfhrmv ohrcsv kfc hf ,uthrcv shngvk rjcb rhutva hpk rhutv

 o,kuz19uh,ujfu uhdznc hf rhutv unf ;udv vb,aha sjt ovc iht ,uhjk rapt ht 
 xbfb ,unab,vc20ohkukjv ohshdv kfc crg,n tuvu oyujvu vpv lrs ohkkjcu ckk 

 ovc rat ;udv <,ujur> ,ujr og21/ohhnadv ohhjv ,ukgp kf vbhag, 
 ks,avk vhutr rat ohfknv ,nfj vbgyv ,tz hbpnu22,snugv ,ufknv ,kgu,k 

 hekjc uhkt ,utbv cuyv rhutv rujck uk ah kfuh rat kf lknv odu thrc23,ufknv 
,unuenc cr inz sungk rjuc tuvaf hpk umrtc ,utrk oa lkuv tuva ,unuencu

orhuta24 vkj, uhabt kfk khgun tuv ohfrs hbac oh,gv ;ukj hpk thrc r,uhu lz r,uh 
25 r,uh hf ,hba ung ,uthrc ,sngv vhuk, vc rat u,uthrc ,sngvc 26kfav ,uesc 

;udk tk hf uhbpk tcv ogv ,hcrn hfrmc ks,avk khguh iuhgv cuycu/95v/  27sckc 

     221.    Signes convencionals utilitzats en la transcripció: ( ) = mots que cal suprimir
perquè han estat repetits involuntàriament, supressió indicada a vegades pel mateix
copista; [ ] = mots afegits pel traductor, a manera de glossa o paràfrasi, que no correspo-
nen a cap paraula concreta del text català de Sarriera; < > = correcció de mots que són
fruit d’errors evidents del copista, exclosos els errors de traducció o d’ús de l’hebreu; (...)
= paraules il·legibles o ratllades; [...] = manquen mots del text català, no traduïts per
raons desconegudes o per homeotelèuton; (?) = mots dubtosos, per dificultats en la lec-
tura del manuscrit o per incoherents.                
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ut vbcvc ut vcajnc ot vbhhv,a apbv ,ukugpk ;t hf lzvu thrcv rhutv khgun
 ypanc28/lzu thrc tuv rhutvaf ,hagb tuv ,unkacu ,ufzc r,uh 

 vnfjc vcrv vkugn tuv rfzbv lrumvu29u,cajn lfzk ks,an lknvaf hf 
sckc unmgc tk uhscg ,kgu,k ks,avk r,uh kfuh u,uks,avu30 vc rat u,mgc ;t hf 

/u,ufkn dvb,h
 kf chujn lkn tuva smn lkn kf uc ks,avk vzv cuyku31lubj ,njn tk hf kfuh rat 

 rhutv hcugu ,urhfg hf ouh kf ohtur ubt adrunc ;t hf sckc32kfav ,ues shxpn 
 ,uyub ,uut,vu ,ucajnvu ypanv jf lhajnu uh,ujf sctnu u,uks,avu33/rauh h,kc kt 

 udznu lz rhutv omg uc rat ,ufknv ekjc inz r,uh sungk rujck hutr lfhpk34r,uh 
 lpvvu ,fxunn ,urhrek curev rhutv aeck hutr .hec hf oh,gv ;ukj hpk gmunn35

,ugmunnv hra, ,pue,u ixhb ,pue,c gmunn tuv rhutva ,unuen aecku ;rujc
/,uhfhtc

36ohpudvu jurn g,pc tkn,h heb tuv rhuta ouenva ugrth ohngp vcrva hpku 
ohtknvu ohesv37 ovc jurv xbfvc ohhnut,pv ohhubavn oheuzb uhvh vkebc ohceb 

 vcrv ovc xbfh ot ifa kfu38jur ohtknv ,unuenca lhrm lfhpk /rubmv lrsf sjhc 
 ohcg ohaucknn vxufn ostv vhvh39ovk cuy ohhns ut ohhnust ov rat ohabtvu 

 ipd rnmn ufu, tkn hanu i,ap auckn hutru40ahbuphdv unf hanv <hnhb> hbhn in ut 
chvkn tku onjn ubht vzf auckna hpk ahrsbtkhpatvu41 hekj jurv sgc ihdnu osv 

/ubnn vxufnv ;udv
 iahk cfak r,uh rjcbv ouenv obntu42rudxu ou,x rhutv vhvh tka ostv rvzh 

 ,upfv hbhbc ,me unf tk ',tmk ,unuen uk uhvhau43,tmk ohygun ,unuen ovk aha 
 <,j,> rat ut gerev ,j, rat oh,cf ohjkv ,unuenv unf tku44rat ,uhkgv 

 ut ohcfuavu jku r,uhc cg rhutv uktv ,unuenca hpk ;umr ubbht i,hgere45ohbahv 
 ouabv vaenu ckv ehmnu ojf shxpnu u,ut vcgnu vzjcu atrc r,uhc ehzn ovc46

/ufhajnu kuev rhxnu
 eseusn rhutv vhvh vzv ouenc cfak ostk uk ah jrfvc ot obnt47atc ;rujc 

 ohnusv ohmgu hbtnur ut aurc hmgn ut ,uach ,urunznc at vhvha cuy r,uhu48ivk 
vhvh [///] ,hcv gereu ohju,p ohj,pv kf uhvh .hecu /rurc cvk ot hf iag ihkgn ibhta

49ohjk ohrcsn ,hcv gmuh otu juhrc xbfhk kufh rhutva ,uhuzc ostv cfahu ;kuzn 
 ostv rvzh50xsvn gmuh kct /ivhnusu tnudvu cgv hndv unf ohhnhn ohrcs uhvh tka 

 ivhnusu vcrgn ut51ygn ut vbuck ut htukt hbdhkc ;rujc ubagk ost kfuh vzv ,hcvu 
 ahrphx ut <hrchbhd> hrchdbhd .gn52ohachv ihkgvn k"r xsvc ut ksbxc iaugh .hecu 

 ot ovnu ohach ohsrun ut ohmgvn ut53,hcv <gere> gerev vhvh raptc vhvh 
/uh,uatrn chcx ujbuhu ovn ohtkn ohbye ohea [///] uhvh ut vxufn

54tkau atk vcrv cure vhvh tka rvzb atc onj,vk ostv lrymhu ruev rmhafk 
oa cah/96r/  55,ujur shxpna hpk atv sdbf uhbp uhvh tkau vkhft rjt a"fu vcrv 

shxpnu ohfzvu ohesv ,upudv56 ostv kfuh kct lufjv shkunu osv onjnu ,utrv 
 atv otu rutv hpkf uhrujtu ,hbubhcc ,cak57lhrm cure tuv ot a"fu ohhbhgv hbpk 

/ohhbhgv ,njn khscnv rcs vz ht oauha
58 vcuy thv vgub, vz ht   wc rgaihhbgn rcsk hutr rhutv ihhbg rjt   59 vgub,v 

 osue ,uhvk vhutr gcyv [///] hpk60,rrugn thva hpk ,jtv ,ubgyv h,ak vkhft 
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 kcuehaf lhrmu kftnv kufg vagb uc rat hgcyv oujv61rugh ;udv tmnha kftnv 
 vbhfnu ,ur,unv ,j,pn vgub,va hpk ,hbav /osrb vhvh tkau ggub,v rcfa62

hgcyv oujv ohshxpna hpk uh,ukugp ohkavk kfuh tk gcyv ';udc utrah otu ifhkavk
 ,unuenv ohshrynu63hr,un uhvha sg sury ;udv gcy vzku ovc rucgk hutr kucdva 

/.ujk ihfkaun ;udv
 o,utf ohcgv ,ur,unva p"gtu64tkc ihpud ,menn ,utmuh vuencu ohhgnc ova 

 ova o,utu rugv hceb lrs ovk aha ohesv ,ur,unv vgub,65,uume kt ihpxtb 
tuv eujra hpk vgub, tkc thrcv ;udv in utmha tuv euvr rugvu racv ihcu ohrchtv

 grtha66kfuh hgcyv oujva hsfc ,hbubhcc kftha ut [///] gumnv lrsc ost oua vhvha 
 ezjha ,njn ut ,ur,unv ,ukfk67osuea lhrm uz hbpnu i,ukfk kfuhu ;udc oujv 

/vgub,v vhv, vkhft
 ovk ehpxn ygn ohkfutv o,ut obntu68vcrv ohkfutv o,utu vgub, ygnc 

 ygn ehpxn vgub, ygn ihaugv i,ut lphvc ifu /vcr vgub, ihfhrm69/keu esu kftn 
osue vzku ohxd ohrcs vcrv kuftk ihfhrm vezju vcr ,hnad vgub, ihaugv i,utu

70hpk vuau ,gmunn vgub,c ggub,v rcf ;udv ,uhvk hutr crgv ,khftu recv ,khft 
 ostva vgub, v,ut71ohrctv ota ohkebu [ohduzn] ov ohrchtvu vc <vbvb> vb,b 

 ,tz ihta epx hkc ohphhg ohrtab vgub,v ,njnu ohctuf72lfhpku vhutr vgub,v 
/vgub,v in jubk hutr gdhk khj,n ostaf

 ohrchtva vua thv vgub, v,ut73vuac ovhekj ,usjtc ov ohbu,j,vu ohbuhkgv 
 uk hutr lkvnvu ,rjt lrsc ut vchfrvu lukvv unf ohggub,n74unmg khpavk 

ughdvc ut u,src ut vnvcv kg u,ukgc cfurvu uhshc .rtv in rcs vz ht ,jek ohngpk
 <ughbvc>75r,uhcu uh,ugurzu uhshu ucd ghbn f"d hf sck ohhkdrvu oheuav ghbn ubht v,ut 
/shm usumc
 okutu76h,kcn uhkt vhutr thv rat v,ut ,uhvk hutr lknk ,rjcbv vgub,v 

 [///] rusfv euja vzku /u,kgn ,ukpa77ohhutr ibht sm ouac ovc vmuhfu eucjv ,gub,u 
/ogv ,kgu,k stn ehznu uhkt ,ughrd ova hpk lknk

78    ;udv kf ,mhjrc   wd rgahutr vgub,v ihhbg rjtk   vmhjrv ihhbgc rcs79hpk 
 ,uthrcv ,dvbvca hpk uburxj ohkan tuva80uggub,v tka sckc ohmjur ov o,ut 

 ,uumek ;xtb ,ur,un ,hcrn vkhftv hucr <,njna> ,nnjna ut hutrf81ohrchtv 
,nvn ut vgub, ut vghz hucr ,njn ;udv ,mhjr ohfhrm ova o,ut ut rugvu racv ihcu

 rcs82ohn .jrn ohrjtku vghz thcvk kcvv shngnv .jrn cuy ohbuatrku /rjt 
sjt iht obntu /sckc .ujrk/96v/  83cuyc ut huuac duzn ;udk lhrm ohmjrnv uktn 

 hpk hbubhcc ggub,nu gumnc kfut tuv ot osv84,njn .ujrk tku ghzvk lhrm ubhta 
/vghzv

 lhrm ohngpk vghzv ,rrugnv vgub,v ,njn hkutc otu85lhrm '.ujrk ostv 
 anav ouj ,njn .hec ohnnujnv ohnv unf uhvh kct r,uhc ohnj uhvh tk ohnva86

/,jt vjh,r uj,ruva <ohsru> ohcru .jrnc ufkauhu
 usn,uha hutr iurfzvu gnavu ,utrv lrumk oheuav87gumnc ohnj ohnc vmhjrc 

 tka ohnhv i,ut vync xbfh[u cfah] oryc crgc vag, uzf vmhjru88/crgc sugxh 
 ogpn r,uh sjt gucac vag, tku ouh ohragn r,uh rjt,, tk atrv ,mhjr89
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vhrjtk vcrv ut reucv ,khft osue tkt vtkn xrfc vag, tk okugku <,jt> ,rjt
 ,sugx osue ut90/[crgc sugxk vmuraf] crgv 

91    kkfc vhh,au vkhftc   ws rga rcsk hutr vmhjrv ihhbg rjt92vkhftv ihhbgc 
 /,ucx h,ak93 ,jtv,trebv kftnv ,ut, rrugn ;udv akjvc [///] ,uggub,vva hpk 

 jhka tkt vbhtu cgr94/kftnv jrfv ghsuvk gcyv 
 lhrmu cgr tuvaf kuftk lhrm thrcv ;udv htsuc zt hf95hcuyu ohduznv ohpudk 

ubht ohrchtv <gcya> gcyva hpk ucgrha sg ukfth tka ohrjtv kg <osv> ostv
 vn kcen96tuv gcyv ,ut, h,kcn kcuenv kftnv vzku /uc .e kct vut,n ubhta 

 ohrctv rtacu xrfc tuab97ovc vb,an ubhtan apg,n tuv r,uh lfhpku scf tanf 
 ohezj,n obht uc ohme ovaf hpk98if ihaug u,ut ohban otu o,unmgk u,ubak 

/ezj ,urhvnc
 iht inz ouac hf tuv rurc rcs lfhpku99tk [///] kuftk ohthrcv ohpudk hutr 

 vzku /kuftk vut,n gcyvaf ot hf crgv ,sugxc tku recv ,sugxc100rrc,n 
 ,njnu ohthrck vbgy tkc vbgy tuva ouh sugcn vrvn crgc sugxk ogv dvbna101

kftnv kcueha hutr vbgyv ,tz ,njnu /kfavc tka ogc dvb,nu 'ohkfxv iumru ,uke
 gcyvaf102/[///] ,sv smn tk ot cgrv rjt inz vcrv rjt,ha hutr ihtu uhkt ct, 

 kftnv vhvha lhrmu103ehzna unf hf jpbc scfuh tk xrfva lrsc vsnc kcuen 
 if vkgnk rfzbf u,g osue kfutv104rcsv ehjrvku /gumnc kcuen ubht ot ehzn tuv 

/ohrcs hban ostv rvzha lhrm vzv
 vxhgkvn sjtv105uej uk i,ub ost ihta gcyk kusd ezb thva vnka h,kcv 

 utrcb lfka gcyv hpk uhkt chhujnv106cyhv eseusnu xugkhb kftnv ,uhvk ohhbhav 
 lf ubht kftnvafu /kufgv ouen kt lkh oryc107hn eseusn ubht sm vz ht ,njn ut 

rsxn gcyv vbutn tuv ohhbhac cyhv uxguk ubhta108 kftnv euses gcy hf u,dvbv 
 ohscfun ov lfhpku ohhnhbpv ohrchtv rtak tku xrfk iu,b ubht109obhtaf kftnvn 

/ueuses iurxj ohkavk ohkufh
 xugk h,kc kftnvn oheuzb ov ohssm hbacu110ubnn kfut osta sjtv /,unkac 

ubht gkcbv kftnva hbavu <u,ghkc ,ut, ,njn> u,g h,kc ,utb ,njn r,uh/97r/ 
111shn, ohkuj ov ohkkuz vzku ihezb vcrvk ;udv <ihfn> iu,n tuvu ,unkac kfg,n 

 ghdvk ohkufh obhtu112/,hgcy vbezk 
ohcrg ov ot a"fu [///] ohkftnv ,upkj,vn tuv ostv rvzha lhrma [///] hbav rcsv

113<,upkj,vn> vtkn,vn sjt kfutn kftnv ,ut, [///] ,tkn,n vrvn r,uha hpk 
 ,ueh,na hpk ohcr ohkftnn114kufg xrfv ihta vnn r,uh kcek rrugn ohngyv 

 sjtva lf kf tuv ohkftnv ;ukjaf lfhpku /kfgk115vae tuv rjtvu kufgv lr tuv 
 kfugn tuv sjtvafa sryb vhvh ohrctv kusda tuv jrfvc116uhvhu 'rjtv osue 

 kfugn r,uhv og rtah ot 'ut kfugnv og kfugn h,kcv tmh ut 'sjh ohcrugn117
og ruav rac sjhc ostv kach ot unf sxpb[u hukc] vhvh 'rjtv kufg ,unhkac

/ohkudbr,v
118hpk sjtv /kufgv sryb ohfrs hbac ohpkj,nu ohcr ohkftnvaf vreh sugu 

 ohkftn kfutva119shryn vhh,av <,ushn,u> ,hshn,u shn, ,u,ak lhrm ohpkj,n 
 vrsec ohre ohn ohanv unf kufgv120expv ahafa hbav /vjh,rv rhxna ,j,ur 
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 rcfa iuatrv kufgv hbavu iuatrv ihc kusd121ohkftnv ,njn sryb tuv kj,uv 
 kfth ot uejurha hutr ihezbv ukt kf /uhkt ohtcv ohtbv122sckc sjt kftn ostv 

 <ohsdb,n> ohcdb,n uhvh tkau cr inz expv ovhbhc vhvh tka tuvu ohba ut123h,kcu 
o,utu ,hgcyv vbezk ohghdn ohygn ohkftnc ohdvb,nv vzku /kufgv ,gk ohu,an

124,sxpun tuv vbezk ohghdn otu vbez tkc oh,n ohkftn vcrv kcek ohks,anv 
 vreha unf ,fkfuknu125/iuhrycypat hekjc ohbfuak shn, 

f"d hf <u,unfcu> u,ufhtcu kfutv ,gac rvzvk ostv lhrm sckc tku126 lhrm 
inzv hpku ugcy hpk ;udk oh,utbv ohkftnv ukcueha k"r inzvu ;udv ,ufhtc rvzvk

 uejurhau127unf ohrujyv hhkj hbhn kucxk ohs,ugn ov rat ohabtvu /oh,utb h,kcv 
 ahshhrunu ahburue128'ohjuknvu ohsjv ohkftnv sutn ehjrvk ohhutr abupu 

 ou,x uagha ohrcsv kfu r,uhc oheu,nvu129/yrpc vynk urfzha unf 
 ohthrcv ohpudk rme rsd vk ahu vhh,av ,dvbvn rcsk hutr sug130ostva k"r 

vfnuymtv hpaf tuvu ,h,nt tnm uk aha inzc tuvu uhkt vut,h gcyva ,gc v,ah
131/vkhft rjt ot hf thrcv ;udv ,g ouac uc ahdrha rapt htu ,ucvk,v ,me shkun 

 tnmvafu132/,gvu ;udv gcyk ,utb vhvha hutr veanvu ,hbubhc ,u,ak hutr uzf thv 
 ost lhrm lfhpku133eu,n tku [atv ,unsf] chvkn tku sj vhvh tk ihhva rvzha 

 vtrnf ut ick vhvh .hec kct r,uhc134u,unmgcu ,unhnstk vyub vhvh ;rujcu sruv 
 ujhru hbubhcu cvtb vhvh ungyu esu lz vhvh135ohrjcb uhvh uktv ,ubhhnu /crg vhvh 

 ohpudk khgun r,uha hpk ohnv hucr ukcxh tka [///] ,ubhhv136ohhnsvu dznv huua 
 ihh ,u,akn ohn ygn og duzn ugcyc ezj ubhta ihh ,u,ak ohhnustvu137duzn ezj  

 vhvha ihh kf stn ehjrvk ohbp kf kg lhrma ihcvk ostv kufh vznu /vcrv ohnc138uc 
/,pz og ohhuagv ohkfc snga ihhvu shx ut xhxpd

ihh ejurha hutr f"d ogyv vznu/97v/  139rfzbv lrs kg vagh f"t tkt iuyhsbue 
/vynk

 khgun r,uh ,unkac lzv asjv ihhva [///]140/iahvn 
lhjv ut ohach vpv ut yauv kct ,ucvk,v vk iht vfnuymtv hpa ,czufv tnmv

,njn141 kct ostv v,aha hutr iht rhutv acuh ,njn [///] ut vgub, ,njn ut ect 
 jhshu vebha ehpxn142<kfuh> kfub r,uh uk crgh otu /ohnc ut ihhc ohachv ohekjv 

lhkavku .hnv hcrg ,urhp xugkk143 /yauv acuh ,njn imhnn ygn gukck ut i,unmg 

144    vbhavu vmhehvu vjubnc   wv rga rsx hpk vkhftv rjt145oh,utb gcyv 
 vjubnv146ohrctv ,unmgc vb,ah  ukufg rjtu kfg,ha hsf kftnv kce,baf vbhavu 

 kufga hpku147,ub,avk ,utb ihta xrfc vagbv a"fu oka u,uhvk rapt ht kftnv 
 ohrctv ,unmgc148hbpn /kfuh rat kf kufgv ouen kt ;xtb hgcyv oujv f"t tkt 

 ukfta i,utk hutr iht vz ogy149ot a"fu umheh ut ugdhh ut ufkh i,khft rjta hutrf 
 hgcyv oujv hcurn obht ovh,upud150[///] rzp,n hgcyv oujv vghdhcu vgub,ca hpk 

 gnav ,njn ohhbztk unf ohauj vanjc151ohaujv rtak ifu /,utrv ,njn ohhbhgku 
 ,ukugp ,uagb uca hpk junk rzp,n f"du152oua hgcyv oujv h,kca hpk vcajnv 

/,rndb vhv,a rapt ht ohhjv ,ukugpn vkugp
153reg sugxk cuy tuv ohcrgv ,ga ohpuxukhpv kf unhfxv ogyv vz hbpnu 

 shngvk u,sugx154,ukgu, auka [///] vznu vkhftv kt cure vkhkva hpk ,uthrcv 
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 /kufgv ohkavk ohhjrfv155in rev rhutc [///] r,uh tuv kufgva rhutv ,urhre iuatrv 
 rhutv ,urhre ,njna hpk oujv156rhutv oujcu ;udv ,uhnhbp kt ;xtb hgcyv oujv 

 rzp,nu ;udv ,uhnhbpn tmuh hgcyv oujv157r,uh kfut osta ogyv uvzu .ujc 
 ,jubn hbav /.hevn r,uh ;rujcu ohnjvn ohre ,unuenc158vkhkca vcajnvu ;udv 

 [///] ihtu vjubnc iahu osrb osta hahkav /ohexgvu ,ucajnv ,ujb159,sryb vbhav 
[anav] rutn ,njn tku ost hbc ,urcj,v ,njn tku ,uegmu ,ukue ,njn160 

/ouhc ohahdrn ohhbhgva
 ;udv ,jubn jubhu caha lhrm vkhft rjt hutrf kfta hn lfhpk161vcajnvu 

 ohrcs tkt uhkt ucrgh tka ohrcs tku oheung ohrcs gnah tk ujubu u,cacu162hkeb 
 lkh vbhav uhkt tc,a ;f,u /vehaunv hbudb ut ohfknvu ohnhv rupxf [///] vbcvv163

/iahk
apugn vhvh tka obntu vjubnv cru luaju re ouenc iah .hec a"fu ouhc obntu

164h,cvu ohkgbnv og vbhava hpk <ohxufn> ohxcufn uhvhau uhkdr .ukjha lhrmu 
 .hec a"fu oheua165vph jubk u,jhbn vbhtu ;udv ,nnjnu junv kt ohbagv vkgn 

 ,fajnu kufgv ,rmnu166hsf ohxufn ohhkdrv uhvha lhrmu /vcajnv ,sxpnu ,utrv 
/r,uhc rre,h tk ;udva

/98r/ 167,gca hpk vmhehcn r,uh vbhac atrv ,uxf ,sn,vc rvzvk lhrm ifu 
 oujv vbhav168lhrm vzku [///] ouj ygnc ohrtab ,uumevu ;udv ,uhnhbpc ;xtb hgcyv 

iahhaf rvzha ost169 /sjt j,p tku ju,p iukj uatr sdb vhvh tka 
 sm kg <vbuatr> vbuan vbha iahk ohfhrm ohthrcv170ghpanv scfva hsf ihnh 

 ,j, vhvh ckvn .uj ohrctv rtan rjtn r,uh hgcyv oujc r,uh171unf vfnuymtv 
/vrsev ,j, atv jhbn osta

 kfta hn iaha hutr iht vbuatrv vbhav vrndbafu172ostv kceh ohngpku /hutrf 
 .ehhaf iahh ot zt kufgv vae rcs kfta ut hutrvn r,uh kftnvn173ouka, rjt 

 r,un vz ht ushcfnu umeuga hbpn tkt kufgv ,nkav hbpn ubht vbuatrv vbhav174
ue,bhaf lhrmu /ukt ohrcsc tmuhfu vzjc eur ut ,uumec ohbag ut vuenv kt ;xtbv [///]

 ukt ohrcs175kfuhu ,hba iahk cuaha ohrctv yuapc ut euvhpc ut ohn ,b,avc 
 scufc vz rhfvk ostv176/ohpgpgvu atrv 

 scfv ohbagv ,zhjt <,njn> ,nnjna hsf ktna sm kg cfak ,kgu, tuv ztu177
/tb [///] kftnvaf kufgv ohkavk ehpxn ouj ygnca hpk r,uhc onjk kfuh tk

 thrc ost kf178lhjv kt ,utcv ,ur,unva hsf uhrujt kg iahh tka rvzvk lhrm 
 junk ucah tk oyujv ktu179yap,vk kfuh vmhehv rjt kct /kfav ushxph tka hsf 

hsf ygn jubku uhrujt kg180 /vrsav ,uhkujk a"fu ohrctk huua ,,k 
 dznv vua ut oj oxrfa o,ut yrpcu ohthrcv f"du181oxrf kg ubauha khgun ubht 

 atrvu rtumv ost vyn uxrf kg iah ostv ,uhvca hbpn182f"d xrfvu o,buf,n 
/lfc scfun

kg obyc unhaha hutr re tuva ,njn obyc kg cfak ohfhrma [///]183 ohrf hcd 
kg ucfaha ovk khgun r,uh okutu ukfuha ,ujpv kfk ortum uyha lrsc ucfahu ohfr

184i,ap [sdc] ka ecjc vph esuvn vhvhu xrfv kg oju vcrv lr sjt rf unhahu osm 
 ecsha hsf185/iycv og vbhav ,gc 
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 o,ut <lf> er vkhft rjt ufkha khgun rcs ubht hutrf ukfta o,uta oaf186
sg lf kf ufkhu ubauha osue ,jbc ufkha vkhft rjt khgun rcs tuv vxd vkhft ukfta

 scufa187/xrfv kt srh vfnuymtv hp 
 ohsnug vzjvu atrv vhvha uk hutr vkhft rjt iahv ost kf188rtan r,uh vcudc 

 ucuac kftnva hsf vcrv ukfta i,ut if uagha hutr a"fu ;udv hekj189in 
/ohhbjurv ohrchtk tku atrk ehzvk kfuh tk [///] vhp kt vfnuymtv

190    haa rga tku uc ucr,ba ,ur,unvn unmg ,uebk ostk uk hutr vbhav rjt191
 hnhnu [ughbu ujhf] ugbu ujfu ueurc ohrjt ohfrsc ;t hf sckc ohn ,kyvu ,ubpvc192

/ihraup ohnc uhshu uhbp .jrhau uatr erux ,uhvku ;tv
 gcyv ,kgu,k tuvaf kdanv f"du193/hutrf tuv ;udvaf vbhav rjt vhvha hutr 

 o,utu ohaukj ovhrcht hrucja <o,ut> u,ut obnt194ohrujyv hhkj ovk aha 
vkhft rjt ;f, ut cgr ovk aha sugca cr ,urhvz urvzha ihfhrm/98v/  195uanah tk 

 ostv ih,nha lhrm ,g kfcu ahna,k vut,h  tk unmgn gcyv ot a"fu ovh,uyn196
/uhkt (vut,h gcyva sg ostv ih,nha lhrm ,g kfcu ahna,k) vut,h gcyva sg

 vhvha rvzha lhrmu197thmuvk kfuh gcyva hsfc hutr expv ahna,k ahna, ihc 
 grzvafa hpk ;udv ezbu sxpv tkc grzv198;udv ,ujf sctn jrfvc ostv thmun 

/vzn rvzha lhrm ost kf if kgu o,g tkc uhkg ihmpue akuju vbezu

hghca rga 199 hutr gcyv rsx kg ohdvbb vkgnk ohrfzbv ohrcsv ,uhv rjt   200
 ,ukugpcu vkdb <huba> huua uc ohaugu vcrv ;udv ohban apbv hren hf ,gsk201

hpk iudhvu xgfv yrpc ov ohbp kf kg <uejruha> uejurha hutra ohrenvu /vcajnv
 onjn xgfva202vzku ,gsvu kfav ,ukugp shxpnu sctn oujv curnu ohrchtv kf 

 xgf sm kf ehjrvk hutr203h,kcv ohrcsv kg xugfk kfav smn hutrv xgfv tk ot 
/ohhutr

 uahjfnu ;udv [///] rren iudhv ifu204vcgnu ,ujfv khptnu ckv rmna hpk uachnu 
 ohaujv ,kce [///] shrynu vcajnv shxpnu i,ut205/kfav .junu ,utrv lhajnu 

 rzud kfava vn tk ot <,Uk�g�P �v> ,ukugpv ccxha rcs kf ehjrvk hutr lfhpk206ubk 
uhvha ovk hutr ohbhhbg vcrvu ohexg ovk aha i,ut lfhpk /apbv hpuh sunjbu [///]

 ohjna207,ujurvu vh,ukugpk vezj r,uh vhv, apbva hsf ,ubudv ,ujnac uexg,hau 
 /ohthrc r,uh uhvh

208    hbhna rgaohksdnv ohrcsvn yrpc rcsk hutr ,hkkfv vdvbvv rxun rjt
 ;udv209 vkj,cu /hutrf tka ohkcuen ov ot ovk ,,k ost kfuha ohbue,v inu 210

kusd ,,k ohkcuen ohkftnvn ,mea hpku /oheanv kg rcsb f"jtu ohkftnv kg rcsb
 ogy ,,k o,menu211ovn ahu gere hkusdn ovn ahu kusd ohb,ubvn vkj, rcsb 

ohhj hkgcva p"gtu ohhj hkgcn212 gcy hpk n"n ohjnmv kg vdrsnc ohnsue ov 
 ohbu,b ova hpk ohhj hkgck ohnsue ohjnmv 'vhuuvv213/j"cv kusdk 

 vaug osta ohgrzv wt /ohbhn vanj ov ovc ohkhdr ubt rat gere kusd hbhn214
k"r ihkg ws /,urhp wd /,uhbye wc /ijusu zrutu iuphau kgua ,kuca vrugau vyjc ,p ovc

215gere ,j, ukusd vhvha rcs kfu ohkmcvu h,rfv unf ohara wv /ohcagvu curf hkg /
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216ohgku,v xrfc vcrn thva hpk shn, vkuftk hutr iht ,kaucnv vyjv 
 aehrcnuk ohtrebv217,u,utvu vbfv vaugu ihnu,x vshkun ifu i,ut vshkunu 

 vuenc .mjvu ictv hhkj skh,vk218vyvv jne vaug ,tzv vkugpv unfu /,uhkfcu 
 ,bduyn <vxgn> vagn huagv rcs kfu ,kaucnv219/ohnc ,kaucn ut 

/ohrjtv in r,uh ke rcs tuv ushntva ,uhv og ushntvu thryktv kftn f"du220 
vmrh ohngpk hkutc otu ohrcsv uktn kuftk shn,ha khgun rcs ubht hutrf tuva ;udku

 kcek221vcrv ukauchu ohsea ckj og ohduzn uhvh ,uhbg,v hnhc iudf ukt ohkftnn 
/vkj,
222/ohrfzbv ohrcsv rtan ezbu gr ygnc tuv ,kxv 

 ohnc kaucn tuv ota ihcuxv iubx ubnn ,ujpu/99r/ 223ckj og f"jtu vcrv 
 ohhnustku huuac ohduznv ohpudk ,uhbg,v hnhc vhvh vcrv ohsea224r,uhc ke kftn 

/khgun vcrvu
 ohkaucn oheubn ohrugan vagha khgun kftn vhvh r,uhu225ugec,ha sg vkj, 

 sg vcrv ohsea ckj og kauchu kcudh f"jt ohre ohnc .jruh f"jtu226vcg,ha 
/ohrujyv hkuj ihn ovk aha i,utk vcrv hutr kftn tuv f"du hbubhcc

 vzc tmuhfu227p"gt kuftk r,uh crg tuv ot veubn kgua ,kuca kftn vagha hutr 
 ,ujp khgun tuva228/iuatrv in 

 ohpudk khgun tuv ,g kfc ohsea ckjn vcrv og huag tuvaf zrutv kftn229
/kftnv ;uxc kcueha hutr iycv rumgh tka hsf obntu /huuac ohduznv

 lhrm ohrcsv ukt kfc230ohcure uhvh tkau iuah ,njn ohhukc uhvh tka ost rvzha 
 huuac duzn ;ud kf vzku /,ukcvk231usnga thhryktu ihcuxu jnen rvzha lhrm hhnustu 

 vv,ab ot ushntnu ohasj vaan r,uh232r,uh snga zrutnu asj rag ohban r,uh 
 kgu /,unj ,umrtc r,uhu u,phken .uj ohasj c"hn233kf ostv ehjrha lhrm kkfv 

/<.hpg> xhpg sj ogy ut <hbag> huag jhr ovk ah ot ohrcsv ukt
,pv234 rmug ehjrvku /june vhvh tkau ygn juknu ,hbubhcc .nujn vhvha hutr 

 khgun rcs tuv iycv235tk ubkfth tka ost rvzh /ihcuxn hghcav ut ,u,av uc vhvha 
/vae tku oj

 lrymh hkutc ot236inuav vhvha ihc ernc u,ut vraha hutr yhhueahc kuftk ost 
 eu,n oh,z <inan> inuan ut racn237osta ohnhc uyhhueahcv ogu /ohsean ut 

 ,ufh,j ung kftha tuv khgun rcs rac kfut238ohffxn ohrjt ohrcs ut rhzj inua 
/vzv rpxc ovn rcsb rat iycv [///] <ohffrn>

239 hgha, rgahutr if kgu ohthrc osugc dznv huua ohpudk ihhutr ibht ,uhbyev   
240 ost vmrh ot obntu /ohach ov ot a"fu o,unmg ehjrvk ostk 241in kcek 

ohfxunn uhvh ;uxcu oufrfu khcdbz og ohkaucn uhvha lhrm vut,v iumr tknk ohjkv
242/ohsea ckjk lrum iht zta ina rac og ukac,b if ot tkt ohsea ckj og 

 ,uhbyev hbhnc243ohkudgv <akuahpv> ahkuahpv ov ohthrck ,ujp ohehznv 
 vakav uktnu ohkupvu ohbugrzvu244 /ohbcku ohkudgv akuahpv ov ehzn ,ujpv uvz

rac tkc ,uhbye kacn ostaf 'hkkf ic rcs245 icku kudg sjt kmc idyha lhrm 
 ;uxcu ,uhbyev og uvnhahu eu,n inac [///] es l,ujn246ohsea ckj uc ost ohah 

/ihxhrd a"fu ihkup kuftk vmur ot r,uh lhrm vzu
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 ohbeu,nv ,uhbyev247/ovn kfth tk ost oua ,unvc ckj og 
 ohshkunv ,ubuznv kuftk ostk uk ah ,uhbg,v hnhca hpku248dsv unf ohnu,x 

 ygn kfutv ,kj,c ostv kceha ,uthrcv shn,vk khgun rcs vhvh vrse vagnu249
/akuahp ut ohbugrz ernn

 ohhura ohbugrzv ut akuahpva ov ohnfjv ihjcana ohnvu250ohnc ,jt vkhk 
 ubbuxh f"jtu aka ut ,ujh,r h,a ,rjnv ouhc uj,ruh ohnv i,utcu oheu,n/99v/ 251

oufrfu hsrbehpat ect ygnu ick ihh ygn vzh kfutv ,gk lunxu ohruna uhvh iubxv hnu
 jknu252,u,ak ost kfuh kfutv ,kj,cu ,jt vjh,r kfv j,ruh f"jtu /hutr ,unfc 

 uk crgh otu ovn ygn253vebnu j,up vzf ern hf ubkfthu ovc u,p ,urak kfuh r,uh 
scfc ova <artkhpe> ahrtkhpe ohtrebv ihyujv254ostv rnuau i,av hkhcau 

og a"fu .mjvu ictv hkujn  ohnc kacnu vrua ost ohbugrz ut akuahp255/yrhcaud 
ohbugrzv ernc vhvh ,kgu,v vz hf ohcaujv ogv iunv ohguy vkusd ,ugy obntu

256rxuv ju,pk gcy uk rat i,unmg ,ues kf ,ntc hf rptv hnc ohhura ova rjt 
 ohbugrzv in257/ovc uraba ohbuatrv ohnc 

258 hrhag rgaot hf kftn lrs ,urhpv shn,vk dznv vua ;udk khgun rcs ubht   
 lrs259 ,njn uhkt ureha rapta ohren ,men ;udv runak k"r vpur, 260ut inzv 

ovn kcek rapta ,kgu,v dhavku hutrf o,ut ostv jeha lhrm vzku rhutv ,njn
 ihta261/,kgu, ,njn ot hf vut,v ohkavk okftk hutr 

 ,sn,v shryn u,tbv cuyk ,urhp kfut ostaf262,urhp kfutv lfhpk /,uthrcv 
 herpn erp kfc vtrha lhrm ,kgu, khcac tkt vut,v ,tknk tk263ohrenv vbav 

ohkftnv ,njn ut rhutv ,ufht ,njn ureha ihc uk uehzha ;udv kg tck ohkufhv264 
ohrenv sdb sdb,vk oh,utbv ,urhpv ,khftc khdrh vz hpku inzv u,utc ovc khdrv

 khdrha hutru265/hutru ,utb lrsc ovc 
 rhutv acuh ,njna hra, ,pue,cu cvkb rhutv ouj ,njn osva .hec lfhpk266

/osv dznk ohjku ohre ,urhp khdrh ukt oh,gca hutr <sj> oj osv
 ;udv hrcht .hev ouj ,njn f"du267in tmuh hgcyv oujv rvn r,uhu ohpr ov 

 ohrmugv ,urhp hutrf khdrvk ,utb ztu <,ujurvu> ,uxufc ohrctv268unf rugv [///] 
/,ujhkv ,usj rcak ohmunjv ,urhp oh,gv uktc dhvbvk cuy f"du /ohmunj ygnv ,urhpv

 hbpn269shn,h oh,gv uktca lhrm xrfv rmugu r,ux ohngp vcrv rat ,gv acuh 
 /,urhpv ukt ,khft ost270,gv acuh ,njn ,srybv vbha thcvk ohkhgun f"d 

/vfnuymtv ouju scfvu ckv ouj jhbvku <tnmv> rgmv yheavk
271lrs vz htc vkebc ,utrk ,jt kf kfuh iuhgv cuyc ubhjchaf ohrcsv ukt kf 

 .hec ,urhpv ukt khdrh272/,uthrcv ,dvbv hpk hra, ,pue,cu 
 rvzha lhrm ,uthrcv ,dvbvc dvb,vk vmura hn kf obnt273inz ouac kfth tka 

 rapta ,urhp ov ot] ikhtc ifrm kf ukac,b f"t tkt ohhj ut ohkaucn ,urhp274
lf kf ohkaucn uhvhaf o,ut khdrvk hutr ihta oh,u,vn .uj [ikhtc kac,vk ovk

,njn urjauhaf275 u,ut ohkfnu osv ohfkfknu abhbhtr kftn ova hpk okuac 
 odu ,uguc ohcrnu ohshkunu276,unjv ,umrtc vzku /ohshkun ,urujav ,ugucv 

ohhrcs ohhkj ohuv vcrv oh,u, uhvha <vbac> vuac ,ujhkvu277 ohgbnb f"t tkt 
/ohgnv iuhpr ,njn
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 ovc aha ,urhp kuftkn ost rvzha lhrm hbav kkfv278ohhukc ov ot ut ohgku, 
hpk ovk hgcyv vtrnv ohbpc ovk iht hf vz rhfvk ost kfuhu ohbpc/100r/  279

,hhjs ,njn ;udk .ujn lkab ir,un f"t tkt ,ujsev ohshn,nu ohshkun ukt ,urhpa
 ,njn ut xrfv280/,ukusd ,ughz ,njn ut vezj vghdh 

 [///] sjhc ,urhp hbhn hba ost kfth tka hahkav kkfv281vhvh ovn sjt kfa p"gt 
 ,u,ak hutr ovhrjta ohbt,v a"fu sjt ihnc ehpxn kct iycv lfrk khgun282ern 

kfu ohnj xrfvu scfv ovk aha o,ut obnt /lfrk r,uh ukfuha ut jkjkn rcs vz ht ut
 ost283u,aha ovk juyc r,uh tuv <thchkcu> trhckcu thehrptc ohrsv iudf hhnust 

 ohbt,v rjt ohre ohn 284/duzn vcrv vhvha ihh ohrjt ohabtku
 rvzha lhrm iycv kakak hsf ohcbg kuftk ost vmrh otu285ijkav kg okfth tka 

lhrm kct 'ohkftnv rta og  hbc ov ot a"fu vsugx osue vcrv inz okftha286inuh 
/kufgv ohshrynu kftnv ohfpvnu iycc ohshtv ohjh,rnu ,ujur ohshkun ova hpk

 obnt [///]287rjt ohcr ohnh usngha tuv cuy ijkav kg ikftk vmur tuv ot 
 ohn vkj, ovhkg lhpahau uyekba288/ohre ohn f"jtu ohj,ur 

<okcen> ohkcen osta hpk /ohexrptc tuv f"d ohcbgvu ohbt,vn ubrnta vnu
289achu oj oscf rat ohabtv o,ut ohkcen r,uhu iycv kakan kftnv ,kj,c 

 ukceh zta hutr ihtu290ohexrptv ukceha ehpxn kct ohcbg rnuk lhrm ihtu ohbt, 
/,ujk r,uh ovk aha ohaev a"fu sckc

291umrh otu /ohfrv r,uh ohcuy vjku vre o,fnuymta ohabtv <o,utk> o,uta 
 uraha ohfhrm ohaevn kuftk292i,uta hpk 'ouhc uc uyekb ot a"fu ezju lz ihhc i,ut 

 uyekba rjt anak vaka ut ohnh hba usnga293ohcuy r,uhu r,uh ohngyun ov 
/,uthrck

 ohbt, kuftk ohmur vnj o,fnuymta i,ut ot obnt294ovk cuy vhvh 'vcrv 
 hcuyu vcrv ohkaucn ohjup, ut ohexrpt ukfth ohbt, ,khftk osuea khgunu295

ohmunj ygn k"r ,uve ohbt,v uhvha ,ujpv kfk ut ;rujc ohkaucnu .hec ohtb jhrv
 hpk 'ogcy hpk296.unj ongyu ohbpc ,unust ova ,ukugnu ,ucuy ov ohbt, o,uta 

 ohrujck ,ucuy uktv ohbt,u ygn297/gmunn ut oj odzna o,utk a"fu 
 ouj jkak kfut osta ,urhpv i,utc ubrfzva vdvbvk ouen ah ifu298unf osv 

ihta ohmunjv ,urhpv unf vnustv ,usj rcak ut ahehsucktvu ahbukhnvu ohtuaev
299kg okceh otu [///] abukhnvu ohtuaev [ohkftnv rta og] sjhc ost kceha hutr 

 inu '<ygn> ovn kfth ijkav300rta osueu sckc ofu,ca lrv kfth ohtuaev 
/vnj i,fnuymta i,utu ohrujck uvzu /ohkftnv

301crgv ,sugx rjt ohtuaev ,ufrn ygn kuftk ost kufh .hev ,phra ksud inzc 
 kfuha hsf ;uxc302,trebv [<ohrctv ihc ,ekujv> vmhnjv] oa ,phra jkak 

 /ouhv kf ,phrau ouj ukcea ohbuhkgv ohrchtv rtanu hnerpths303uvz obntu 
/;f, iahk vmur ostaf

 ot r,uh ohkhgun [///] ohbunrvu ohexrptv vnk ihcvk ost kfuh vznu304o,ut kfth 
acuha hpk ohhnhn ,urhp ova p"gt vkj,c okfth otan [///] crgv ,sugx rjt ostv

305uktv ,urhpvu /,jbc ostk vbha ohb,ubu ohyhean ov ohbuhkgv ohrchtv ,phrau 
 kftaf ohcuy ov306,usj ohyheana hpk ohhukmv unf ohachu ohsj ohrcs ost 

/ohbagv
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 khgun rcs r,uh vhvh obnt/100v/ 307ost kfth crgv ,sugx osue inz vcrv ot 
osv ,phra yheavk ahbukhncau ohtuaeca lrv308 kfth crgv ,sugx rjtu 

rjtu ohkjdv kg ohhukm ut ohhj ohcuy ohjup, ut ohbunr ut ohexrpt309 uffr,ba 
/,p ygn og okfth

ohmunjv ,urhpv vnustv yheavk ohkcuenv 310hutr kftnv iumru vut, ,,ku 
,sugx inz osue vcrv ukcueha311 ,kj,c sckc ,uhbsdsudvu 'ohbunrv unf recv 

/,unkac ohkaucn obhta oh,u,v ifu kfutv
lhrm312 ihc vsugx ,kj,c okceha ihc ukt ohrcs rjt v,ah tka ost rvzha 

 osue inz vcrv okceha313vsugx osue vcrv okcenaf trh tuv f"t tkt vsugx 
 ohrchtvu vfnuymtv hpu vbev shcfh tk o,umhnja314vzn trh vbv ota ohhjurv 

 rjt ;f, heb hreux ut vcrv duzn ihh ut ern ygn v,aha hutr315oua tkc i,khft 
 tdburuyv ut iunrv .hn recc ujeh ot vz ezbn ohtrhv ohabtv lfhpk /expv316ut 

/hreum <og> ot uvujeha hutr iunhkv
 vcrv ostv okceh tka ohrmugu ohejusv ,urhpc kkfv vz317lfhpk /sjhc ovn 

 ostafu ohaucj kfth tk ihahrp kfutafu ihahrp kfth tk ahhbhnra kfut ostaf318
/ahkhpahb <tk od> tkd ohsrz kfth tk ohaucj kfut
 aha ohpkj,n ov rumgk gcy ovk aha ,urhpv319scufku ihhcgk ohejusv ovn 

 gcy ovk aha hbpn ihrmugv ovn ahu ohhjv ohzukv unf i,unmg320ohekjbu (///) rumgk 
 eujsk igcya ivn ah ohekj hbak321ovn ahu ihahrpvu ahhbhnrav unf ygn rumgku 

 ohtrebv uktu ihsrzvu ihaucjv unf vcrv ohrmug322eujsk gcy ovk aha hpk ihrmug 
/vezjc vcrv rumgku

 ahu cuy jhr hkgc ovn ah ohrcsv uktnu323oheu,n ovn ahu ohhbjhr obhta ovn 
/oheu,n obhta ovnu

eujsk gcy ovk aha o,ut324 sm ouac rumgk jf oua ovk ihtu sckc iscf hbpn 
/dznv vua ;ud a"fu ukcueha hutr iht [///]

 vzku325iuznv eujsku ;xtk ,kufh ovk aha p"gtu ohjkv ohzukv ehjrvk hutr 
,ueh,n ovk ihta hbpn326 ukfuha <ohhbjhr> ohhbjur obhtu vfnuymtv hpk ucrgh rat 

 ,,k jf ovk vhvha ohrmug obhtu <,ujurv> ,ujfv ezjk327hekj .cek jfu euzj 
 i,urhreu ihhaeca hpk vfnuymtv hpk ohehzn kkf lrs kg vzku /ohrchtv328ihehzn 

ohehzn if kgu ohre ,ujp ov ohachv ohzukv /rzg oua ohrzug obhtu vfnuymtv hpk
329/,ujp 

ygn ohkcenu rumgk ygn jf ohkcen vkecu ihehzn ov ,ujp ygn i,ut ukeh otu
,ueh,n330 ohhukm <ovaf> ova ohbunrgv unf ohkhgun uhvha rapt if ,njnu 

 r,uh ovc tuv rmgv jfu ,ueh,na331ohejus vkhft rjt ukcueh ot vzku 'kusd 
 <oj> hj ihhc i,ut vrah ot a"fu vfnuymtv hp ohezjnu kftnv332/jhr kgc 

vkhft osue ukcueh ota iuatrv /ohkkf vcrv ah rumgk jf ovk aha ,urhpv in
333obht ohrmgb ovafu ovc ihgduba ohbu,j,v ohekjv ohrmuga hpk ou,x ohaug 

-ukfk ohkufh334okceh otu vkebc lf kf ovhkg lrs rucgk f"jt kcuenv kftnv h�f-
 ohkakan vkhft rjt ost /101r/  335ohekjv ohrmugu kftnv kt ohuk,n ova hpk

hfukfk kg ohrcug vktv ohekjv ormgcu ovhkg ohrcuga336 i,ut ohejusu kftnv 
 i,ut ihthmunu ivhrjt ohtca hpk ohrumgv ,unuenvn o,ut ihfhkanu337/vyn lrs 
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 ukcueh tk sm ouac rumgk gcy ovk aha ohrmugv ,urhpva hbav kkfv338ohhj 

ohrcsv kfa hpk vcrv inz usnga ,njn orumg jf uscta ut ohjeurn ov f"t tkt

339/vzjv ,unure ohshcfnu ohmjun ohrmugv 

 ohkaucn uhvha hutr ahhbtnsurhpvu ohaucjv lfhpk340ut ukfth oryc ina ernc 

 rub,c ut ohkjdv ,j, o,ut vkmh r,uh ostk crgh otu rac og vxgc341khgun vzu 

otan r,uh ohrmug hj ihhc ohkaucn ut ohhukm obntu /hj ihhc okack ost kufhu r,uh

 342/ina ernc ukac,b

 usng ot irumg ohsctn ikhtc ukaucha tuv eujra ahkpahbu ohsrz343rjt cr inz 

/hj ihh og ikack ut i,ukmk kufh ovn ost kceha lhrm ot f"jtu i,yhek

 ,urhpv344ovk aha grv rumgv ohsctn juerv ,njn ojern ostaf ihrmugv 

 osta ohzudtv unf345ohrmug r,uh obntu /gumnc ohrmug oh,zvu vpkev og jern 

 juerca hpk ohzudtvn oh,zv346hutr lfhpk hreux tku acs tk crgn ost iht oh,zv 

 ushcfh if tk ota gumnc o,ut ost kceha347/ohhjurv ohrchtv 

 gcy ovk ahu (///) .hn ovk aha ohrcsva hahkav kkfv348ov ohahrpv unf rumgk 

/;rujcn r,uh hra, ,pue,cu .hec unf [///] inzc oh,utb r,uh

 hkgc obhta o,utu349rtan ;rujc r,uh ohcuy ov oheu,n ov ot a"fu .hn 

 ovk aha ohrn,vu ohbunrgv [///] ohbnzv350hrn,c r,uhu ,umhce (k"r ,umhkg) ,me 

/thhrsbahkt hrn,n vthhehrptu ohhtv

 ost lhrm otu351ost kufh iycv kakak ixhb (///) ,pue,cu ;rujc ,urhp khdrvk 

 ohrn, kuftk352/if hrjt ovc v,ah tka tuvu ovhbhgrd og oheunmu vkhft rjt 

 kceh ot iycv lfrk ost kufh f"g353;uxcu ,p tkc vkhftv ,kj,c ohach ohbt, 

 kuftk ost kufh oh,zv rjtu oh,z ut ohrn, vkhftv354/vhh,a tkc oheunm ,me 

 ehjrvk hutr inzv vzc r,uh ostk ucrgh .hnv hkgc ,urhpv ot obntu355o,ut 

<ihesk> iuersk vcrv ohehzna (ahy)ahynurd [ohtrebv ohcbgv] unf r,uh ohehznv

/,uhkfku vuenku

 ot356kftha khgun r,uh ohffrn ohhmhn ohrcs kftnv ,kj,c ,jek ostk crgh 

 jhr kgc jup, ost357a"fu orf hcbg kuftk kufhu ihhc ,kaucn ut vreu vhukm cuy 

/ohbhgrdvu vpkev lhkahu ohbckv

358ihnj ohnc vkj, unauha lhrm ayhytyunurd kuftk ost lrymha vreh otu 

 ovhkg vzh f"jtu359/ygn ovn kfthu ohre ohn 

 gcy ovk aha ohhmhn ,urhp vsugxv ;uxc kcek vmur ost otu360rumgku eujsk 

 hutr kct /ihhc ,uhurau ,uhukm ut [///] vcuy vbcd og ukcueha hutr ihahrpv unf361
/oherpv ctf ut ih,uug ovk aha hn kf oehjrha

 ,urhpc ov ,urhpc iurjtv kkfv362ohzudtvu ohzukvu ohseav unf ohhbnav 

 ohkkf hba ovn ,,k kfuhu aeu,xpvu ohbycvu/101v/ 363in hbav ohhjvn sjtv 

/ohjeurnv

 ohseav obntu vfnuymtv ohshcfna hkkf rcs ohhjv364ov aeu,xpvu ohzudtvu 

 ohshcfn ohbycvu ohseavu ohfru ohjk ovaf ,ujp v,ut ohshcfn365r,uh u,ut 

khdrvk oj odzna o,utk tku ohgmunnv ohpudk khgun rcs ihtu acuhv hgmunn ovaf

366/ygn khguvku vcrv ehzvk ukfuha hpk ohhj ,urhpv uktn 
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 ohkufh ibnzc ohfrvu ohjkv ohseav367ohnc uraba ohachv /vfnuymtv ouj dznk 
 kt vkgh tk ihhv kcva gubnk er khguvk ihkufh obht368/atrv 

obhtu ohshcfn ,utrvu atrv ;t tkt sckc vfnuymtv tk ohach ut ohfr ohzudtv
 ohcyn369/ohdsv xrt sdb ohkhguna er kkf 

 vfnuymtk ohehzn kct i,unmgc scfv ygn ohezjn ohzukv370/atrku 
aha o,utu ahehyhktrpk ohkhgun kct vfnuymtc rtav in ,ujp ohehzn ohbycv

 ovk371/vzjc hukc eur 
/atrk ohehzn kct ygn vfnuymtc ohehznu rev scfk vcrv ohkhgun aeu,xpv

372ut ohbycv ,jern unf hreum og ut acs og ohjeurn ukt ,urhpn hbav kkfv 
 ohzudtv ut ohzukv373ohrfzbv ohpudk khgun rcs ubht kct vfnuymtk ,ujp ohehzn 

 ovaf a"fu ohjuerv uktn khdrvk374/,kgu,kn dubg,k r,uh ohjeurn 

375    rag sjt rgaov <,uerhv> ihkhac,v kkfcu ivhkhac,u ,uerhvn rcsb v,g
 kf376 ovn ,uagk ost kufha gerev kg ohksdv ohrcsv 377,uerh uhvha ihc khac, 

athbhdtrucktvu ohguksv unf ,uerhv ,urhp ut ivhnusu ihsr,vu curfv unf
/[athbhdrcktvu]

378,uerh tk ot ohhj ,uerh kftha dznv vua ;udk khgun rcs ubhta ,gsk hutru 
 kufha ,udukdku <,urzj>379osv ,phrau oujv yheavk kusdv oujv ,gc ikftk ost 

 kftnv osue ukcuehu scfcu vfnuymtc380hutr rnv ,rzjv /duzn .nuj ygnc 
/oj udzna ut dznv vua ;ud kf uehjrvk

 kufh khac,381hutr ihta athbhdtrucktvn .uj ohrcsv ukt kfn ,uagk ost 
 ohpudv ukt sm ouac ukhdr,a382hdrucv obntu /oheukj ah ohrcsv rtac kct 

 o,utk a"fu ,g kfc ohcuy ov tbhuuc tdbhkvu383/[ekj h,kc k"r] rujb xrf ovk aha 
 aetbhpat ;hxuvk ost kufh [///] rhxvk ohrcsv ukt ogu384vcrv ohfr ihsr, ut 

 ihbharf ;rujcu ihsr, ut <.kunkt> .gnkt odu ,udukdku ,rzj .hecu ohnust h,kcu385
/ickv curfv ihgu tybhnv hkgn ygnu yrhcaud ut

 odznc ohnusa hpk ihsr,vu aebhpatv386usck sjt kf ut sjhc okcek ost kfuh 
 ohrcsv rta og orcjk ost kfuhu vbav ,u,gn ,g kfc387/inzk oh,utbv 

ohguksvu .kunktvu <ihsr,vu> ihr,vu ,udukdkvu eu,nv ,rzjv oh,utb .hec
 ih,utb ;rujcu388/eurhv [///] oustv curfvu yrhuaudvu ohfrv ahdhyrutvu ihbharfv 

 jkev rat ickv curfv389oheana .rtc (///) vaghaf a"fu ekj vkgvu cjr uka 
 ukcueha ohkhgun kmk snugu v,ut390ovn ost lhkahu hra, ,pue,cu .hec ohngpk 

 ,pue,cu sckc curfv ihg ie,hu ohkusdv ohkgv /102r/ 391o,ut rcjk ost kufh ixhb 
/ihj,urn uhvha tuvu sckc inmg hbpc [///] ut aehrpahtca <lrv> lrs <o,t>

392/ohrcs wdn rvzvk ost lhrm ohrcsv ukt khdrvku 
/,kca ukghaf ukfth tka sjtv

393ohshcfn <ivhbag> ihbag ksud ,njna hpk j"c ckj ohrcsv og crgh tka hbav 
 hua ohpudv394ohseav ckj og ut ,kudbr, ka a"fu racv ern og kct ohnj ut dznv 

 eu,n ina og [///]395/ung ohrcsv ukt ie,k ost kufha unuh ick cure tuv ot a"fu 
 kfth curfv ern ot obntu396uk aha hpk ohkftnv ,kj,c uvkftha lhrm ost 

 ohrfzbv ohbugrzv ern unf j,pk gcy397,unmgv k"r sjhc ost kceh ota vkgnk 
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 ovbhc aha eukjv ,njn ohbugrzv ut curfv ernu398ehjrvku /vfnuymtv ohshcfn 
 ohrcsv (///) ukt og okach f"jtu vkj, ojh,rha tuv cuy vz ezb399ovhkg vzh ut (///) 

/vkj,c ernvu ;uxc ,unmgv kftha ut ucg,ha sg okacha ut ohj,ur ohn 400 obnt
,uhkfc urtah tka hsf ohsea ckj j"c ckj ouenc ohaha rvzha lhrm yrpc ihguksc

401tka hsfu ihesk uehzh tka hsf ohkudgu ohbck ohkmc o,t rcjk lhrm f"du vuencu 
 hutr xrfk uehzh402/vbe ect rzpk hutr vrgecu curfv <hbhg> hmg o,t rcjk [///] 

 tuv rvzvk lhrma hahkav rcsv403kufha curfv in .uj ohkftnv rta osue ukcueha 
 <,umhcevu> ,umucevu rumgv ,njn vkhftv ;uxc ukcek404curfv a"fu uk aha 

[kusd ,unfc os shkunu ou,x vauga hpk kaucnv h,rff] eurhvu .uuev

405 rag ohba rgav ohkmc h,rf 'vkt ov ovn kuftk khdr osta oharav   406
/athcrhau ahdtbyatp <ahctr> ahctp ,u,pk <,ububm> ,urubm ohnua

407ov ot a"fu ohbp kf kg ohnjv dznc ohuav kf urvzha hutr vkj, ohrfzbvn 
 obntu [///] ohhj408o,ut obntu /ohkmcu h,rf kuftk ost kufh kusdv ruev ,gc ;rujc 

ohrujyv hkuj ovk aha409 urvzha lhrm <abtakup ahbrunv> abupvu ahdrunv unf 
 ohkmcnu ohfurtv ohkmcnu <,ububmu> ,urubmu ohnuau h,rfn ,g kfc410ohkudgv 

ogu rac og khac, ovn ,uagku ojh,rvk ostv kufh ohbck ov ot kct 'ohnustvu
411hkujv uk aha hn kuftk kufh kftnv vznu /ohsea <ckj> ina ogu eu,n ina 

 vza hpku /rfzbv412/ohkftnv kf osue kcueha hutr [///] lfrn kftnv 
 ukacuh ot ohfrv ,u,pkvu [///] ,ububmv413tkcu iunf tkcu kpkp tkcu acs tkc 

 o,t ost rcjh tk ot ohpudv uktk ohkhgun ov thcurf414crgh otu ogy i,ub rcs 
 ogu oufrf ogu khcdbz og ut au,f hkpurd og okack kfuh <uk> tk415ohffrn vkhbe 

/,utrk ohkhgunu i,av hfrs ohebnu iycv
 ost kufh ,ubck ahdtbyap416ohffrna hpk rac og ,ukaucn ut ohhukm okftk 

 (///) i,av hfrs ohebnu iycv417/kftnv ,kj,c ukcueh oharav ukt kfa lhrmu (///) 
 ohkufh atbrhx418/huuac ohhukm ov ot ixhb ,pue,cu ;rujc ohpudv ukt kuftk 

 hkuj uk ah ot obntu419ohngpka hpk okfth tk vzjc ut vthrcu atrc tnuthrc 
/atrku vthrk ohehzn

/102v/420     rag vaka rgavi,unmgn ut ov ohhj hkgcvn kfut osta ohkftnv
421/ohmcvu ckjv unf ivh,uhujkn ut ovhrchtn ut 

hkgcv422 ut ,upugv odu ohkdr gcrt kgc kf unf [///] gcy ovk aha o,ut ov ohhj 
 unf yuak gcy ovk ah423ut ohh,hc ut ov lkvk gcy ovk aha o,utu /ohdsv 

 lrumk ovn ost kceha hutr okfnu ohhrcsn424ut ohgmunn r,uh ova o,ut vkhft 
/ovhbnz ,ufhtk oh,utb r,uh

 khyvk ,kj,naf ,ukudbr,v inzu 425ut ohasj vaa hbc ovaf ohrucrcvu ohmc
ihc xuuyv vbna  wsn <ipav> .bav 'crk asj j"h ut [///] vba <ic>426ot ohasj wu ut 

 huua [///] vbav ,u,g kfc okftk ost kufh ubhn hpk sjt kf gumnc ohbna ov427dznv 
/ovn tmnh ot kdgvu ebuhv hsdv <rac> unf ohnjvu

 ihkhj,naf ,uzuutvu ,ukudbr,v hjurptu428hj racu lunb kue <ghnavk> gunak 
 hjurpt /hra, ,pue,cu .hec oh,utb r,uh ov iyeu kusd rhzjvn429ov f"d ,uhdrpv 
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 ohuukav hjurpt 'hra, ,pue,c vkt ohtmnba hpku /ukt oh,gc ,ucuy430ohtrebv 
/vbuh hbc unfu inuenc ohsnug ov ohru,v hjurptu achbrusue

 ,ukudbr,v kct431ohbpavu ,uhdrpvu ohbez ohxuuyvu ahcurdvu ,ukusdvu ,ubezv 
 ,uzuutvu ohcbrtvu vba hbc432ohzjtbv ,upugvu 'xhrxv ohba h,a kgc [///]v racu 
 hsruyvu ahkhahavu vsumnc433;rujc oh,utb r,uh juknv racvu ,urugv ,ukudbr,vu 

 in unf kufgv vae rac kf ifu434kufgv ke <tuva> ubhta racvu /rcv rhzju ruav 
 rac unf achu re tuv kct lzu ekj tuva hpk435ikftk ost kufh ,g kfc khtvu hcm 

/vph vthrc vnvcv v,hva tuvu
 ,ubyev ,uzuutv436tuva hn kct hra, ,pue,c oh,utb r,uh(a) <ahdupv> hdupvu 

 uktn ukftha hutr iht okugk dznv huua437/ihbhnv hba 
 urvzha hutr abtakup ahbhrun ovk ah ot a"fu ohrujyv hkuj ovk aha o,ut438

ohru,u [///] ,ubez ,uzuutu aburdtu ahcurdn vcrv abucstc hnu ohrhzrzu ahkrhnu
/ohuukau <abusuynu>

439rjta hutr vcrv [///] hf ohrfzbv ohracv iue,c urvzha lhrm uktv ohabtv 
 ost j,ph i,,hn440ut recv sg crgvn usnghu ivhghn hbc ovn lhkahu o,ut 

 /ukaucha osue crgv sg recvn441vaka vba hbcn [///] ohbpavu ,ubezv ,uhdrpv 
/,ujpk ohnh

 ukftha hutr442shn, r,uh vxgc ut ohnc ohkaucnv ohracv (///)  ohabtv ukt 
 racv kct ohhukmvn443ohbpa ukfth tka urvzh f"du /kfu kfn uehjrha hutr iduynv 

 ,uzujtv ohrupmv tku ohhukm444rvzha hutr .hec /ovk ohnusv tku ohhukm vsumnc 
 hutr hkm kf /hkm acf racn ost445/hsdvu [iyev] rhzjv hkmn .uj ;uxc kftha 

 kfc ejurha f"d hutr iyev rhzjv hkm446,gc ubnn kuftk ost kufh aucfc kct 
/.hev

 yrpcu <lurj> lubj vhvh tka rvzha lhrm hkm kf447,uehzn ,ufurja ,uhdrpc 
 lfhpku lkauha hutr hkmf huke vhvha rcs kf /ukt ohpudk448rhzjv rug ehjrvk hutr 

/uka hkmv inuau
 lu,j racn huag kftn kf ehjrvk ostk hutr/103r/ 449inua og crugn es es 

/ukt ohpud ovn urvzha ohfhrm a"fu kurhyrun trebv kftnv unf
 kct450tuvu shn,vk ost kufh ,ukudbr,v racn (kurhyrun trebv) ick kftn 

 racv vhvh tka rvzha451lu,j tkt [ihfurt ihyujc l,ujh tka k"r] h,a lrs l,ujn 
 if rjtu ,uescu eusesc crg lrs452og ucrughu stn ,ubyeu ,ues ,ufh,jk uf,ujh 

/[///] sckc ohsea ckj
 ;ukj ost ihhgha lhrm453ohfz r,uh ov ckk ohcurev ohekjva p"gtu ohrctv 

 hgcyv oujv gpa ksud ,njn 454uvkftha cuy ubht unmgc ckv n"n 'ubnn ohkcena
 o,utu ohhnust ut dznv huua ohabtv ukt455tuv ckva hpk kufgv iuhpr ovk aha 

/<cg> cgu os shkuvk gcy uk ahu kufgv vae
 uktk hutr f"d scfv456ohngpk khgun tuva hsdv scfn .uj [///] uvuehjrha ohabtv 

 hsdv jun ifu /huuac hukm vhvha tuvu457,cbrtv junu hcmv ck /,unkac hukm tuv ot 
 ovc ah rat hrmv ,kudx ,njn ohkhgun ipavu458ohhj hkgc rta jun kct /onmgc 

 ovhkujyu ivh,uhkfu ixrfu ohhj hkgc kf hgnu ohkdr ws uk rat459.uj uejrha hutr 
/[///] ,ukudbr,v iycn
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hutr ohhkdrvu ohh,pavu ohhbztv unf ,uumev460 ohngpk ohabtv ukt oukftha 
 ohhnustk khgun ovc ,ukhdra hpk hsdu rhzjn unf ,unvc ,menn461dznv huua kt f"du 

 ohhj hkgcv r,h ,uumen urvzha hutr kct /ohaucf oukfth ot a"fu ouj ,gc462
/ohhkdr ws kt ohfkuvv

/ovk vcuy thva hsdv ,thrn .uj ohhj hkgc kf ,thr uehjrha hutr ifu
463/rtav in tku kdgvu hcmv iuak 

 ,uhvc uvukfth tkt ,g kfc ejurha hutr ohhj hkgc kf kjf464/rjt kftn tkc cgr uk 

   rag vgcrt rga 465 ,unvcv ckj ov kuftk khdr osta ohhj hkgcv ,uhujk 466
 oua os /ckjv in ohagbv ohrcsvu ,ukudbr,v hmhcu467vkhftk ,utb ubht ohhj hkgc 

/oj ut <vua> huua odzna ohabtk a"fu
 [///] ov <vua> huua odzna ohabtv uktk468ohnc ohnnujn inuh hbc ohmhc inz kfc 

 iunkjv ovn ukftha hutru 'ohfr k"r ohkdkudn uhvhau469hmj sg hra, ,pue,n sck 
 'sjhc iunkjv og iuckjv ukftha hutr inz r,hcu ixhb ,pue,470kuftk vmur tuv ot 

 ohhukm uhvh kct [///] ,kudbr,v lu,c ohkaucn okfth tka rvzha lhrmu [///] ohmc471ut 
/ohfr sjhc kfv ut osck ihbduyn

 khrct hmjn .uj ohbp kf kg ost rvzha hutr ckjv in472hpk <dtn> udtn ;ux sg 
 ,kj,c a"fu ohnh u"y ,ujpv kfk ohzgv ckj kcek khgun tuv ohnh i,utca473asj 

rvzhu ygn kng,h f"jtu ,ur,unvn ost veb,ha hutr /vz lrsc kcueha hutru udtn474 
veanu kftn kf osueu uatrc ctf tku uhbhgc ,ufaj tku hrfb ogy uhpc ahdrh tka

 kceh475,uheut wy sg ut vryhk hmj sg ubnn kcehu ohssv in u,tm (///) ;f, ckjv in 
 ih,nhu476/kuftk vkdb iumr uk vhvha sg ckjv ,kce rjt inz lf kf kuftkn 

 ohhuagv ohrcsv rta lu,c/103v/ 477yrpcu ohabtv ukt uehjrha hutr ckjv in 
 lhrm vtnj kuftk ost vmrh ;rujc hkutc otu /vtnjv478vjukn [///] vhvh tka rvzha 

 vbkceh ot vcuy vhv,u khgu, r,uh vhj vbkfth otu ygn ubnn kfthau r,uhc479og 
/acs

hmjn u,ut ost khdrh ot khgun tuv ibuxnu j,urn ohzgn a"fu unuh ic yudhrtav
480/vkgnk ,urfzbv ,ufhtcu ,unfc <yaudt> u,audt ut iud ;ux sg [dtn] udtn 

 <,ubeu,n> ,beu,nu vtnj ,utkn <,urpv> ,urhpv ,ubhcd481shn,vk ost kufh 
 [///] vhv, tku vbna ohkjrv ,ubhcd /;rujcu hra, ,pue,c ohnc kaucn ut hukm482

ubht vcrv kuftk kct 'ygun ,unf kftnv ;uxc ohngpk kcek ost kufh r,uhc vjukn
 thrc483whbhdtrucn huag erh khac, og ut ohguks og tkt juyc rcs tku 

 ztu ahkunkt ut aebhpat ut <ahdtrucn>484,ubhcd /inz eujrc ubnn ost kfth 
/ohpudv ukt uehjrha hutr [///] ,uhuagv

 og huagv <tstkue> tctkue kct485yheavk .hev ,gc kcek ost kufh ohjrp 
 tku kftnv ,kj,c vbkcehu tnmvu vfnuymtv ,phra486/uk lunx ihh v,ah 

,urhpvn uk iht ot vkhft rjt <vnuh> tnuh ,c vbhcd kuftk kufh vzv inzcu487 
/vkgnk ,urfzbv

488   rag vanj rga aprva gush f"t tkt uehjrvk hutr aprb ouenn ds kf 489
 hhbct ut hgkx unf lukfk tkcu u,hgerec lzu vph tuv490tmuh tuv ot a"fu hhkj ut 
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 /ohv ,murnu juka ksudn ut ,ubhhgn 'ohph ,uruenn ut kusd rvbn491ehjrvk hutr ifu 
 lukfk kcen unmgc rvbv ot a"fu ytk ohfkuvv ohbye ,urvbc ova o,ut492xucbe 

,urjt ,ur,un ut osucgn tmuhv lukfkv ut ,urug lukfk ut ohhukc ohcag ut i,ap ut
493/ohksdn ut <,urhhgn> ,ubhhgn 

sujhc rvzvk lhrm aprv in ut rvbvn ut ohvn ot vhvha ouen vz htnu494 vhvha 
o,ut lu,c /ecs vhvh tka uc ost gdhafu ohae ogy ut jhr kgc vhvh tka lz o,unmg

495o,ut ovhbhcu ;xfv unf ick rac ovk aha o,ut ohthrc r,uh ov lz o,unmga 
ovk aha496 ov) ,aeae ovk iht ot obntu /ohrjtvn r,uh ohcuy ov ,aeae 

 ohrjtvn r,uh ohcuy497ostv rvzha (///) ohfhrm ,ujpk (,aeae ovk iht ot obntu 
/ubrfzva unf vhvh ,unmgva

498dhr ohtrebv ohdsv unf vae urugau vcgv dsva ostv rvzha lhrm sugu 
 tk uthruyatu <aupntu> ahpntu499inz lf kf usngh kct usumba ;f, inuh hbc ukfth 

 sg ovhcre ovn ufkauha rjt ugbmuhu500/ohhukc uhvh tka rvzha obnt 'ohfr ucuaha 
 ohkhdra ohdsv r,uh ukftha hutr ohabtv ukt501/ohkaucn ut ohhukm ovc ohabtv 

 hkmv vhvha vz ht .hecn ;rujc sn,uha hutr hkmv obnt502ohkjdc ut rub,c ihc 
 ihh og huagv kct ;rujcn .hec ohcuy r,uh ov ohnc ohkaucnvu503khgun r,uh ick 

/inz kfc
 ihhc <tkt> tku inac uvjanh tka dsv vkmhafa ost rvzha lhrm ifu504vhvha 

/jkn uc junb
 iht (u,ut vcrv) u,ukmc vcrv ina og uvjanh ut dsv ost idyh ot/104r/ 505

/uk lunxv inuavu dsv rug ehjrvk hutr ,ukkfc obntu 'rugv kftha hutr
 ,unkac ohjuknv ohdsv506uktk oh,utb obht ohach urzj ojukn ,njn ot a"fu 

 trebv dsv in yuapv <ernv> vrnv obntu 'ohabtv507a"fu ohngpk kftb hrdbue 
 ,kj,c khgun ohnu,x ohshkunv ohkftn kfut osta ,uhbg,v hnhc508hpk kftnv 

 inz eujrcu ygn tkt o,unmgn kfth tk kct /o,ut vebnu ohkhcav j,up tuva509
/kftnv ;uxcu

 kufh tbhbuyvu tbhkcv unf ias tuv ,unkac jukn tuva dsv ot obntu510ost 
/ou,x ju,pk hsf kftnv ,kj,c aetbhpat og ,uhbg,v hnhc ovn kuftk

 ohdsv kct511(///) ohnc ohkaucnu ohbna ov ot a"fu u,unka tkc ohjuknv 

512    ihkhac,vu ohngync  rag vaa rga ohngyvn513 itfn rcsb 514lkhtu 
ihkc,v lfhpk /uktv ohabtv ohkhgun obht ohsjv ohrcsv inz ouaca ,gsk hutra

 ohezjv515f"t tkt ohkhgun obht rhdrdvu ksrjv unf ohsj ohngynu ouau kpkp unf 
 o,ut rumgk ost kfuh516inz ruga ihraup ohnc sng, ovn ,hagb vxgva [///] vz lrsc 

 kac,vk rjt,n ruav raca517ohsea ygn og v,ut ost <kcdn> kcdun itfn rjtu 
 oua vng crgh tku vcrv lz .nujc v,ut vjnnu518/vbe ygn ohngpk if ot tkt rcs 

 /hreuxv vcrv ukhdrh tkau acsv kftn urvzha lhrm uktv ohpudv519ot obnt 
hreuxv khguh r,uh eu,n rcs og o,t crgk ostk uk crgh .unj rjt rcsc ut rhdrdc

/[///]
520,uehzn ov vcrv ,ujukn ut [///] vcrv oheu,nv ohrcsva rvzh ,g kfc n"nu 

 hkuj uk aha hn kfk521ihkhac,v hcurhg shn, ukhdrh tka urvzha hutr lfhpk /ohrujyv 
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 vcrv ut kpkp ovc ah ot a"fu522zudt ut <eras> erac zudt ut rtdbkd ut khcdbzn 
/vcrv <ofrf> ofre ut hkpurd ut tseaun

 kfuha hpk523wc vcrv [///] khcdbz /rfzbv ectv kcek kfuh ,ugyv vz kf ehjrvk ost 
 j,urn rcxuf ',uheut524itc  vheut hmj hnunsre ,jt vheut upme rxuva .nujc 

 t"n oufrf 'hkpurhd [///] vheut hmj hckt525ohrcsv uktn /,uheut wu cuy vbe vheut 
 kfuhu ogyn ubnn vaghu ohsea og akuhu ect vagh526ut .nuj ygn ufu,c ohak 

/rxuc
 ,unh kfcu /ahsbtpc ,,k ost kufh hutr ,unf vzv ,curg,vn527thmuhaf .hev 

 ohbunrv .hn og ut rxuc og huagv ohseav ckj ovc ohak kufh rub,v in i,ut528
ohmunjv ohngyv ukta hpku ahdbtrtbv ut ahdburuyv ut ahbunhkv .hn og ut

 og ohhuagv529vhvh uehzh otu ohhjurv ohrchtk uehzha rapt ht inz ouac ohsea 
/inz eujrc

 kfuh f"du530crgh ot ahsbtpc ohan osta ohmunjv ohrcsv ezbn rvzvk ost 
 ,kaucn vmhc ovng531in utmuvaf ahsbtpc kfv ohah f"vtu ivng vph v,ut vjnhu 

/[///] rub,v
 .hev inzc <ot> iht obnt532yuapv ,umhnjv khdrvk vmur rat ogyv chyhvk 

 hpk ahbunhkv <.hn> in shn, khdrh tka rvzh/104v/ 533ohrchtku ohshdk ehzn tuva 
/ohshd hkgc

 ohrjtv in ehzn ,ujp tuv tdbrtbv ut tdbruyv ,umhnj534r,uh duzn tuva hpk 
 f"t tkt ost okceh tka vkgnk rfzbv kkfc rvzvk hutr ,urhpv uktc /ovn535

,uerhu ohhuae ovn <rxaf> rjaf ,unkac ohkaucn ov ahbunhkv /ikhtc ukac,b
 tdburuyv /o,pke536uhvha vmur ost ot ikhtc ,jt vba usngha hutr tdbrtbvu 

/,unkac ihkaucn
 ohmunjv rta ihc537unf ezj ubhta hpk r,uh ut vba ic iahv iunrv .unj cuy r,uh 

 ,umhce ,me uk aha hpku ohrjtv538/ohbpc ova ohrctv ezjk kfuha 
 ohbpdv hckuk .unj r,uh ohmunjv rta ihc ogyv vznu539tmun ostafu /ohfrv 

 ohmunjvn sjt og ungy ezjk kufhu ohrjtv kf ehjrha hutr ubnn540obnt /ohrjtv 
 vhvha ihhc .murn hkmv ohah cuy ogy ,,ka ohrupm kfut ostaf .hec541vcrv uc 

/jkn ygn og sruv hnn
 ;hxuvk ost vmur gcrt kg ohfkuvv j"cv hkmc ot542huagv rhdrd ;hxuh rjt ogy 

 og sckc .nujc huag eurh ogy ut vkgnk rfzbv lrs kg543ygn ogu yrhuhudu ohsea 
 ,urhvzc oehjrvk hutra [///] ohracv otu /vbe ut tybhn544og jkn ygn ehpxn 

/ohnc vph duzn ihh vcrv
 [///] .nuju ohseau cuy vben ,uagk ost kufh545sckc tku ohhukmv kf ogy i,ub 

 ;hxuvk kufh ;rujcu /ohdsv ;t tkt gcrt kg ohfkuvv j"ck546kct /khcdbz ygn uc 
 khdrvk ost kufh .nuju vcrv ohsea og ut cuy vbe og huagv ogyv547ot ,g kfc 

 obht dznv hua ohpudva hpk if rntu ogy i,ubk vut,h gcyv548hpk rjt ogy ohfhrm 
 hrfb ogy ohfhrm obht vzku ,hbubhc vut,c kftnv ohkcen ,g kfca549jknvn .uj 

 cure gcyv kdrv obntu /,uua obht inzv ,uhfht ut ohkftnv ,uhfht f"t tkt550
;udv gcyk rcs vz htu [///] rcs vz ht ,,k lhrm ytreuct rnta vn hpk lfhpku /jrfvk

 vz htu551/vkgnk ohruntv ohkkfc ubrfzva unf inzk rcs 
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 sjt kfk ihcvk iufb ohruntv ohrcsvn552ohrcsvn shn,ha hutr rcs vz ht sjtu 
 inavu jknv unf ohngyun ohkftnv ovn rat553/ovhnusu jhkn racu .nuj 

554 vh,av ,dvbvn   rag vgca rga gshk (///) hutr oheanvn   555ohrcs i,uta 
 ohpudva556,njn ut sckc vhh,a ,njn i,ut ohkcen ut shn, oh,ua ohthrcv 

 ohrzug ovk vpur, 557/vpur, ,njn ut (///) vhh,a ,njn ut rcs vz htk
 v,ua ost sck vhh,a ,njn558,skunv tnmv yheavk kcen osta ,ujk kf 

 osta unf ohrchtc kftnv rhcgvku kftnvn559/vkhftv ,gc ohnv ut ihhv v,ua 
ubrfzv rcf kcueh vga vz htcu vhvha hutr vz ht ihhv560 /kkfc vkgnk 

 rat oujv yheavk ,ujk vz ht .hec v,uaaf kcen ost sck vpur, ,njn/105r/
561trebv veanv oujv ,njn .hec ost v,ua vzv ogyv inu ohhnhbpv ohrchtc 

 vean <vzu> tku ;hkud562khgun tuv tuvv veanvu hreum og sck sruu hn og huagv 
 ,njn dznv huua ohpudk  inz u,utc563gcyn odzna o,utk r,uh khgun tuvu ,gv ouj 

 osta hpk <ohnj ov> ohnjv scfvu ckva yrpcu oj564ubht ohre ohnc uv,ua 
/ezjnu jkjkn tuv f"d hf sckc rren

 o,ut vcxv ,tz kt vnusv inu565yrpc ,utb r,uh ach ohhgnvu xrfv ovk aha 
 rfzbv lrsv kg ykuthu vean inz u,utc ,u,ak566ovk aha o,ut obnt /vkgnk 

 o,ut obnt /ohhsru vean v,aha hutr ohjk ohrfzbv ohrctv567hutr ach ojuna 
 oh,ua vcxv ,tz ,njnu /ohsru vean ut rtpubhb vean inz u,utc u,aha568,gc 

rac hkgc ohabtv kct /acuhv kt vyub dzn ovk aha o,ut ohrugav hn thvv
 ovhcreau569uhvha ohfz ohre ohn ,u,ak ohcrev ,phra ,njn ehpxn [///] gcyn 

 cuy rucn ut hj ihhgnn570ovk ahau ohbna ova o,ut obnt /vcuy vkhxnn ut 
ohrumg ohhnhbpv ihkhcava ut ihhukn571 jrfb vhvh otu /.nuj ygn uphxuha hutr 

 ovc ujnha lhrm ohn ohngpk u,ah ohabtv ukta <jrfv>572lzu ick hreux ygn 
 lrs kg huag vhvha [///] f"du ohhckfv ohnhc a"fu u,aha hutr uktf ohnu573vryhka vz 

 rugha tkt atv kg jbuh tkau ohsruv hnn ,utryhk wd ohah hreum ka ,jt574
/ahkav tkt sruuv hn urxjh tka hsfc uffzk ehpxnv

 oujc v,ua ost vpur,u vean lrsc575vphra aha ohhrvmv ,bha rjt .hev 
 rcs ukta hpk recv ,sugxc vcrv ukfta i,utk tnmu576tuvv inzc tuv ,utb 

/vcrv duzn ihh ut ohre ohn vpur,u vean lrsc ,u,ak
 ,njn ;rujc kct577iuyhsbue vpur, lrsc v,ua ost hubgv hnhc ohngpku ruev 

 vfnuymtv hp onjk vkhftv ;uxc578og ohngp vcrv ukcen ost vzku kufgv ezjku 
 tcy] og unf vfnuymtv hpc [///] ucfgnv rcs579hpk ahkchb [ohtrebv tgrts 

 ovk aha i,utu /vfnuymtv hpc inz vz ht ohcfg,n ov i,uecs ,njna580hp 
/ygn atc huke ,p og u,ut ihkcen jk vfnuymtv

 iuyhsbue khdrvk khgun rcs ubht ohpudv uktk obnt581huuan huag tuva hpk 
hahkav rcsvu ihhvu ohnxv uvzu kusd ,ucvk,vu kusd ,usj ovk aha ohrcs <hban>

582/hreumv ut acsv tuvu eu,n tuv kct chvkvk ugcya 
 vmur ost dvbnv ut inzv ,njn ot lfhpku583hutr ,g kfc 'iuyhsbuev khdrvk 

 ohrfzbv ohrcsvn inz kfc ost vagh okugku gumnc kcueha584vheut hmj cuy vbe 
 ehpat ect wrs wt t"n oust ksbx hkpurhd ohnust ohsru wrs wc ick khcdbz585/wrs hmj 
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 ehpxnc hreum ut acs ost ohahu ihh ihryhk wkk ehpxha ect ost vagh vz kfn586
[vhura] hreum vryhk hmj ut upme rxun acs gcur ehpxn curv kgu ohrcsv ukt crgk

 vjunb587acs r,uh ohhe,nu acs og vph <cfg,n> crg,n r,uh obntu 'ihh ygn og 
/<inz>

/105v/588     rag vbna rgaugbnh ,rfzbv vdvbvv ohhenva tuv gush rcs
 ohrujyv589 ost shn,a hpk kct /adruh [///] lf kf ygn uk ehzh ut ubnn 590jhbn 

<ohcure> hcure ova o,ut ugsha tuv hutr rcs vzku dvb,vk vhutrv vcuyv vdvbvv
 vzn ,ukj,vk591/hkujv ohshcfnaf o,ut ruzgk ukfuha ihyeavv hkujv 

 ohshcfnv ahbhrun uk aha hna ,gsk ahu 592iht sm ouac huuac ohkzubu ygn u,ut
 u,ut ,rnuau ;udk vkhgun ,tzf vkzva hpk ormgha hutr593/ohscf ohhkj vcrvn 

/oyheavk hutr ;udv ohahkjna hpk huuac ohkzub obhtaf kct
 yheavk lhrmu594vynk ,rfzbv vdvbvc ,urhvzc dvb,ha sjtv /ohrcs vaka vz 

 ohrcsn rvzha yrpcu595ohrcsv ov ohsjv ohrcsv kkfcu oheu,nu [///] ohsj 
/ohachv a"fu ohhukmv

kfn rvzha hutru596 /vcr vghdhu ahna,vu xgfv unf ohchvknv ohrcsv 
 ohcrg ohrcs kftha hbav rcsv597ihaucju ihahrpu ahbhnra unf ygn ohrmug 

ukcueha hutr iht obnt /vkgnk rfzbf ivhnusu 598 ou,x ihauga hpk kftnv ,kj,c
/vfnuymtc

 ushntu ohkdrvu rhzjv hbzt shn, kftha cuy f"du599ost kufh .hecu <zrutu> xbutu 
 veanv ot kct /ihraupk cure u,ut v,ahu ohnj ohnn ohhkpf uc crgk [///]600ubht 

eu,n tuv hkutc otu /u,u,aku ygn unnjk hutr  'r,uh khgun tuva vn ',unkac kaucn
 [///]601in ;f, yjxba (iunrv .hnn) iunrv .hnn ygn ost crgk kufh ukcen ostaf 

 iunrv602kftha hutr ;rujcu /tdburuy .hnn (///) ygn ut lz vhvha ,ujpv kfk 'utk otu 
 ,uhbg,c usugc603/ahruts ahkhpua (///) <wn ut> wnu wk 

 /ohrmug ohrcs vyn smc ost jhbh .heva hahkav rcsv604ost vagh vz lrs kg 
 vjh,r uj,ruhu xsv hbhgrdn hghcrvu ohsrun ohekj wdv uhvhu iye ea605ohnc ,jt 

 [///] obntu /crgu rec inz vcrv uhkg cahu raup vhvhafu vph uvyjxh f"jtu sck606
f"jtu sruu inac vcrvc vbdyhu [v,ut ibumha] hutr vau,fu vjk vthuka kceha hutr

 eac uvjhbh607/rfzba unf vkujv uhkg cahu iye 
 ,kzub 'osv iuhpr vkfaf hkutc ota [///] shn, ihhgku rvzvk hutr608,upy ,me 

hpk ihfukfk oa .ce,vk ukfuh tka [h,rff ut tehrunf]  ,ueurh ut [///] ,ubck ohn
 lukfka609ohkfutu ohshxpnv ihhukc shkun f"d hf sckc lufjv shkun ubht vzf 

 u,utaf vzku /tuvv ouenv610vcrv shn,vk hutr uktv ohnvn ohn khzn ouen 
 [///] wbhdybkpu vjk vthuka ung vhvha ihhc umhjrvk611rmgvcu uj,ruhau ohau,f 

ohau,f .bat ut aerhu huuac ohsru hekj ,me ouenc ohah [///] whdybkpv <rsgvcu>
612/ihhc ohj,runu 

 ,rhmgn ohngpka hpk vcrv ohfrsc r,uhc ohchtfn ohrujyva ohngpk vreh613
ohj,pb [///] r,uhc ohtknu ohnka ov ovv ohshdvaf vmuj ,tmk hutr vhvha osv

 osv vz ofrsf614unf ohcurev <ihssmc> ihc smc ut smc ctfv ohshkun u,ukgvc 
 unf ovng ihruaev ,ussmvu ,ucdgv chcx615hpk oa rmgbv osv ,hkg ,rfbu /cdv 
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 vehpsu keanu scuf ouen u,utc ahdrn ostu <ohjp,b> ohj,pb ova/106r/ 616
;t tkt sckc oa ubht vkug osvafu scufn r,uh vehps ohahdrn ohrujcv ohabtvu

 vkgnk617/oa <vgue,> vgub, ken vhv ot unf ughbvk kufh ubht ygnf hf cdvn 
 lrsc tuv ctfv vz ,jbv obnt618/,me yeavc rjt lrscu vnhka vtuprc sjt 

u,cxu ctfv ,kj,va tuv vtuprv rndu ,unka619 ,uagvk kufhu ,unkac vbrxu, 
 gcyva ohekjv lrs tmuh ot a"fu .ujk tmuh adrunc vkugv osv ot620khdr 

/atbhrunc (adrunc) uvzu oa ukhzvk ezj,n f"du uthmuvk
 vbj,p,a rvn,a hutr vzku621thv vbuatrv /ohfrs vakac vz ,uagvk kufhu 

 osta ,ueukg og ,rjtv zhenv hkfc vghdbc 622,hahkav ohbe og oa ohan
/,utuprc

<kpek> ecsk hutru vbt,v vkg ,utuprca vkugnvu623 sjtv vkgv ekj lfjku 
 ahbhrunv vkgv in lfujh f"jtu /vph ckjv ubnn tmha sg rjtv og624'vbj,p,a sg 

ut hckj kmc og <offjk>of,jk ost kufh f"du vph lfujn vhvha vkgv ekjc 'obnt
 kufh625rnmc ut sdcc oju '.nuj ygn ogu ruav ,rn og hbhryuehx htukt ,ujnk 

ujhbvk ost kufh [ohxd]626 jhbvk ost kufh f"du vbj,p,a sg sdcv kg cah ut ovhkg 
inau ohrnv ohsea ina ovhkg627 ,urjt,n iv hkutc ot obntu /ohexrptv hbhgrd 

 hutr vbrjt,, (///) tka trh ost ut j,pvk628kufh vz rcsu rjt ouen kt osv cxvk 
 ohrjtvn r,uh cgv shdv ohhkdrv hbac j,up ost ot ,uagvk 629kdrv cd kg vtrbv

/os ,uheut [///] ,ujpk ost thmuhu ,hbg,c usugc vz vaghu
 rapt ht hkutc otu630gurzc [///] scfv shdc v,ut ost vagh vzevv ,tz ,uagk 

/ohnh wd ves vdvbvc vkujv dvb,hu
631,rhxnu ahdrn ost ihtau ,jbc ,uffrn ,unhnj ov hkujv vzk oh,utb ohyeav 

 ,jhp, <,urhxnu>632uktv ,unhnjv /ohhnhbpv ohekjv hpukhjc rzupnv osv r,un 
 /ohfrs hbac ,uagb iv633,j, vbnau, ohnc ,ukacn <,utupra> ,tupra sjtv 

 ohekjv lrs kcvv kceh uhkg u,cacu cueb [.g] kxpx634tuv rjtv /vyn ka 
ovhkg cahu rusfu ,hjkmc ost ohah ovc ukac,ba ohnv og ,utuprva635 ut vkujv 

jfc ov ohbuatrv ohfrsv hba obnt /uhkg cahu yjxuh f"jtu sjt dupx oa ost ohah
636/kugpk kusd 

jeh irsgvc ut ckfv iuak [hkgn] ,usudt h,a ukt ov ohnc vbj,r,a ,utuprv
 isdbf637,jtu thrkuthun ,jt vsudtu ahuukn <ahc> ahcr ut <ahukn> ahkuthun 

 i,k, dhrdhbhp vryhk hmju yrhuaudn638,uhebut h,au yukhknn ,uheut ws irsgvcu 
 eac ujbuh ohmmurn ohrcsv ukt kfu hryhx xusehyat639ohnc uj,ruhu iyap ka sjt 

/vkgnk rfzbf vaghu oheu,n
 ksud ,njn ohchtfn ohngpk obnt640,me ihrfb ohbumjv ivh,uumecaf tuvu r,h 

ohekj h,kcu ohae ohngpk ovu ohss hatr unf ,upxub641 ohtreb vzku ,kchv unf 
 ohtreb vzku cbgv hrdrd unf ohjupbu ohkudgu ohfr ov ohngpku ,uhkch642ohhcbg 

ohthmun ova hpku ohh,u, ohtreb vzku ,u,v unf ohes ohrdrdcu vcrv ov ohngpku
 vghz643/aehp unf i,ut ihtrue ost hbc ,me ,hhns 

 a"fu ucfru u,cac vkujv ,ushcfn ,upxu,v ukt kfu/106v/644 ,cxk ohhkchv 
hpku ohh,u,vn ohhcbgv r,uh ihshcfn ukt <hrjtu> f"jtu /ivka ,uekj h,kcu ihhae

 ,njna645/oejus ostaf ,uyap,n ibht i,jhpb 
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 vkgnk ohrfzbv ohyeavv ygn ohkhgun ,upxu,v uktc646ohhbc,c tkt 
vzku osvn ygn kevk khgun rcs vhvhu osv ,rhmg ,njn ohsku,n ova <ohhcbgc>

 kufh 647/uktv ohrcsvn khdrvk ost
 ohrcs vynka ouenc ost jhbha yheavk khgun rcs ohhkchc648ohffrn 

ohsea ina og ;rujcu uykuthu ina og .murn vmhc iunkj .hec unf ohyheanu
 oheu,n649hbhdtkhxun uc ost jhbh ot khgun rcs tuv inz kfcu /vjk vtnj og ut 

 ,curg,c dhrdbhp ut ahuktnn650i,ap sdc ut ipd rnm ygn vph ost vrah ,rfzbv 
/iu,j,v ouenv kg jbuhu

 ohkhgun <ohh,u,c> ohhcbgc651ect unf vfhab tkc ohachhn ova ohrcsv r,uh 
 <,upura> ,hhpura hdybtkp ut hycrc <hacr> hach hkgn huag652ohbe haran ut 

 rfzbv ouenv kg sdc og jbuha hutr sruu ina og crugn vz ecta hpk ohpura653
icukn hghcr (///) ekj ohectv ukt kg ;hxuvk ost kufhu sjt dupx kg cahk ost lhrmu

 trebv654,curg, ,uagk ost kufh sruu ina ogu rhdryhkn rjt hghcr ekju yhebtkc 
<ybudbt> uybhdbut trebv655 /hkujv vzk yeav ,,k ,utb 

 ks,avkn vtuprc ks,avk khgun r,uh ,upxubv ukt kfc obntu656yeav ,,k 
 ,upxub i,uta ks,avk lhrm lfhpk /vga hpk tkt rzug ost iht yeavca hpk657ut 

/vua tuvv ouenv rtaha hsf tuvv ouenv in vbrxu, ,ur,un
 lhrma ohpudv o,utc obnt658,njna vcrv rvzvk lhrm [///] shn, ukzh ohrujyva 

vkzvv ,uca, tk ,ur,unv ukt ,ghbnu vrxvv659 <ostaf> osta vreha unf 
 ut vhufv vbtpr,afa r,uh vreh  ohngp i,utca hpk lu,j ut vhuf og irhxn660

/,urcj,nu kfu kfn ,un,xb ohshdv ,uhp lu,jvu
ygn ost orhxha juycu tuv ,utb lrs kct661 unf ohjb ohhpur, ohrcs og ygn 

 ,sn,n vygn vmhegc ova hpk jkn gcyn ova ohrcsv662ohkcnu r,unv ohshxpn 
 trebv rhzjv inuau [///] hryhb kau tnhd kau [///] ihdau ;ura .unjv hukc unf u,ut663

ihdau ;ura .nujv hukca vz lrs kg cuy ,curg, ost vagh ohrcsv uktnu tdbuat
 <hrshuv> vrhus664huuac ujeuh o,me ut sjhc ohrcsv ukt kf hryhb kau tnhd kau 

 ekj og f"jtu ect ovn uaghu665crugh junb rfzbv inuavn ohekj hbau acsn sjt 
 ouenv hcd kg jbuhu [uybhdut unf vhvhu] vph666vkj, jsuh ogp kfcu sjt sdcc tuvv 

 ygn .hec crgk ost kufhu /acs uc junba oj ihh og667ovn vagha ohrcsv og .nuj 
/,rfzbv ,curg,v

 ohbu,j,v ohbpvu ohr,unv <o �� �n> ouan <ohrxun> ohr,un uhvhaf668vbhhv, 
[///] ut ohsru uc ukac,ba ihh og rfzbv ouenv .hec ost jhsha ehpxn ,uua669 ut 

uhkg rzpk lhrm rfzbv ouenv jsuhaf fj"tu vthuka uc kac,ba ihh og ;rujcu hdybkp
 ect670/yhebtkcn sjt ekju ohsru hekj hban huagv 

 ruaeh ot rhxvk ost kufh ohr,unv ukt671/han og ut [///] <aruac> iauac ost 
 kucxk ost kfuha vn hsfc tkt r,uhc ejus vhvha hutr ubht raev obnt672ctf tkc 

[///] ohr,unv ukt ovn ohraeb uhvha ihyuj vbnn vaghu kupyn ,pke ost jeh otu
/107r/673 /vkebc urxuh gumnc 

 ,unuenv ouj ,njnu o,ucvk,v ,njn ostv ohshcfn hahkav lrsv674ohbfav 
[///] ohguks grz vkj, ovc uj,ruha ihraup oheu,n ohn og [shn,] umjruha ehpxn ztu

 [///] ut675.hn og lxuh ibnzc ut rtpubhb hjrp ut tuhu hrpna <tdkusrcn> tkudrsun 
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 <iuckj> iunkj og ut tskuxbue ut ohguks676ut vph vph ohcrugn ohsru inau vmhc 
 hbhdtkhxunu uykuthu inau vbck vugau [///] yhebtkcn uybhdbut vagh677hthkhxs 

tmnh ot iuthkupup og ouenv vz luxk ost kfuh ifu vph vph ohcrugnu vuac ohjuek
678unjuv ot unf ohraup oheu,n ohn jehu ohrcsv ukt kf (oha) tmnh tk otu /jk 

 ipd rnmu anac679/rfzbv ouenc ujhbvk shn,hu ohnc u,ut vrahu lr <sdc> shdc ut 
ostv ohshcfnv hghcrv lrsv680 lkfuknv hgrvaf txfv ,hcc ,ubpvc yrpc tuv 

 ,njn ,urmgbu ,uejsb iva hpk vae tuv681ohshcfnu iu,j,v ouenvn tmuhaf hgrv 
 rvzha lhrm vzku /,ur,un ah ot a"fu vezjc ostv682uae,h tk ohkftnv hhukca 

 /vkgnk ,rfzbv vdvbvv hpk ,ujk ohb,ubvu ohffrn khdrvk hutr lfhpku683rta otu 
vthaeca lrvn kceh kftnv ,kj,c ,ujpv kfk uhkt o,jek ost kfuh tk ohrcsv

684ezbn unmg runak kufh ,ubpvk vmuraf /,ujpk hmjk cure ut ,jt vheut ,unf sg 
 jhsh ot rgmu685oa ukac,h ot ukhguh r,uhu huuac ohnj ohnc ohbu,j,v ohekjv 

 ykuthu inac vrah ot ut ahuukn686kf iu,j,v ouenc ubxhbfhu jbu lr <sdc> shdc 
/,jbcu yeavc inz kf obntu kfuha vn

okug truck jca 'okabu o,
trucv .hntu truev ezj

 vp rpxv vz okabuybr,hahkac 
rhht asjk ouh s"hc ,cac

ohpkt ,anj ,ba
ohragu ohh,tnu

,thrck vaau
ktv /okug

x"bt okugca vnut kf hbpk juhru vkusd vkgn hk i,hu hbfzh
tkruc vbufnv ova ict sus ic ktuna
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Glossari de noms de plantes i animals, inclosos alguns mots afins

(El número entre parèntesis que acompanya el nom hebreu indica la línia del
text on apareix per primera vegada. El nom llatí indica, en el cas de fruits,
l’arbre que els produeix. La grafia catalana és la de l’edició de la versió de B.
Sarriera feta pel P. Batllori; la grafia actual, utilitzada en la retroversió, és
donada entre parèntesis. Els mots hebreus precedits d’asterisc són noms
catalans o llatins transcrits amb lletres hebrees.)

(345)   zudtnou (Juglans regia)
(522)   eras* zudtnou d’eixarc (nota 173)

(522)   tseaun* zudtnou moscada
(438)   aburdt*agrons (Egrena alba)

(427)   (z�U �t >) ,uzuutoca (Anser)
(435)   ,ubye ,uzuutànedes (Anas)

(214)   zrutarròs
(388)   ahdhyrut*ortigues (Urtica)

(298)   vehsuckt*albudeca (mena de meló)
(435)   khtcabirol (Capreolus)

(391)   aehrpaht*espàrrecs (Asparagus officinalis)
(377)   athbhdrckt*albergènies (= albergínies, Solanum melongena)

(625)   hbhryuehx htukt*àloe cicotrín (Aloe, nota 197)
(219)   thrykt*alatria (= pasta de fideus, nota 82)
(384)   .kunkt*almols (= armolls, Atriplex hortensis)

(219)   ushnt*amidó (= midó)
(498)   aupnt*amfós (= anfós, Epinephelus guaza)

(427)   ,ukudbr,v hjurptpols de gualines (= pollets de gallines)
(288)   exrptpréssec (Prunus persica)

(432)   cbrtlebre (Lepus)
(498)   uthruyat*esturion (= esturió, Acipenser sturio)

(638)   hryhx xusehyat*esticados citrín (Helychrysum stoechas)
(611)   .bat*exenç (= eixenç, Artemisia absinthum; nota 194)

(251)   hsrbehpat*espicnart (= espicanard, Nardostachys jatamansi)
(483)   aebhpat*espinacs (Spinacea oleracea)

(524)   hckt itcbenalbi (= ben albi, nota 178)
(526)   rxucagràs (suc de raïms verds)

(382)   hdruc*borrage (= borratja, Borago officinalis)



132 eduArd Feliu132 EDUARD FELIU

(362)   (i �y«C >) ohbycpinyons
(637)   ahuknahc*bismalves (Althea officinalis)

(509)   tbhkc*belena (= balena)
(215)   kmcceba (Allium cepa)

(624)   hckj kmcceba letosa
(409)   ohfurt ohkmccebes escalunyes (Allium ascalonicum)

(425)   rucrccapó (pollastre castrat)
(675)   tdkusrc*berdolagua (= verdolaga, Portulaca oleracea)

(47)   aurcxiprer (traduint erròniament ‘boix’, nota 49)

(427)   hsdcabrit (petit de la cabra)
(311)   (,h�b �s �D �s�D >) ,uhbsdsudcireres (Prunus avium)

(561)   ;kud*julep (Sarriera: ‘exerop’)
(50)   (t �nId) tnudbova (= boga, Typha)
(255)   yrhcaud*jusvert (= julivert, nota 94)

(51)   hrchbhd*ginebre (Juniperus communis)
(522)   rtdbkd*gualangua (= galanga, Alpinia galanga)
(50)   (h �n �D) hndjonc (Juncus)

(515)   rhdrderuga (Eruca sativa)
(431)   ahcurd*grues (Grus grus)

(355)   ayhnurd*grumests (= grumets, nota 128)
(414)   hkpurd*girofle (clavell d’espècie)

(214)   (i �j«s >) ijusmiyl (= mill, Panicum miliaceum)
(377)   (, �g�k �S >) ohgukscarabaçes (= carbasses, Cucurbita)

(51)   xsvmurta (Myrthus communis)

(637)   thrkuthu*violària (Viola odorata)
(52)   srurosa (Rosa)

(47)   vrunzsarment
(241)   khcdbzgingebre (Zingiber officinale)

(318)   srzcerva (= serva, Sorbus domestica)
(438)   rhzrzestornel  (= estornell, Sturnus)

(243)   ohbugrzciurons (= cigrons, Cicer arietinum; nota 89)
(213)   ohgrzgra (llavors dels cereals)
(236)   oh,zolives (Olea europaea)
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(317)   aucjcodony (Cydonia oblonga)
(428)   rhzjporc (Sus scrofa)

(434)   rcv rhzjsenglar
(445)   iye rhzjporcel

(378)   (, �r�z�j >) ,urzjletuga (Lactuca)
(214)   vyjforment (Triticum)

(221)   ohsea ckjllet d’ametles
(515)   ksrjmostaya (= mostalla, Sinapis alba)

(438)   abusuy*todons (= tudons, Columba palumbus)
(509)   tbhbuy*tuyina (= tonyina, Thunnus thynnus)
(432)   hsruy*tord (Turdus philomelus)

(425)   (x�U �y >) xuuypaó (Pavo cristatus)
(315)   vdbyuruy*toronge (= taronja, Citrus aurantium; nota 116)

(375)   ,uerhortalices (= hortalisses)
(611)   aerh*ireos (Iris florentina, nota 193)

(523)   rcxufciliandre (= celiandre, Coriandrum sativum)
(413)   iunfcomí (Cuminum cyminum)
(215)   curfcol (Brassica oleracea)

(404)   .uue curfcol crespa
(413)   thcurf*carahuja (= alcaravia, Carum carvi)

(241)   oufrfsafrà (Crocus sativus)
(384)   (v�bh �J �r �F >) ihbharfcréixens (Nasturtium officinale)

(215)   h,rfporres (= porros, Allium porrum)

(51)   vbuckencens
(378)   dukdkberdolaga (= verdolaga, Portulaca oleracea)

(319)   zukavelana (Corylus)
(538)   ohbpdv hckuksarments (de cep)

(216)   aehrcnuk*lombrics
(51)   htukt hbdhk*liyàloe (< Lignum aloe)

(316)   iunhk*limon (= llimona, Citrus limon)
(382)   vbhuuc tdbhk*lenga bovina (= buglossa, Anchusa azurea)

(406)   (, �p�k >) ,u,pknaps (Brassica napus)
(636)   ckf iuaklengua de can (= llengua de ca, Cynoglossum officinale)

(672)   kupyn*matapol (= matapoll, Daphne gnidium)
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(541)   sru hnaygua-ros
(298)   ahbukhn*melons (Cucumis melo)

(385)   tybhnmenta (Mentha)
(438)   ahkrhn*merles (Turdus merula)
(637)   ahukn*malves (Malva)

(638)   yukhkn*melilot (Melilotus officinalis)
(565)   veanexerop (= xarop)

(565)   ykuthu veanexerop violat
(566)   ohsru veanexerop rosat

(567)   rtpubhb veanexerop de nenúfar

(528)   ahdbtrtb*naranges (Citrus paradisi, nota 179)
(675)   rtpubhb*nenúfar

(318)   ahkhpahb*nesples (Mespilus germanica)

(222)   ihcuxbreny (= segó)
(677)   hthkhx*silii (Plantago psyllium, nota 217)
(51)   ahrphx*ciprés (= xiprer, Cupressus sempervivens)

(222)   (,�k«x) ,kxsèmola
(52)   ksbxsàndel (= sàndal, Santalum)

(463' 427)   (k�d�g) kdgvedell, vedella
(472)   zgcabra (Capra)

(284)   (c�b�g >) ohcbgraÿms (= raïms, Vinis vinifera)
(50)   (v�c �r�g) vcrgsaltze (= salze, Salix)

(330)   iunrgcastanya (Castanea sativa)
(215)   ohcagerbes (= herbes)

(406)   ahhdtbyatp*pastenagues (= pastanagues, Daucus carota)
(415)   ,ubck ahdtbyatp*pastenagues blanques

(436)   ahdup*foges (= fotges, Fulica atra)
(637)   drdhbhp*senigrech (= fenigrec, Trigonella foenum-graecum)

(339)   ahhbtnsurhp*permanys (= peramanys, nota 121)
(243)   akuahp*pèsols (Pisum sativum)

(243)   kupfava (Vicia fava)
 (246)   ihxhrd bhkupfaves freses (= faves esmicolades)

(610)   whbhdybkp*plantage (= plantatge, Plantago)
(413)   kpkppebre

(429)   (,H �D �r �P >) ,uhdrpperdius (Alectoris rufa; nota 144)
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(362)   aeu,xp*festucs (Pistacia vera)

(435' 463)   (h �c �m) hcmcerv, cervo (= cérvol, Cervus elaphus)
(352)   oheunmpanses (grans de raïm dessecats)

(406)   (iIb �m >) ,ububmràvens (= ravenisses, Raphanus raphanistrum)

(507)   hrdbue*congre (Conger conger)
(675)   vskuxbue*consolda (Symphytum)

(214)   ,uhbyellegums
(402)   vbecanela (= canyella, Cinnamomum zeylandicum)

(524)   hnunsre*cardemoni (= cardamom, Elettaria cardamomum)
(298)   (tU� �e) tuaecoguombre (= cogombre, Cucumis sativus)

(683)   thae*càssia fístula (= canyafístula, Cassia fistula)

(406)   ahctr*raves (Raphanus sativus)
(651)   hycrchacr*rabsibarbati (Verbascum thapsus, nota 210)

(47)   hbtnur*romaní (Rosmarinus officinalis)
(481)   kjroveyla (= ovella, Ovis aries)
(498)   dhr*rey (= reig, Sciaena aquila)
(303)   iunrmalgrana (= magrana, Punica granatum)

(214)   (k�gUJ ,�k«C �J >) kgua ,kucaavena (Avena sativa)
(406)   ouaall (Allium sativum)

(603)   ahruts ahkhpua*trufles de roax (nota 191)
(516 '117)   (rac) rua(carn de) vaca, bou
(214)   (iIP �J >) iuphasèguel (= sègol, Secale cereale)

(406)   athcrha*xerovies, cheruvies (= xirivies, Pastinaca sativa)
(432)   ahkhaha*xexeles (= xixelles, Columba oenas)
(606)   vthuka*sàlvia (Salvia officinalis)

(438 '429)   (u�k �A > oh �u �k �G) ohukacodornius (= guatlles, Coturnix coturnix;
       nota 145)

(675)   tuhu hrpna*sempreviva (Helichrysum bracteatum)
(214)   vrugaordi (Hordeum)

(426)   (i �p �J) ipaconil (= conill, Oryctolagus cuniculus)
(362)   (s �e �J) seaamenla (= ametlla, Prunus amygdalus)
(317)   ahhbhnra*sarmenys (= sarmenyes, varietat de pera)

(281)   (v�b �t �T >) ohbt,figues (Ficus carica)
(430)   (oh �rIT) ohru,tortres (= tórtores, Streptopelia)
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(274)   ,u,móra (Morus)
(349)   rn,dàtil (Phoenix dactylifera)

(294)   jup,poma (Malus domestica)
(377)   sr,bleda (Beta vulgaris, nota 133)

(117)   ohkudbr,pols (= polls, pollets)
(394)   ,kudbr,gualina (= gallina)
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