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COMUNICACIÓ 

Antoni Bosch-Veciana (Facultat de Filosofia, URL) : «Totes {les 
ma/n/ties] són diJ!ines i totes són humanes» (rravra [Tà vocr11uaTa] 
SEta 'Xal rravTa àVSQw7tLVa) (La ma/altia sagrada, XVIII J") 

E l tractat mèd Ic q ue porta per títo l La malaltia sagrada (nE:Qi 

ÉE:QI]Ç, voúaou) pertany a lacoUecció d 'escrirs hipocràtics. El Cor
pus 1-lippocraricll1l1 el componen un conj unt de seixanta-dues obres 
que s'atribue ixen, no sense reserves per part d ' alguns est udio
sos, a H ipòcrates de Cos (460-375/355? aC), e l «pare de la medici
na», aquell de qUI Galè dIgué que fou l'<< inventorde tots els béns»l . 
Aquest tractat intitulat u/lI1alaltia sagrada -denom InacIó tècnica 
per a referIr-se a l ' epilèpsia 2- és, des de molts punts de viS ia, 

* Seguim la numeració en capítols i paràgrafs de l'edic ió de JOUANNA 
(= Jacques JOUANNA, liippocrate. La lIIaladie sacrée, tome li, 3è partie , 
Paris. 2003). que. pel que fa a la numeració del s capítols, segue ix l'edició 
de L!TTRÉ (= É. LJTTR É, Oellvres cOll1plèles d 'liippocrate, t. V I. , París , 
1948) . L'edic ió de J. JOUANNA conté entre parèntesi la referència a la 
numerac ió de JONES (= W. H. S. JONES, Hippocrates, vol. 11 , Cambridge 
(Mass.)- London, 1923). 

I. Vegeu Jacques JouA NNt\ - Caroline MAGDELAINE, Art.: « Hippocrate 
de Cos», en Dictiolll/aire des Philosophes AI/riqlles III , Paris: CN RS, 
2000, pp. 77 1-790. Aquest article conté una bibliografia especialitzada 
de fonts i d ' est ri s d 'estudi d ' una utilitat extraordinària. Vegeu també C!S 
volums apareguts en la Collectioll des Ulliversi/és de France (CU F) que 
publica Les Belles Le/lres de París sota el patronatge de l' Associarioll 
Guillaume Budé. Els textos hipoc ràtics d'aquesta col· ]ecció van a càrrec 
de l professor Jacques JOUANNA . També cal referir-sc al llibre Hippocrate. 
L'Art de la lIIédecil1c , lraduction et présentation par Jacques Jouanna et 
Caroline Magdclaine. Paris: GF Flammarion (GF 838), 1999.362 pp. En 
calalà disposem del volum de la Bernat Metge: !-!ipòcrates. l'racra/s 
lIIèdics. I. El lIIal sagra/. Text revisat i traducció de Josep Alsina. 
Introducció d ' Eulàlia Vintró. Barcelona. Fundació Bernat Metge. 1972. 
12 J pp. En rc!ació al sentit del logos en el Corpus 1-lippocralic/lll1. vegeu: 
Pedro LAíN ENTRALGO. La curaciólI por la palabra ell la AI/tigiiedad 
e/tísica . Madrid: Amhropos, 1987 . El capítol IV d ' aquesta obra està 
dedicat a Hi pòcrates: La palabra el/ la medicina hipocrtítica , pp. 162- 196. 

2 . Ellerme epilèpsia . que en grec signi fica senzillament a/ac. no era ci 
nom tècnic que aleshores tenia l'actualment anomenada epilèpsia. El nom 
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interessant. Tal com ha assenyalat amb raó el professor Jacques 
Jouanna, un dels més grans especialistes en els textos hipocràtics, 
professor a la Université París - La Sorbonne, aquest tracta t ja en 
l'antiguitat c ridà l'atenció de metges i pensadors. sobretot per 
dues raons: a) per la crítica contra els qui c reien que les malalties 
eren causades pels déus; i b) per la tesi que s'hi sosté que és el 
cervell i no pas el cor o el d iafragma, la seu del pensament). A 
partir del proppassat segle xx, aquest tracta t ha merescut una 
atenció especial, sobretot ~segons el mateix Jacques 10uanna- per 
ser «un dels exemples més brillants del racional isme del segle de 
Pèricles»'" el segle d'or atenès. El text de La malaltia sagrada, a més 
de ser, doncs, un dels textos més antics de medicina científica sobre 
l'epilèpsia, és un dels textos de l'ant iguitat que més ens permeten 
de conèixer les concepc ions populars i màgiques de la medicina, 
les quals tan directament combat el tractat al qual ens referim. 

El text de La lIIala/ria sagrada manté un to oral que fa pensar 
als estudiosos que ens trobem davant d ' un tractat de medicina 
que devia ser, en la seva forma original, una ex posició oraP, un 

de lIIalaltia sagrada era, malgra¡ que ens pugui semblar sorprenent. el 
nom tècnic que usaven els metges. en aquell segle d' Hipòcrates. pe r a 
anomenar allò que actualment la medicina entén amb la denominació 
d 'epilèpsia. L'ús de kaleolllénês en i.l (rré:QI. ,~ç lEQíïç voúcrou 
%aÀEO~¡ÉV'lç) indica que ens trobem davam d' un tecnicisme. Cr. Jacques 
JOUANNA . I-lippocrate. La lIIaladie sacrée (torne Il. 3è partie). Paris: Les 
Belles Leltres (CU F). 2003. p. 2 nota 1. 

3. Del capítol ii i fins al xvii l'autorestudia el cervell i el considera 
la causa de l'epilèps ia. El cervell és, així mateix segons I-lipòcrates.la 
seu del pensament i la font dels llostres plaers i les nostres joies. dels 
nostres riures i de les nostres bromes, de les nostres penes, de les 
nostres contrarietats. de les nostres tristeses j dels nostres plors. El 
cervell té el poder més gran (oúva~llv EXEtV rrÀc:ícrT'lV. en xvi. I ). 
Igualment. el cervell és el missatger (ó owyyÉÀÀrov. en xvi.3) i l'intèrpret 
(TÒV f;QP'lVc:ÚOVTO. en xvii.l) de la comprensió (T11v crúvcGtv, en 
xvi.3 i xvii. 1 ). Per a tota aquesta temàtica referida al cervel l. vegeu: La 
mlilalria sagrada , iii .l -xv ii,4. Cf. Jacques JOUANNA. l-!ippocrare. La 
Illa {adie sacrée. Paris: Les Belles Lettres (C UF), 2003, p. VII. 

4. Ibídem. p. VII. 
5. Dc cara a la determinació del to oral que transmet el text en ci 

seu estat actual. vegeu: Ibídelll , pp. X-Xl. 
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curs sobre l'epilèpsia en e l qual, a més, i sense estalviar arguments, 
es debat ia sòlidament conlra els rituals su perst iciosos i màgics de 
la medici na popular. Aquest curs es devia posar ben aviat per 
escrit, sobretot atesa la importància de les argumentacions que 
s'hi sostenien. Aques t curs, pOSal per escrit. pod ia molt bé haver 
estat Ull utillatge intel·lectual de primer ordre per als estudiants de 
med icina d 'aq uell moment hel· lèn ic. 

En els Col·loquis de Vic d'enguany. que tracten sobreLa sal/t/, 
resulta d ' interès evocar - ni que sigui sumàriament- e l primer text 
de medic ina racional o científica. Sobretot allò que volem remarcar 
és la contraposició que es dóna entre la manera d 'entendre i 
d 'exercitar la medici na que vehicula La lIIalalria sagrada, és a d ir, 
una manera raciona l d'entendre i exercitar la medicina, i la manera 
d'entendre i d 'exerc itar la medicina que b mental itat màgica i po
pular propugnava en aque ll segle hipocràtic. La frase tïnal del text 
que intitula aquesta comu ni cació e ns encamina e n la direcció 
d 'aquesta problemàtica. Amb tot , l'espai de què disposem tan sols 
ens permet de parar l'atenció en el fet que e l racionalisme que respi
ra de da lt a baix La lIIalaltia sagrada no impossibilita a l'autor 
d'afirmar,just al final mateix de l'obra, que «totes [les malalties] 
són divines i totes són humanes» (x viii, I ), malgrat trac tar-se d'una 
obra que lluita di rectament contra una medicina màgica i popular, 
que precisament situava en els déus l 'origen i la causa de les 
malalties humanes6. És, doncs, el sentit d'aquest text que volem 
penetra r, tenint present e l sentit del tot de l'obra en relació a aquesta 
temàtica . 

Cal dir de bon princ ipi que, de fe l, l' afirmac ió fi nal del text 
hipocrà ti c, a ixò és, q ue «totes [les malalties] són div ines i to tes 
són humanes» (rravTa [Tà vocrlí~wTaJ SE.Ia xal rravTa 
àvSQwrrtva, en xv iii , 1), no agafa per sorpresa el lector d ' avui, 
ni tampoc l'o ient d ' aquel l present atenès. En efecte, al llarg de 
l 'obra - i ja des del mate ix inici- l'autor va remarcan t, de di ferent 
manera, aquest caràcter di ví i h/llllà de to tes les malalties . 
Resseguim -ho: 

6. "En particular. en aquesta malaltia. per cada forma d'afecció. 
atribueixen la causa a Ull déu" (ÈxacrTl!l Eloet TOU TIÓ9EOÇ 8e4i T~\' 
aiTí.1lv ITQocrn9ÉvTeç. en i. 10). 
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1. En l'inici mateix de l'obra trobem una frase que posa en 
situació el lector (l 'o ient de ll avors) en relació a la temàtica del 
curs: «Pel que fa a la malaltia anomenada sagrada, heus ací el que 
podem di r» (n EQl -dic; íEQTjC; voúoou XaM:O~Li:vllÇ roO€ EX€l, en 
i,l). Aq uesta frase inic ial, de to marcadament oral, fa la funci ó de 
títo l de l'obra. De tota manera, el que segueix, sorprenentment, no 
és una expl icació de la malaltia sagrada, sinó l'inici d'una llarga 
polèm ica -ocupa els 13 llargs versos del primer capítol- contra e ls 
qui consideraven aquella lIla/alria sagrada com una ma lalt ia divi
na, a ixò és, com una malaltia enviada pels déus per raó d'una 
voluntat contrariada a causa, molt probablement, encara que sense 
cap certesa, d'alguna actuac ió humana reprovable. 

La mentalitat que contemplava, en general, les malalties -i 
sobretot lamala/tia sagrada, molt més espectacular- com un càs ti g 
d ivinal (i, en aquest sentit , per a e ll s, les ma lalt ies e ren divil1es), la 
retrotrau, el nostre autor, a la llunyania de ls temps, quan diu: e/s 
"oll/es (01. Ò iiv8QW1rDl, en i, 2) c reien que aquesta mala lt ia sagrada 
era una malalt ia divina (ÈvÓ)llOaV 8E.tÓV II TCQTjY)la Elvat, en i, 2). 
Aq uesta menta litat que persisteix en el present hipocràtic vol ser 
bandejada ara amb arguments contundents que passen, en primer 
lloc, per determinar l'o rigen d'aque lla mentalitat. 

En el tractat La malaltia sagrada l 'autor sos té que els ho mes 
han cregut que la mala/tia sagrada (Tiic; l E.QTjC; voúoou, en i, I) 
era divina (8E.ï:óv II TCQTjy)la elVOl, en i, 2) a causa de la seva in
competència i del seu més gran astorament (ÚTCÒ ànElQlllC; xal 
80U~lOOtÓTllTOC;, en i, 2), coses que fan que els homes creguin que 
es tracta d'una malaltia diferent de les altres malalt ies. En relació a 
la incompetènc ia, l'autor para atenció en el fet que si e ls homes 
mantenen el caràcter diví de la malaltia sagrada i, al mate ix temps, 
hi posen remei amb purificacions i encanter is (xa8oQ)lOtOl ... xal 
ÈnoOloDol v, en i, 2), cauen en contradicció (T~V ànoglllv, en i, 2), 
ja que el caràcter diví (TÒ 8EtOV, en ¡, 2) -entès per ells com a 
caràcter de la malaltia que la fa inguarible- desapareixeria si, amb 
e ls remeis, s'arribés a guarir la malaltia. D'a lt ra banda, si és a causa 
del gran astorament que provoquen els atacs epilèptics allò que fa 
aques ta ma laltia divina (d SÈ Stà TÒV 8au)lciolOV 8E.lOV 
VO)ltE.1Tat, en i, 3), aleshores hi ha igualme nt moltes altres malalties 
que són sagrades (rroÀÀà Tà íEQà vOO~llaTa SOTat, en i, 3; i més 
endavant llegim ¡l ra; e i\nai , en i, 3,) i no únicament l'epi lèpsia, que 
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és l' única qualificada en aquell temps desagrada. S'escau que molles 
mala lties donen febre (ol rruQ8Tol, en i, 3) i algunes provoquen 
foll ia i de lir is ÜWl VO~LÉ:VOUÇ ò:vSQwrrouç xat rraQacpQovÉ:ovTaç, 
en i, 3), i no per això són menys sagrades que l'epi lèpsia, ni pot d ir
se que no les causi un déu, seguint e l parer de ls homes de mentalitat 
màgica i supersticiosa. 

E l text especifica qui són els prime rs (ol rrQwTol, en i, 47) que 
han atribuït un caràcter sagrat a l'epilèpsia. En efecte, llegim en i, 4 : 
"Jo crec que els pr imers que van quali ficar aques ta mala lt ia així 
[com a sagrada] eren homes semblants a ls que ara [en e l present 
d 'Hipòcrates] són els fet illers (¡taYOl), els pur ificadors (xa8oQTat), 
e ls xa rlatans (ayúQTul) i els enga lipadors (aÀaÇóv8ç), tots aq ue lls 
que fa n veure que són molt piadosos (SE00 EJ)dç) i que te nen un 
saber superior (rrÀÉov Tt EtoÉval). Aq uests homes, emparan t-se 
en e l diví (-rò Sdov) per amagar la seva incapac itat per a trobar un 
re me i út il que, administrat , pogués guarir, qualificaren de sagrada 
aquesta malaltia (tQòv Èvó~laav ToiJTO TÒ rróSoç) pe r no palesar 
llur absoluta ignorància. A leshores hi afeg iren expl icacion s 
apropiades i van prescr iure purificacions (xaSaQ~oúç) i encanteris 
(È.rraoloa ç) . i ordenaven abs tenir-se de banys i d 'un gran nombre 
d'aliments inadequats als mal alts" . I més e ndavant [e n i, 5] l' autor 
ins isteix : «Totes aq uestes prescripcions les imposen pe l caràc ter 
diví (TOÜ Sóou)[de la malaltia], corn s i disposess in d ' un saber 
superior (wç rrÀÉov Tl etoÓT8Ç), i hi afegeixen altres causes, am b la 
intenció que, s i e l malalt guarís, s igui per a ells el renom de la fama 
i la destresa (al.lTWV lí oóça el 11 xat 1Í oEçlóTrJ); i si el malalt morís, 
la seva de fensa ( Ií àrroÀoyÍ11) fos assegurada, te nint com a pretex t 
que e ll s no en són respo nsables (al TlOl), s inó que ho són els 
déus (àÀA Ol SEol), perquè e lls no els han receptat cap medicament 
(cpaQpaxov ouoÉv) ni per a menjar ni per a beure, ni e ls han prescrit 
banys (OUT8 ÀouTQola \ ) per tal que no semblin ser-ne els respon
sab les (waTE ooxElv alTlOl dVOl)>>. Davant aquesta manera de 
pensar i de fer, l'autor de Ln lIIalallia sagrada argumenta e n con-

7. Jacques Jouanna remarca que la recerca sobre «el primer» 
(d'a lguna cosa) era una caracterís ti ca del segle V ac' Cr. Jacques 
JOUANi\'A. Hippocrale. La ma {adie sacrée. p. 38. nota 8. on ra esmenI 
de l'article d'A. KLE(i\'GÜNTHER . n gwToÇ EÚQETlíç. en Phi{o{ogus. 
Supplémcnt. XXVIII. 1934 . 
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tra posan t exemples de pobles [els habitants de l'i nterior de Líbia] 
que fan e l que els supersticiosos sostenen que provoca la malaltia 
i, per contra , són pobles que es tan sa ns i bons (ef. i , 6). D ' aquí 
[' autor conc lo u que «de cap manera Déu no és la causa de la 
malaltia» (ouxÉn Ó 8EÒÇ al nóç Èan v, en i, 6), i que «tampoc no 
hi poden res les purificaci ons, sinó que són els aliments els que 
guareixen [a malaltia i els que la provoquen (ibídem), i d' aques ta 
manera hom eli mina el poder de Déu [com a causa de la malaltia 
sagrada]» (TOU oÈ: 8E.DU àcpaví.Ç€TUt 1Í ÜÚVQ).1tç, ibídelll) . L'autor ja 
hav ia formul at , en [' inici mateix d 'aquest tractat , la seva tcsi de 
fons: que la malaltia sagrada no li semblava de cap manera «ni 
més di vina (8ELOTÉçnl) ni més sagrada (1.EQWTÉQl1) que les a ltres 
[mala lti es], i de la mateixa manera que totes les altres mal a lt ies 
tenen un origen natura l a partir del qual s'or iginen (àÀÀà cpúa1v 
~l€V EXEt ... yí vETa1), aquesta malaltia té també un origen natura l i 
una causa desencadenant (cptx:nv O€ aÜT11 xal rrQócpaatv)>> (i, 1). 

Aquesta consideració sobre l'etiologia de la malalt ia anomenada 
sag rada -etio logia que l'autor desplegarà amb precisió al llarg de l 
tractat (de ii , 1 fins a xvii , 4)- serveix a l' autor per a afirmar l' ateisme 
dels homes superstic iosos del seu temps que, sota e l pretext de 
considerar la Illa/a/tia sagrada com a causada per la div in itat 
-a causa del seu desconei xeme nt i e l seu atreviment-, no fan si nó 
mostrar-se incrèduls respec te del caràcter sagrat i di ví de la malaltia 
sagrada (OÜTE íQa VOJ1i ÇEtV et vat OÚTE 8da, e n i, 7). Alesho res, 
amb aquest dir i fe r, e ls qui fa n purificac ions i e nca nteris negue n 
am b aquestes pràc ti ques que la d iv ini tat en s igui la causa i 
mantenen que és quelcom humà (waTE J111X€n TÒ 8êtOV GlTlOV 
ElVa1, àÀÀa 1"1 àv8Qwrr1Vov, e n i , 7), atès que soste nen que 
poden guarir aques tes ma lal ties i, per tan t, que també, d 'alguna 
manera , les poden provocar; i «en aques ta tess itura argume ntativa , 
e l d iví desaparei x» (Èv Toúnp 1"("9 ÀÓY~ TÒ 8dov àrróÀÀoTat, e n i, 
7). Amb arguments aix í i amb les pràctiques màgiq ues enganyen la 
gent i " malgasten bona part de ls seus d iscursos amb referències a 
la d ivinitat i als esperits (o TE rroÀuç aUTOlO" t TOU ÀÓYOO Èç TÒ 
8ElOV àCP~XEt xal TÒ oa1J1ÓvlOv, e n i, 8). A aq uests homes 
només els preocupa la seva g lò ria i el seu honor (GUTWV li oó~a Et 11 
xal li OE~lÓTl1Ç, e n i, 5), desconside rant la ver itable naturalesa de 
Déu (TOU O€ SEOO ... 11 OÚVGJ1 1Ç, en i, 6). Les raons d'aquests fetil lers 
no són pas raons de re lig iositat (EUO"EPEi 11Ç, en i, 8), com c re ue n, 
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sinó d'impie tat i d'ate isme (m::g1. óuam~:p€Í. qç ~là /~ÀOV %a1. Ú)Ç oi 
(ko1. OU% Eloiv , en i, 8), I afege ix l'autor de l tractat de manera 
conc isa i expediti va: «e l que ells creuen pietós i diví no és sinó 
impi etat i blasfèmia ») (TÓ Te cua cpÈç aun])v %at TÒ Od ov àacpÉç 
80Tl %a1. avoalOv, en i , 8) , A cOJ1linuació dedi ca un ll arg espai a 
mostrar aquesta tes i sobre ci sentit impietós i blasfem dels ritua ls 
purificadors . i ens fa ado narqueels mags i fetille rs vo len sotmetre 
el poder de ls déus a la intel'li gènc ia del s homes, quan e ls déus no 
posseeixen aques t pode r que e ls mags i fetille res e ls atribuei xen. 
Ho fnn per raons econò miques. per Iai d 'obten ir d iners amb 
enganys (c f. i. 9- 13), La fra se darrera del capítol primer és clarament 
un final temàtic: «Aquest és el meu parer sobre les purificacions» 
(xat TCCQt ~LÈV T(tlvxaOaQ).Iwv oünü ~lOL 00%C1 EXClV, en i, 13). 

Aquesta menta li tat màgi ca, persistent e ncara en el temps 
d ' Hipòcr~ltes, manten ia que les ma lalties les envia ven e ls déus ( i 
amb més raó l'epilèpsia. com ho mostraven els seus s ignes externs 
tan aparatosos) , i trac ta va les malalti es a mb purifi cac ions i 
encanteris màgics per tal d'allunyar-les de ls homes . La po lèmica 
conlra aquella medic ina ocupa -com acabem de veure- to t e l pri 
mer capítol, un capítol particularment llarg (i. 1-1 3). si el comparem 
amb la resta de capítol s de l tractat que ens ocupa. 

2, En el començ de l capítol segon. lOt just acabada la polèmica 
cont ra la medicina màgica i popu lar continguda en e l capítol pri 
mer, re ferent a la manertl de comprendre i de tractar la fIIalaltia 
sagrada. l'autor fa ulla presentac ió breu sobre c i di scurs que es 
disposa a emprendre en relació a l'origen i la naturalesa de ia lIlalaltia 
sagrada . I comença amb aques tes parau les. que resumeixen bé e l 
que ha dit en el pri mer capítol i orienten J"exposició que seguirà: 
«Segons e l meu entendre. aques ta malaltia no és cie cap manera 
més divina (8EtÓn::gov) que les ahres , s inó que. així com totes les 
altres tenen un ori gen natural « PÚOt V ~lÈV EXEt v) a partir del qual 
cadascuna neix (ExaoTa ytVETat), tambée\la té un origen natural 
« PÚOl v) i una causa (xa l TCgÓ(paOt v). És una malalt i? di vina (Bclov 
yi vEoOal) pe r la mate ixa raó que ho són les altres. Es una malaltia 
que es pot curar. i no pas menys que les altres . excepte en e l cas 
que a causa de la seva llarga clurada hagi agafat una força tal que 
fos més poderosa que e ls remeis que s'admin istress in » (ii. I ) . 

A co nt inuació enunc ia I· herènc ia COI11 a ori gen de la II/alalfia 
sagrada: «[ Aquesta malaltia I s 'origina. CO I11 les alt res ma lalties. en 

75 



l'herència ... (aQXêTal OÈ oocmEQ xal TaUó oo1ÍuaTa xaTà ysvo:;») 
(ii , 2)8. Argumenta que, de la mateixa manera que altres malalties es 
transmeten hereditàriament a través de la semença [ó yóvoç, en 
ii,2J (que prové, segons l'autor, de totes les parts del cos: de les 
parts sanes i de les malaltes), també la li/ala Iria sagrada es pal 
transmetre aix í. Més encara: els nemàtics poden heretar la lIIalaltia 
sagrada (a ixò és, e ls esdevé de manera natural [cpÚOEt YlVETOl, 
e n ii, 3])~ en canvi, no s'esdevé així en els biliosos, que no contrauen 
aquesta malaltia (cf. també v, 1). Aquesta és, per al nostre autor, 
una altra gran prova (€.TEQOV 8È ~É.yo TEX~líQlOV, en iii , 1) queIa 
malaltia sagrada «no és de cap manera més divina que les altres 
malalties» (OUOEV 0ElÓTEQÓV Èon TWV ÀOl1tWV vooll~aTwv, en 
ibídem) , perquè, s i aquesta malaltia fos més di vina que les altres 
(Ei 0EtÓTEQÓV Èon TWV èú .. Àwv, en ibídem), no es donaria en alguns 
sí i en d 'alLres no. I, en explicar la transmiss ió de la malaltia, en 
l' in ici del capítol tercer, l ' autor sosté que en la formació del cervell 
e n el fetus és quan s'origi na la malaltia i per això defensa argu
mentadament que «és el cervell, de fet , el causant d 'aquesta malaltia» 
(atnoç Ò ÈyxécpoÀoç TOÚTOU TOU rró8Eoç, en iii , 1), com és també 
la causa de totes les malalties més greus (TWV aUwv vOOll~laT(J)v 
TWV )lEyloTWV, ibídelll). En aquest punt l' autor explica amb deta ll 
i llargament tot allò referen t a l 'etiologia de l'epilèpsia, a ixí com la 
simptomatologia , els efectes i la influència del medi ambient i dels 
vents, en relac ió al cervell, tot al llarg d 'onze capítols (iii , 1 - xiii , 5). 

3. Quan acaba aquest llarg argument demost ratiu que acabem 
d 'esmentar (iii, I - xiii , 5), l' autor conclou ratificant el caràcter 
natural de la mala ltia amb aquestes paraules: «Vet aquí com aquesta 
malaltia neix i s'escampa (yi VETat xal0aÀÀE1) a causa d ' a llò que 

8. En la introducció a El mal sagral de la Bernat Metge de l'any 
1972. en nota , la Dra. Eulàlia Vintró va escriure: <~ Fins fa poc aquesta 
també era l'opinió dels metges; avui. però, eminents neuròlegs 
assenyalen el caràcter secundari de l' herència dins l'etiologia de 
l' epilèpsia (e l tant per cent és de 5%). En canvi sí que hi innueix 
l' herència indirecta, és a dir,la predisposició específica a contreure el 
mal. Els fill s dels alcohòlics, per exemple , solen heretar una certa 
predisposició a l'epilèpsia» (Hipòcrates. Traclals mèdics. I. El li/aI 
sagral, ja citat. p. 107 nOla 9). En altres indrets del Corpus Hippocralicllm 
també es fa referència a la possibil itat que sigui l' herència l'origen de la 
lIIalallia sag rada (er. el tractal Prediccions Il. 5) . 
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el1l ra i surt (òrrò TWV rrQ00tÓVTCllV TE xat ÒrrlÓVTCllV); no resulta 
ser més dificultosa que les alt res ni pel que fa a guarir-la (ilicr8m) 
ni pel que fa a conèi xer-la (yvWVOt), i no és de cap manera més 
di vina que les altres (oulSè 88l0TÉ:Q1l ~ at. aÀÀat)>> (xi ii, 5) . L'autor 
ha volgut tancar la seva exposició sobre la naturalesa de la lIIalaltia 
sagrada amb aquestes paraules que segellen un a argumentació 
racional i en són la conclusió, com ho dóna entenent e l «vet aquí» 
(oünj)C;, en xiii , 5) que encapçala aquest fragment. L' argumentació 
sobre l'etiologia de la lIIalalfia sagrada és la més llarga ex plicac ió 
rao nada que sobre l'epilèpsia podem trobar en tot e l Corpf/s 
' -lippocratiCI/III. En e l tractat dels Vellts (xiv) també tracta la lIIalaltia 
sagrada, encara que d ' un::! maner::! notablement més breu 9

. D 'aquí 
la fo rça que té aquest final del capítol xiii , 5. 

4. El darrer gran bloc tex tua l, referit a la determinació natural i 
divin::! de la lIIalaltia sagrada, és el d::! rrer capítol, el xv ii i, un 
capíto l breu, dedica t to t e ll a deixar ben clara la conc lusió que e l 
lector (o l'oient) havia d'a rri bar a entendre de LO t a llò exposat 
argumentadament. Abans, però, l'autor de La lIIalaltia sagrada 
ha oberlun gran parèntesi: els capítols xiv-xvii. A començaments 
del segle xx aquests capítols ha vien estat considerats per part 
d 'U. van Wilamowi lz- Moe llendorff ( 1901 1°) i O. Regenbogen 
( 191411

) un afegitó al nostre tractat. De fet , en l ' actua litat ningú no 
defensa aquesta tes i, s inó que e ls estud iosos consideren aquests 
quatrecapílols (xiv-xvii ) part integrant del tractat que fan la funció 
d ' aprofundir en a llò dit sobre el cerve ll en e ls capítols anteriors 0, 

amb paraules del professor Jacques Jouanna, aquest bloc «don ne 
ampleur e l approfondissemen t en resituant l'ex pl ica tion de la 
maladie sacrée dans un systèmc pathologique plus large, centré 
auto Ul" du ccrvcau, don t e ll c est un cas parti cu lier»ll. En aquests 

9. Una comparació del s dos tractals respecte de la malalfia sagrada 
es l'OI trobar en Jacques JOUANNA. I-lippocrafe . La ma/adie sacrée.ja 
citat. pp. XLIX-Lli. 

10. U. VON WILAMOWITZ-MoELLENDORFF. «Dic hippokrali sche n 
Schrift n eQi. lE:Qiïç voúcrou». en Sit:ullgsber. d. Prems. Akad. dcr 
\Viss .. 190 I. pp. 2-23 . 

Il. o. ROGENBODEN. Symbofa lIipocrmea. Di sse rtatio. Berlin 1914, 
pp. 36-42. 

12. Vegeu Jacques JOU ANNA. Hippocrale. La Illa/adie sac,.ée, ja 
citat. pp. XVIII-XXII. 
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quatre capíto ls es parla sobretot cie la funció del cervell (x i v, 1 -
xvii, 2) i, també, breument. de la del diafragma (xvii, 2) i, en un parell 
de versos. de la del cor (xvi i. 3-4). L'autor defcnsa que és el cervell 
-i no pas el diafragma o el cor- el que té a veure amb l 'epi lèpsia. 

En efecte, el que l'autor de La Illa/a/ria sagrada ja hav ia escrit 
en iii , i , ara, en xiv, I ho detalla: «Cal que els homes sIlpiguen que 
d'on neixen els nostres plaers, les nostres joies, el nostre riure i les 
nostres bromes és d'aquell indret [el cervell ], que és també el lloc 
de les nostres penes, de les nostres afliccions, de les nostres 
angoixes i dels nostres plors.» l , tot segu it, fa: «1 és per ell [el 
cervell ], principa lment, que pensem i concebem «(PQOVÉOPEV xal 
VOÉOpEV) 13, que veiem i escoltem, que distingim les coses lletges 
de les belles, les coses dolentes de les bones, les coses agrada
bles de les desagradables, [ ... ]» (x i v, 2). I. després d'una ll ista de 
disfuncions, afirma: «Tot això ens passa a causa del cervel l (TaüTa 
rraaxopevòrrò TOU ÈYXE(paÀOu rravTa)>> (x i v, 4) . I, a partir d' aqu í, 
exposa, basant-se en una expl icació racional, per què el cervell és 
la causa de totes aquestes disfunc ions. I acaba amb aquesta 
afi rmació: «A causa de tot això, sosti nc que, en ['home, el cervell 
és allò que té la més gran força» (KaTà TaüTa vop i Çw TÒV 
Èyxf:cpaÀov oúva~llv ÉXElV rrÀEtaTT]V Èv n~ àv0QwmJl, xvi, 1) . I la 
raó és que «ell és l ' intèrpret (ÉQPEVEÚÇ) de tot allò que prové de 
l ' aire (à1tò TOU 11ÉQoç), si està sa» (ibídelll); i «l'ai re causa en ell el 
pensament (T~V Of: cpQóvl1al V aUTql Ó àlíQ rraQÉXETal )>> ; així com 
«la capaci tat de pensar que hi ha en el cos és proporcional a l 'aire 
que conté)) (ibídelll) . En xvi, 3 llegim : «En tot allò referent a la 
comprensió. el cervell n'és el missatger (Èç oÈ TIlv aúvEalv Ó 
E:yxÉcpaÀóç EaTlv Ó otayyÉÀÀúJv), perquè quan l ' home inspi ra 
l'aire (TÒ rrvEü~la), aq uest arr iba en primer lloc al cervell i, després, 
l 'aire (ó àlíQ) es reparteix per tota la resta del cos, una vegada ha 
dei xat el més actiu d ' ell ma teix en el cervel l: el que conté de 

13. A Igu ll s estudiosos (J ONES, per exemple), segui lli e I manuscrit 
e, eliminen el xal VOÉOf.1EV. De tOLa ma nera. en el text de La lIIala/fia 
sagrada trobem altres usos de relacions de verbs que designen accions 
del pensament: cpQov6v TE xal v06". en xvii. 2. També e n el text 
proper de xiv, 3 hi ha un altre lligam entre verbs: xal )lat vÓ¡.H::8n xnt 
ITnQacpQoviOpEV. Vegeu Jacques JOUANNA , l!ippocrafe. La ma/adic 
sacrée. ja citnl. p. 110, nOLa 9. 
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pensament i de cone ixement (cpQÓV1)JOV TE xal yVÓJ,U11V Exov)>>. l , 
més endavant , e n l' inici de l capítol xv ii diu : «Per això afi rmo que el 
cervel l és l' intèrpret de la comprensió (OlÓTl cp lWl TÒ\l ÈyxÉ.cpaÀov 
Ó \la l TÒV ÉQPEvEúovTa n l v çúvEcrl V, en xvii, 1).» 

En re lac ió al dia frag ma (ai. CPQÉ.VEÇ, en xv ii , 2) i al cor (nl 
x a Qoí 1] , en xvii, 3), l'auto r mostra com aq ues ts no intervenen en 
l 'or igen de /a II/a/a /ria sag roda perq uè no e n cone ix cap propie tat 
que incide ixi e n e l pensament , a part que la seva es tructura fís ica 
no ho permet (c L xv ii , 2-4) . L' autor ho aprofita per a assenyalar que 
el no m de ai CPQÉ.VEÇ per a anome nar e l d ia fra gma és de l to t 
inapropiat. perquè si bé el nom té a veure amb e l pcnsar [cpQoVE:lvl , 
de fet la seva fun c ió ho nega : s'esdevé com e n les anome nades 
aurícules [= ore lletes] del cor, que no serveixen per a l ' audic ió (eL 
xvii, 2) . F inalme nt, en xvii, 3 ll egim: «No obstan t a ixò, cap de les 
dues parts [e l di afragma i el cor] no té res a veure amb e l pe nsa ment 
(cpQoVlíOlOÇ), s inó que de to t això e l cerve ll n 'és la causa (àÀÀ' 
éuravnov TOÚTúJV alT LOç Ó ÈyxÉcpaÀóç ÈGTlv).» l ex pl ica la raó 
que ocas iona les malalties greus, com ara l' e pi lèpsia: «A i x í com e l 
cerve ll percep e l pe nsament que surt de l' ai re abans que ho faci n 
les alt res parts del cos, de la mateixa manera si en l' aire hi ha algu n 
canvi brusc efectuat a causa de les es tacions, i l'aire esdevé diferent 
de co m era , e l cerve ll és e l primer que ho pe rcep (ó ÈyxÉcpa Àoç 
rrQéi:lToç ai.cr8aVETat ). Per això sostinc que les ma lalties que l'afec
te n són les més agudes, les més gre us, les més morta ls i les més 
difícil s de diagnosticar pels inexpen s (TOlGl v à rróQolo l v)>> (xvi i,4). 

A parti r d 'ací s' inic ia e l cap ítol xviii . que conté quatre versets. 
Tal comja hem assenyalat , constitue ix Ull e píleg a tot a llò di t en e l 
tractat. El primer verset insisteix de manera conclusiva en el caràc ter 
gens excepc ional de /a II/a/a /ria sagrada . ben a l contrari, com les 
altres ma la lt ies és di vina i no és pas, pe l fe l de ser ano me nada 
sag rada , més di vina que les altres : «Aques ta mala lti a anome nada 
sagrada (aüTll oÈ: lí vouo cx; li í.EQlí) prové de les mate ixes causes 
(àrrò T(ñv aunñv rrQocpa crlwv yívETal) que provoquen les a lll'es 
ma la lties, és a dir, del que e ntra [en e l cos] i de l queen surt , a saber, 
del fred, de l sol , de ls vent s ca nviants i que mai no pare n immòbils. 
Aques tes coses són d ivines (Ta uTa O· ¿cnl 8Eia), de mane ra que 
de cap manera no cal considerar aques ta ma lalt ia a part i te nir-la 
com a més di vIna que les altres (8E1ÓTEQOV TWIV ÀOlm.ov), SInó que 
cal j ulj ar- Ies totes divines i totes hum anes (aÀÀà rravTa 8da xal 
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rraVTa ò:v8Qwrrt va). Cadascuna té un origen natural i una força 
que li és pròpia (cpúcn V DE €XacrTov ;;:;O::t xal8úva!llv èqj tauTOU), 
i no n' hi ha cap davant de la qual ens trobem sense recursos ni 
mitjans (ou8zv arroQóv Ècrn V ou8' à!llí xavov). » 

Com tota malaltia , la malaltia sagrada és divil/a (8dov) per
què els elements que entren i surten del cos humà -elements que 
són l'origen de les malalties (el fred , e l sol i els vents)- són e lements 
di vins, és a dir, són aquell s e lements que obeeixen les lle is de la 
naturalesa, que am b la seva regularitat i necessitat mostren un 
ordre consider<lt di ví. Però, al mateix temps, l'autor afirma que totes 
les ma lalties són igualment ¡wmal/es (àv8Qw1tlva). E n aques t 
punt defensa que «la majoria de les malalties só n guaribl es» 
(àxEaT(~ TE Tà rrÀf.:lcrTa tcrnv, en xviii , 2). I són guari bles aplicant 
allò mateix que les fa néi xer, és a dir, seguint el princ ipi que «a llò 
que és aliment per a una [mala ltial, és un dany per a una altra» 
(€T€QOV yà Q tTÉ:Q!;l TQO CPlí Èan, T0 8È xal xaxwcrt», en ibídem). 
I, seguint aquest principi, e l metge podrà guarir la malaltia, cercant un 
saber (TOÜTO ouv òd TÒV t11TQÒV ÈrrtaTacr8at, en ibídem) que 
permeti de conèixer e l moment oportú (TÒV XalQòv 8ta yt vwcrxwv, 
en ibídem) per a cada tractament: j a sigui prescri vin t aliment o 
augmentant- lo, j a sigui prescrivint supr im ir- lo o di sminuir-lo. 
Aquest principi va acompanyat d 'un altre princ ipi, que formula 
així: «Cal (XQlí) no augmentar les malal ties si nó e li minar- les, 
administran t a cada malaltia all ò que li s igui més host il (TÒ 
rroÀqttWTaTov) i no pas allò que li s igui més afí (TÒ crúv118¡;:ç)>> 
(xviii , 3). L'al imentació que e l malalt pren de manera habitual fa que 
el malal t seguei xi prosperan t en la seva malaltia ; en canvi, una 
alimentac ió contrària a l ' habitual fa que s'a lleugi i fins que resulti 
guarit. Així, doncs, e l metge, amb el seu saber, intervé en la malalti a 
i pot arrribar a guari r-la . En aquest senti t, la mal alti a és l/Illl/al/a , 
perquè pot ser tractada humanament, pel saber del metge. 

En el fi nal del tractat, en xviii , 4, l'autor ens dóna l'explicació de 
per què la malaltia és hUil/alia i ho aprofita en cloure e l text per a 
torna r a fer una crí!ica a la medicilla //Iàgica popular, plena de 
supersti cions: «Aquell que sàpiga produir en e ls homes el sec i 
l 'humit , el fred i el calent amb l' ajut d ' un règim alimentari , aques t 
podrà, igua lment , guarir aquesta malaltia, sempre que sàpiga dis 
cernir e l temps oportú per als tractaments útils, sense recórrer a les 
purificacions, a la màgia i a totes aque lles pràctiques manuals per 
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l'es ti l.» És a dir, quan un home fa el mate ix que fa la naturalesa 
di vina (produir el sec i l ' humit , el fred i el calent, .. . i fer-lo entrar o 
tre ure' l del malalt), la malaltia pot ser guarida. D 'aquí que «totes 
les ma lalties són alhora di vines i humanes» (xv iii, 1) . La natura ho 
fa aco mpli nt el seu ordre necessari; l ' home amb e l coneixement de 
la natura i gràcies a aix ò, a través d'un estudiat règim alimentari. 
reprodu in t el fer de la naturalesa e n el malalt i, d'aquesta mane ra , 
poss ibilita r la guarició de l malalt . 

La medic ina hipocràtica emprenia un nou rumb. Tot i ser d ' una 
importància cabdal la nova manera amb què e l metge s'adreçava al 
malalt i a la malaltia (mètodes d 'observac ió clínica, teoria humoral 
d' equilibri de ls humors, desc ripció de les diferents parts i òrga ns 
del cos, la influènc ia del c lima en les mal a lties, etc.) , també fou 
d ' una importànc ia decisiva la nova relac ió que la c iènc ia mèd ica 
de Cos suposava amb la comprensió religiosa de la mala ltia. Aquest 
punt és posa t en relle u d ' una manera cabdal e n e l tractat hipocràtic 
La lIIalalfia sag roda. E n aq uell temps he l'l ènic l'epilèpsia era una 
malaltia que expressava d ' una manera més vis ible e l lliga m e ntre 
l' humà i el diví, també, e ncara que d ' una manera nova, per part de 
la medicina d 'Hipòcrates. 

La finor amb què La lIIalalTia sagrada tracta la re lac ió e ntre 
ciènc ia i re li g ió no obre pas una porta al conflicte entre aques tes 
dues maneres d 'ente ndre el món , e ncara que ho pugui semblar. 
Hi pòcrates, tot i que criti ca amb arguments rac ionals la intervenció 
personal d ' una div ini tat e n l' àmbit de la patologia, es cuida prou 
d 'oposar ciència i re li giól~ . Hipòcrates no rebutj a la noció de d iví 
(TÒ Gdov), però sí que li dóna un sentit nou. Posa en relació e l diví 
amb el natural , com hem vist (ef. x vii i, 1). Són di vi ns e ls e lements de 
l' uni vers que incideixen en les malalties: l ' aire, e l sol, e l fred, etc. 
Hipòcrates , ut ilitzant l' adjectiu TÒ GElOV (d iví) en comptes del 
substantiu ó GEOÇ » (déu) , està donant -nos e nte nent que no són 
les divinitats concretes les que in tervenen e n les malalties, encara 
que no nega, al contrari. que hi hag i un espai per al sagrat (el di ví) 

14. Seguim en aquest punt Jacques JOU ANNA . Hippoc/'ate. La 
Illa/adie sacrée . ja citat. p. XXX IV i ss . La re lac ió entre La Illa/a/tia 
sagrada i el sagrat és tractada àmpl iament en l' artic le: Jacques JOUI\NNA. 
«Ippocrate e il sacro». en Koil/ol/ia. [2. [988.9 [- 1 [3 . 
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en la consideració de les malalt ies. És diví tot allò que és nalural , 
a ixò és, tot allò que obeeix les lleis regulars - independents de la 
intervenció de l' home- ja sigui dins l 'home o fora de l ' home. En 
aquest semi t, tant la ca usa interna de les malalties CO ITI la Causa 
externa apunten al diví. 

Cal tenir ben present que Hipòcrates no combat la medicina 
religiosa que s'exerc ia en els santuaris dependents del déu Hermes. 
Un dels grans sa nlllari s d'aquesta div ini tat fou e l temple 
d'Epidaure. La medicina que s'exercia en e l santuari d 'Epidaure (i, 
en general, pels metges partidaris d'aquella comprensió de la me
dicina d'Epidaure) era una medicina que pren ia en consideració, 
sobretot, la com un icac ió entre el malal t i el terapeuta. Per contra , la 
medicina hipocràt ica , que provenia més av iat dels cercles propers 
al santuari de Cnidos (és a dir, una medicina propera al déu Apol' lo), 
posava en relleu l'observació del s fels en e ls processos de 
diagnòstic i de pronòstic. El que inte ressava a aques ta medicina 
eren les causes naturals (ai ai-rlOl) de cara a fer uni versal el 
tractament de les malalties. Es rebu tjava, doncs, l'origen diví de 
les lTIalalties en benefici d'una causal itat purament racional i, en 
aquest sentit, la medic ina hipocràt ica suposà un salt epistemològic 
molt considerable: per primera vegada la medic ina es determina 
conscientment com a ciència enfront de la màgia. El que sí que fa, 
cloncs, el text de Lfllllolaltia sagradaés discutir la medicina màgica 
popular i no la medicina dels santuaris, a la qual respecta i la 
comprensió de la qual renova. Hi ha un text de La lIIalaltia sagrada 
que té a veure amb això, que fa així: «Per la meva banda. jo no c rec 
que el cos de l'home pugui ser contaminat per un déu (úrrò a80Ü), 
és a di r, que allò més corruptible pugui ser contaminat per allò que 
hi ha de més sagrat; i, fins i tOL , en e l cas que un cos humà fos con
tamina t o a fec tnt per quelcom ex tern, crec que més avi at seria puri 
ficat i santificat per un déu (úrrò TOU 980U) que no pas contaminat. 
De tota manera, en el cas de les faltes més greus i les més impies, és 
el diví allò qlle lIeteja (TÒ 8E1:óv ¿on TÒ xa8algov). és ell el 
que Ics purifica i santifica. A més, nosalt res som e ls qui ass ignem 
els límits dels sant uaris dels déus (Tololv aEOtCH TWV lQWV) i 
dels recintes sagrats (TWV T8)lEVf:üJV) per ta l que ningú no e ls 
traspassi si no és pur, i en penetrar-hi aspergim el nostre voltan t 
no perquè puguem contam inar-nos, s inó perquè, si de cas tenim 
alguna impuresa prèvia ment contre ta, la poguem purificar. Això 
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és el que penso respecte de les purificacions (m::Ql Trov xo8oQ).lrov)>> 
(i. 13). 

En relació al trac tament que e ls cercles hipocràtics fan del diví. 
que no rebutgem. disposem d'un text que no deixa espa i al dubte. 
Ens referim al JI/ramel/l hipocràtic, que avu i ja ningú no defensa 
que sigui un tex t dels cerc les pitagòrics. s inó que gai rebé lots e ls 
estudiosos estnn d 'acord que ens trobem davant un text de l'entorn 
hipocràtic. En l"inic i mate ix delJllramellr llegim : <duro pel metge 
Apol'lo, per Asclepi , per I-li gea i Panacea, per tolS e ls déus i totes 
les deesses, prenent-los per testimoni , de complir, en la mesura de 
les meves capaci tats i delmeu enteniment. aquest jurament i aquest 
contracte» (Jl/rmuell1). Trobem, doncs, que si bé to ta la professió 
mèdica s'encomana a una corrua de di vini tats a l 'hora d'inic iar la 
seva art mèdica, això no in valida decap manera la seva comprensió 
racional de les malalties. 

No és solament en La Illa/a/ria sagroda que trobem textos 
expressió d'un raciona li sme mani fes t. També, encara que menys 
insistentment i menys detalladament, altres escrits del Corpus 
I-lippocraticl/llI respiren un racionalisme mani fest, co m ara en A i
res, aigües i llocs 1.) i en l'escrit intitulat Prol/òs'¡c I6, on trobem 
alguns textos similars, cosa que ens indica aquest consc ient 
racionalisme de la medicina hipocràtica que no eSlà en contradicció 
amb la consideració divina i humana de totes Ics malalties . La 
unitat harmoniosa del diví i de 1' humà que es manifesta en la 
naturalesa i les seves lleis permet a la medicina refer l'equ il ibri 
harmoniós que en la natura del malalt es troba alteral per alguna o 
altra causa. Només la considerac ió que «totes les malalties són 
divines i tOles són humancs» (La malaltia .mgmda, xv iii. I). e l text 
que hcm co nsiderat. perm ct a l mctge hipocràti c intervenir 
eficaçment cn la guaric ió dcl ma lalt i cn l'estudi de les mala lt ies. 

15. «Per la meva banda. també penso que aquestes afecc ions 
lho/llosexlI({firal dds sciïles] són divincs. com ho són totcs les altres 
Jfeccions. i penso que cap no és més di vina ni més humana quc una 
altra . sinó que totcs són anàlogues i totes són divines" (Ai res. aigiies 
i ({ocs. 22). Vegeu Jacques J OUt\NNt\. lfippocJ"(lI e. L'arI de fa médecille. 
ja cilat. p .. 284. nota 141 . 

16. «Hi ha algunJ cosa de di ví Cll Ics malalties» (Prol/òslic. I ). 
Vegeu Jacques J OUANN t\. Ibídem. p. 189. i sobre la dilï cultJt d'aqucst 
text: Ibídem. p. 308. nota 6. 
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El text hipocràtic int itulat La lIIa la ltia sagrada ens permet, 
doncs, de comprendre la medicina rac iona li sta del segle v aC des 
d ' un doble vessant: des de la consideració decièllcia que s' apropa, 
en aquest cas, a una mal alt ia específica: l'epi lèpsia; l, sobre tot, 
des de la consideració d ' un art que po lemitza amb alt res maneres 
popu lars i màgiques d' aproxi mar-se a les malalt ies i, especialment, 
a aquesta lIIalaltia sagrada. E n aquest sent it, e l tractat que hem 
presentat és una mostra de l'esforç que g ira a l'entorn de l'escola 
mèdica hipocrà tica de Cos per tal d'abordar, amb criteri s racionals, 
una situació humana quotidiana quecs mostrava com una alte ració 
profunda de la salut de l'ésser humà. L'estud i de l'e tio logia de 
l' epilèpsia suposava afrontar no sols la mala lt ia en si mateixa, sinó, 
i sobretot , fer front a tota una mentalitat i a una prax i d ' aq uell 
present que, ancorada en una comprensió màgica del ma l, tractava 
els malalts, en general , i els epilèpt ics en parti cular, des de la 
consideració d' éssers tocats pel càstig di ví, amb les conseqüències 
que de cara a la salut comportava aq uest capteniment. És veri tat, 
amb tot, que la medicina hipocràtica no posa en qüestió la medici
na que s'exercia en els santuaris (la medicina lligada al déu Hermes, 
que s' exercia sobretot en el santuari ci ' Epidaure; i la medici na vin
culada al déu Apol· lo, que s' exercia sobretot en el santuari de 
Cnidos i de la qual deriva la medic in a hi pocràtica) . Amb e l 
pensa ment i la pràctica hipocràtics entra , do ncs, en escena una 
manera nova de comprendre la ma laltia i l' art mèdica. El tractat que 
acabem de presentar, des de l'òpt ica del fragment xviii , l , és un 
exemple d ' aquella renovació intel·lec tual i d ' aquella nova prax i 
mèdi ca que anò prenent cos a Occ ident d 'ençà d 'aquell present , i 
fi ns a l' actualita t no ha defall it en el seu pro pòsit sempre inacabat 
de comprendre i tracta r les malalt ies .:;: 

~: Escrit a Sabade ll. e ls dics 3-6 d· oclubre de l 2004 
Rev isat a Sabadell. els die s 30-3 1 d' ocLubre de l 2004 
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