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COMUNICACIÓ 

Agustí Boadas (Universitat Ramon Llull): D'/sit/orde Sevilla a 
Miquel ServeI; les paradoxes lle la salut 

D urant e l llarguíss im període medieval llatí es produeix un 
transvasament conceptua l entre el llenguatge religiós i e l c ientífic 
que, com és prou sabut , ha donat peu que la mateixa parau la, 
sallis, es refere ixi indistintament a la salut i a la salvació. L',lnàli si, 
però, d'aquest procés ens duu a sorpreses prou re llevants, des de 
les eti mologies de san t Isidor fins a la causa de la condemna del 
fam ós metge Miquel Server. 

Una primera paradoxa és la diversa manera de saludar -desitjar 
sa lut- dels pobles orientals semites i dels romans: mentre en el 
primer cas, com encara fa la I itúrgia crist iana, es desitja pau (s!w!OJII 
Jekà, pax vobiscltll/), en el segon és específicament desitjar salut , 
en concret, fís ica. En canvi , la sa lutac ió grega mena a l'alegria 
(Khaire) i el verb hygia ill o és exclusivament mèd ic i sol associa r
se a les famoses analogies de la saflirasdels ari stotèlics. Amb tot, 
és fàcil confondre tant el desig de pau com a auguri de prosperitat 
material (s igne de l'espiritua l), com la sa lut considerada higiene 
menta l, és a dir, ortodòxi a. 

Una segona paradoxa és la diferent percepció de la sal vació 
quant sotel"Ía i la sa/vario en el senti t d ' a ll iberament de la malalt ia 
o restabliment de la salut: des de Tertul·lià fins a Isidor, passant 
per Jeron i, la semàntica llatina de la salut corporal s 'om ple de 
conti ngut espiritual, soteriològic i re li giós. L' associac ió concep
tual entre ambdues fou frenada, ta l volta , per la unió d'un sa lvador 
amb l'emperador, operada en temps d'Alexandre e l Gran i perpe
tuada am b el seu cul te personal com a garant de l' harmonia còsm ica, 
és a di r, del món civili tzat . Aix í. s'esdevé queel culte imperial apareix 
a l costal de la cl àssica assoc iació filosòfica entre saber i sal vac ió. 
que e ls cristians troben iròn ica en Marc Aureli i que la mate ixa 
ortodòx ia combatrà des del començament , identificant-la amb els 
grups gnòstics. 

No obstant això, es produeix tina tercera paradoxa que té a 
veure amb la percepc ió de la vi da en sent it modern ca rtesià 
enfronta da amb e l sentit antic de san ita t com a restabliment o 
manteni ment de ¡·harmonia entre e ls quatre e lements constitutius 
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del cos mos. Dues concepcio ns, però, q ue tenen en comú la seva 
(~ p rofa nitat ~) " Però si la terminologia sote riològ ica és cris tianitzada 
per la patrística, i fixa da per ¡' ús isi dorià de les et imo logies, no es 
pot dir que passés a l ll enguatge quot idià i, menys encara, que es 
traduís en les llengües vu lgars i es recuperés en la cu ltura ll atina 
de les uni vers itats. L" exemple més ree ixit d ' ai xò és e l Montpe[ ler 
on ensenya Arnau de Vilanova, home, a la vegada, bon professiona l 
i bon espiritual, si se' ns permet de dir-ho així. De manera que 
mentre e l mall/ot ret , e l famós llibre de Conrad de Halberstadt , con
tinua ensenyant en e ls ambients cultes humanistes que aprenen 
llatí la indistinció terminològica entre salut i salvac ió, és obvi que, 
en e ls cercles filosòfics i teo lògics escolàs tics, la hi stòria de la 
sa lvació ha desaparegut en favor de la teologia purament especu
lativa. Però és un guany que ha amagat duran t segles e ls més 
pregons arguments de la condemna de la nova medic ina represen
tada per Ser vet i de [a nova c iència de Ga[i1eu" De manera que, en 
conc lusió, ro man una pregunta que no pot co ntes tar-se a la 
lleugera: què provocà la condemna de ServeI, la seva heretgia o la 
seva concepc ió de [a sanitat humana? 
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