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DE L'<<EPISTOLA ALS PAERS DE LLEIDA»
ALS «TREBALLS» DE LA SOCIETAT
DE BIOLOGIA, EN UN MATEIX VEHICLE

Conferencia de Ia sessio inaugural del curs 1982/83 a carrec del Dr. Oriol Ca-

sassas i Simo, President de ('Academia de C iencies Mediques de Catalunya i Balears.

Intencio

D'entre la infinitat de misteris que ens

envolten, n'hi ha que ens son tan proxims,

usuals i quotidians que ja els hem perdut el

respecte. Pero Ia veritat es que si ens atu-

rem a pensar-hi el misteri existeix i, si de

cas, es en Ia nostra vanitat que ens fem Ia

it-lusio d'entendre'I. D'aquests misteris

potser cap no es tan profund com Ia parau-

Ia. La paraula ens serveix per a expressar

el pensament; es el nostre vehicle d'expres-

sio. I per mitja de Ia paraula podem comu-

nicar-nos amb els altres homes, o sigui que

es tambe ('instrument de comunicacio.

Pero que es Ia paraula? Fisicament, no

es res mes que l'emissio d'uns fonemes als

quals, convencionalment, ha estat donat

un sentit. Ara be, aquest fonema o aquest

grup de fonemes s'identifica tan estreta-

ment amb el sentit que 11 ha estat atribuft

que Ia paraula i Ia idea s'acaben fent indes-

triables. Diem <<vento o diem ullibre» per

que pensem <<vent>> o pensem «llibreo.

Pero ningu no es capac de distingir si

quan pensem <<vent>> pensem el concepte o

pensem el mot o si el concepte i el mot

s'han fos i ja constitueixen una Bola cosa.

Sembla que fins i tot quan simplement

pensem, encara que no tinguem cap inten-

cio d'expressar o comunicar el nostre pen-

sament, el mot convencional acut a Ia cita

i fa costat al concepte. 0 sigui que Ia pa-

raula, per virtut d'uns processos misterio-

sos adquireix -al costat de Ia condicio de

vehicle d'expressio i de Ia d'instrument

de comunicacio- Ia d'indissoluble suport

de Ia idea. D'aqui que estigui plenament

justiflcat d'afirmar que pensem en una

llengua determinada.

Pero encara hi ha mes. C:om a conse-

giiencia de Ia fusio en el nostre pensament

del concepte i Ia paraula, Ia paraula mig

abandona el seu caracter convencional i es

posa a tenir una existencia real. Entre no-

saltres, <<vent>> i «Ilibre» -per exemple- no

i'olen dir sing que s6n. Vent es el movi-

ment horitzontal de l'aire i Ilibre es Ia
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reunio de fulls escrits o impresos... I ho
son, de fa segles, per a tots aquells que
pensem en aquesta llengua, mentre que per
a qualsevol altre ciutada del mon <<vent>> i
«Ilibre» tornen a esser una convencio; ja
nomes volen dir. Com per a nosaltres que
Windo i <<Buch>> no son res; nomes volen

dir <<vent>> i «Ilibre» en alemany.
I encara mes. Aquest mon de Ia paraula

-amb el seu misteri I Ia seva complexitat-
es caracteristic de ('home. Caracteristic i
determinant per que, per Ia paraula, a
l'home li es possible de realitzar totes
aquelles activitats que el distingeixen, les
que Ii son privatives, les mes <<humanes>>
de totes. Per aquest motiu no es gens exa-
gerada 1'afirmaci6 que es en Ia paraula que
l'home es fa home. I com que Ia paraula li
permet de comunicar-se, es en Ia paraula
que es fa home entre els homes.
Una paraula que, en el fons del fons, no

es res mes que una convencio social; ja ho
hem dit. Una convencio, pero, que no va
esser acordada un dia al voltant d'una tau-
Ia. Que si fos aixi no costaria gaire d'esta-
blir un altre conveni, un acord diferent. La
convencio -Ia paraula- i el seu conjunt -Ia
llengua- s'ha fet i desfet i refet i perfet al
llarg dell segles, a partir d'allo que ja hi
havia, amb l'addicio o Ia influencia d'allo
que hi ha arribat i amb I'empremta que hi
ha anat deixant el taranna I el geni dels ho-
mes de Ia terra. I molt sovint, el seu dolor,
Ia seva suor I Ia seva esperanca. Per aixo Ia
llengua es irrenunciable i per aixo ha estat
dit que Ia Ilengua es la caracteristica essen-
cial d'un poble, que Ia Ilengua es I'anima
d'un poble. Jo diria que, aixi com en Ia pa-
raula I'home es fa home i es fa home entre
els homes, en Ia llengua un poble es fa po-
ble i poble entre els pobles.

I Ia Societat de Biologia, ara, fa setanta
anys i en fa vint que reprengue les activi-
tats despres de Ia Ilarga nit. Jo no puc
considerar aquests aniversaris -perque em

semblaria que en minimitzo el significat-
sense col-locar els seus homes al costat
de Jaume d'Agramunt i d'Anton de Borja
-poso per cas- i sense englobar els seus es-
forcos dins una empresa que fa molts mes
anys que dura: l'aventura de totes les vo-
luntats d'esser amb dignitat.
En aquest setante aniversari no fare Ia

historia de Ia Societat, ni fare en aquest
vinte aniversari Ia historia de Ia represa.
La meva intencio es de ressaltar-ne nomes
un aspecte: alto que els fets que comme-
morem tenen de decidida i enaltidora reso-
Iucio de continuar el viatge -el viatge de Ia
historia- en el veil i insubstituible vehicle
-la llengua, Ia nostra llengua. La Ilengua
del nostre pensament, Ia de les paraules
que s'han fet vives -que han pres existen-
cia real-, Ia que ens fa homes -d'una co-
munitat concreta- entre els homes, Ia que
ens fa poble entre els pobles.

El viatge : Ia partenca

i les etapes

El nostre objectiu es de realitzar un viat-
ge -un rapid viatge, no pot ser altrament-
per Ia historia de Ia llengua. 0 mes que per
Ia historia de Ia Ilengua, per la historia de
Ia utilitzacio de Ia Ilengua com a vehicle
d'expressio cientifica.

I aqui comencen les nostres dificultats.
La llengua esta composta d'elements que,
en infinites ocasions, no son exclusius dels
cientifics i 1'establiment d'una divisoria en-
tre llengua cientifica o us cientific de Ia
llengua o terme cientific i no cientific sem-
pre sera dificil, arriscat i de localitzacio
arbitraria.

Per exemple, observem els primers tex-
tos catalans coneguts.

L'any 1904 fou descobert a I'Arxiu Par-
roquial d'Organya un text que conte diver-
sos sermons explicant i comentant els Ili-
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bres sagrats. Aquest text, les Homilies

d'Organya, ha estat considerat de finals del

segle XII o del primers anys del XIII. Un

fragment diu: «Et enapres d'aico N.S. posa

la sua henedita ma sohre.ls ids del ceg e

sempre el vit. El ceg, quan ag vist, fed

grans gracies a N.S. e .segi'l en totes bones

ohres.>>

Des de I'any 1904 era considerat el pri-

mer text catala. Fins que I'any 1960 fou

descobert un pergami -considerat de mit-

jan segle XII- que servia de cobertes a una

Ilibreta de censals del voltant d'Olot. En

aquest pergami hi figura la traducci6 del

Forum Judicum, el Codi de les lleis visigo-

tiques, i un fragment diu: ode pos sa mort,

ans que sis meses sien passats, sie publica-

da e manifestada... E si alcun cela et ama-

ga aquela voluntat del defunt...>>

No son textos cientifics, evidentment,

pero estan plens de termes i expressions

presents -1 amb quina fregiiencia!- en tex-

tos cientifics o medics.

Un altre magnific i resplendent exemple

ens el dona Ramon Llull que, no ja en els

llibres cientifics sing en els literaris

-concretament la novella «Libre de Evast

y de Aloma e de Blanquerna son fill- fa

us d'abundantissimes i enriquidores ex-
pressions cientifiques. Hi diu: «Blanquer-

na hague dida sana en sa persona, per tal

que de sana let fibs criat; car per mala let
.son los infants malalts v despoderats en sa
persona. Y era la dida honesta v de bona
vida; perque cosa es que.s deu molt evitar,

en lo alletar dels infants, si la dida es mal
sana v que estigua en peccat o que haja en

si ma/s vicis v que sia de mala complexio

ni que Lingua corrompuda la calitat ni lo
alende (l'a/e).>> I continua: «En tot aquell

any que nasque Blanquerna, altra vianda

Aloma no dona a son fill sing tan solament

la let. car, per defalliment de fort digestio,

los infants en lo primer any no poden cou-
re ni digerir les viandes altres, com son

sopes de pa mullat ab llet o oli, que hom

los dona , o altres semhlants viandes que

hom los,fa menjar per jor(-a; e per a(-(j son

los chichs ronvosos e ah huanves ( sarnosos

i amb crostes ) e han vertoles ( furoncols) y

veixiques, e acarreren . los umors de pujar

amunt e destroheixen lo cervell e la vista v

no res men vs fos causen mopes altres ma-

la/ties.>>

Una altra dificultat a I'hora d'emprendre

el nostre viatge es que no sabem on hem de

situar el punt de parten4a . S'ha parlat de la
vida de les llengiies, si aquesta expressio

fos encertada , tot seria facil : partiriem de
la data del naixement . Pero no es prou

apropiat parlar de la vida d'una llengua

que, tal com ha observat el linguista hindu
Pande, ales Ilengues no viilen ni moren.

Simplement , son utilit:ades o ho deixen
d'esser.>>(1) Tot i aixi , per mirar de preci-
sar allo que es imprecisable , referirem una

frase de Joan Coromines : «Ja en el segle
IX, i encara mes en els X i Xl, l'aparicio

de mots i adhuc de frases enteres en catala
pur, es tan frequent al mig de textos en Ila-

ti, que es impossible de no adonar-se que
el llenguatge parlat d 'aquell temps havia
d'esser essencialment el mateix que el que
coneixem per catala.» (2)

Encara una altra dificultat : a la vaguetat
de la denominacio «llenguatge cientific>> i
a la imprecisio cronologica dels origens de
la llengua, s'h1 afegeix Ia profusio
-impossible d'abastar en els limits d'una
conferencia- de cientifics -moltes vegades
abnegats cientifics- de totes les epoques
que recorren al seu vehicle natural d'ex-
pressio. Que fins i tot dels temps mes ad-
versos, podriem dir que els partidaris de la
fidelitat han estat , per sort nostra , tan nom-
brosos -almenys- com els de la infidelitat.

(1) Citat per F. Vallverdu a « L'escriptor catala i el
problema de la llengua», pag. 28.

(2) Coromines, Joan: <El que s'ha de saber de la llen-
gua catalana.a
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Un cop fetes aquestes observacions per-

meteu-me que exposi que he condos. Crec

que no es possible, donades les nostres li-

mitacions de temps, de parlar de Ramon

Llull i d'Arnau de Vilanova. Son dues fi-

gures de dimensions excepcionals: noires

la <Doctrina Pueril>> o el <<Regiment de Sa-

nitat>> ja se'ns endurien -empesos per la

follia de cor dels autors- a l'oblit del sentit

de la mesura i a la descuranca del respecte

degut a un auditori. Tant de Ramon Llull

com d'Arnau de Vilanova -tal com, en al-

guna banda (3), he llegit fent referencia a

Petrarca- val mes no dir-ne res que parlar-

ne poc. Que reposin, doncs, en pau i nosal-

tres situem-nos a mitjan segle XIV. Sera

aquest el nostre punt de partida; d'un viat-

ge que farem a salts -d'un segle a l'altre-,

amb atencio nomes a uns exemples triats,

a uns exemples representatius.

El segle XIV: I'epistola
als paers de Lleida

Som a 1'any 1348 i la Pesta Negra ja s'ha

ensenyorit d'extenses regions d'Europa. La

Toscana i la Provenca son plenes de dol; i

tot el Llenguadoc. A Catalunya les pers-

pectives no son gens falagueres per que la

poblacio esta extremament afeblida: des-

pres d'uns anys d'un relatiu confort, les

continues guerres de Pere III i una terrible

fam han conduit a la depauperac16 i a 1'a-

tuiment. En aquest moment, el mestre de

medicina de I'Estudi General de Lleida

Jaume d'Agramunt escriu la seva Epistola.

Aquest manuscrit, que enliesti el 24 d'abril

de 1348, ara es guardat a 1'Arxiu Parro-

quial de Verdd, a l'Urgell, i es un dels mes

antics tractats sobre la pesta que es coneix.

Comenca aixi: <<Experiencia mostre

quascun jorn que can loch se pren en alcun

(3) Monnier, Philippe. «La Quattrocento». Vol. 2,
pag. 293.

alberch, que tots los vehins n'an terror, e.ls

qui pus prop li son major deven haver pa-

hor. Per que, com aja ohit dir a persones

dignes de.fe que epidirnia ho pestil^ncia e

mortaldats de gents regnen e han regnat

en algunes partides e regions a nos vehi-

nes, si n'e dupte ni pahor no s'es mara-

veylla.»... «Hon, com Jo sia natural d'a-

questa ciutat e aja reebut esser en aquella,

e encara continuament reeba e aja reehuts

diverses e grans profts per Iota la ciutat e

per singulars d'aquella, volen de ma pocha

sciencia fey e procurar alcun profit e esqui-

var tot dampnatge a la ciutat damont dita

e als singulars d'aquella, per preservar cas-

cu e cascuna d'esser malaut ho malauta

per temps pestilencial, he volgut trebavllar

de fer lo tractat seguent. Lo qual humil-

ment e ab reverencia deguda Jo, maestre

Jacme d'Agramont, present a vosaltres,

honrats seynnors pahers e conseyll de la

ciutat de Leyda, axi corn a aquells qui re-

presentats Iota la damont dita ciutat.»

Com que el tractat <sie feyt a utilitat co-

muna e publica»... <feyt principalment a

profit del poble e no a instruccio dels met-

ges» exposa solament el oregiment de pre-

servacio» i no fa mencio de la curacio. I

com que I'eficacia de textos com aquest

depen de la difusio, l'autor es dirigeix als

destinataris i els diu <<placie-us, seynnors,

de donar-ne treslat a tot hom qui.n vuylle

copia.>>

Aixi, erigit per uns sentiments de res-

ponsabilitat i de gratitud i bastit amb una

humilitat extrema -<<com .o sia dels me-

nors del mon e sia aixi corn a verme en

comparacio de molts altres>-, aquest <<Re-

giment de preservacio de pestilencia>> se'ns

apareix com un dels mes antics monu-

ments de salut publica i d'educacio sani-

taria.

La lectura d'aquesta epistola es d'un in-
teres extraordinari, des de molts punts de
vista, i d'una notable amenitat. L'interes
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linguistic ha estat remarcat modernament

per Joan Veny i Clar en una completissi-

ma monografia (4). L'interes medic, tant

terminologic com cientific , I'anirem co-

mentant amb la lectura d'uns fragments.

Hem de remarcar , d'entrada , que Jaume

d'Agramunt dedica nomes unes breus refe-

rencies a les causes d'epidemia que 1'epoca

considerava mes importants: I'accio dels

emmetzinadors -que eren perseguits i sot-

mesos als turments mes esgarrifosos i ere-

mats- i la influencia dels astres. D'aquestes

causes, despres d'advertir que l'epidemia

pot esser castig de Deu als nostres pecats.

en diu que upot venir mortaldat e petilen-

cia en les gents... per ma/vats hOmens Jilts

del diable qui ab metzines e verins corroin-

pen les viandes ab molt./a/s engin v e mal-

vada maestria .» No se si els nostres oils

adulterats o les carps clandestines dels nos-

tres dies es poden sentir al•ludits! De la

influencia dels astres -pensem que Pere Ill.

per exemple . tenia astrolegs al seu servei-

diu: «Altra raho per que pot venir pestilen-

cia... es conjunccio de planetes ho esguar-

dament d 'aquelles». Despres, una referen-

cia de san Albert Magne i res mes; o molt

poca coca mes. En canvi , I'atencio princi-

pal -i la mes extensa- la destina a 1'enume-

raci6 d'uns factors que , en linies generals,

aprovarien sense dubtar els epidemiolegs

actuals: els factors ambientals , les condi-

cions d'higiene personal i ptiblica , la cons-

titucio i la nutricio de I'individu i

-atencio!- el contagi , que Jaume d'Agra-

munt anomena o1a participacio ab malalt

de ntalaltia pestilencial, car d 'u se pega en

altrc aixi corn foch sa/vatge e d 'aquell en

altre. E axi s 'esten als altres si Deus mise-

ricordios no v tramet la sua sancta gracia.»

Quart analitza els factors ambientals ca-

pacos de provocar epidemia , de l'aire diu:

(4) Veny i Clar, Joan : < Regiment de preservacio de
pestilencia» de Jacme d'Agramont (s. XIV). Ta-
rragona, 1971.

('an l'aer en alcuna regio ho ciutat es hen

temprat en sa complexi(i ho en ses calitats

e ha clardat e nedesa e purital en sa sus-
tancia, arial aer ha propietats maravwllo-

ses, car primerament /a molt alongar la
nostra vida, /a alegria e conserve sanitat.))

... «Mas en l'aer pot venir mudament en

dues maneres, (w es a saber, en ses quali-

tats, /o qual mudament es dit a/teracio.

Encara pot haver mudament en sa sustan-

cia, /o qual mudament es dit putre%accio.»

Avui parlariem d'agents fisics o quimics de

pol•lucio, pero el concepte es el mateix.

Classifica els essers vius i diu: «en /es co-

ses que son sotsmeses a curs de natura s6n

atrohats tres graus de vida: primer... les co-

ses qui prenen nodriment e creiximent les

quals no ha raho ni sentiment... erhes,

plantes: segon... les cores que prenen no-

driment e creiximent e han sentiment...

peixs, ocells e altres hesties: ter(, grau es

so/ament to horn, qui pren nodriment e

creiximent e ha sentiment a part a(-(j ha

rao e entenime nt.))

Els t ltims capitols de I'Epistola son de-

dicats a consells preventius; ja hem dit que

no fa mencio del tractament de la malaltia

perque el text va destinat a profans i reco-

mana «que en aquest regiment .16s dema-

nat consevll de bon merge e de aprovat.

Car una porga no pot esser bona en tot

temps ni a tothom axi coin una (ahata no

pot venir he a tot peu.))

I no ens podem estendre mes. Nomes

dire que un cop acabada la redaccio de I'E-

pistola, la pesta solament triga unes setma-

nes a fer acte de presencia a Lleida i que

Jaume d'Agramunt fou de les primeres vic-

times.

El segle XV:
el Ilibre impres

Es el segle de la impremta. Gutenberg ha

let les primeres impressions cap a 1450 i
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('invent s'exten per Europa. A Italia, per
exemple, hi entra el 1465, al monestir be-
nedicti de Subiaco, per obra de dos monjos
alemanys (Conrad Schweinheim i Arnold
Pannartz). A Valencia i a Barcelona s'hi
imprimeix a partir del 1473 i les «trobes
en llaors de la Verge Maria», editat a Va-
lencia el 1474, es el primer Ilibre impres
en catala. Molt aviat son impresos Ilibres
cientifics en la nostra llengua. El mes antic
creiem que es el «Compendi utilissim con-
tra pestilencia». D'aquest Ilibre nomes n'e-
xisteix la reedicio de 1507 pero hi ha mo-
tius per a afirmar que l'edicio primera es
de 1475.

Nicolas Antonio -considerat el primer
bibliograf espanyol-, en la seva obra <<Bi-
bliothecae veteris hispanae» publicada a
Madrid ('any 1788, diu: «Joannes Villar,
iuris doctor, Catalanus, ... anno
MCDLXXV (1475), editit Barcinone ver-
naculam huius linguae translationem ope-
ras De Epidemia et Peste, Magistri Valasci
7arantini...o.

Aquest Ilibre -que seria doncs el primer
Ilibre cientific impres en catala- es una
traduccio feta per Joan Vilar, de Barcelo-
na, del tractat de Valasco de Taranto, el
mestre portugues de I'Escola de Montpe-
lier (principis del XV). A 1'edici6 de 1507
podem Ilegir del Proemi del traductor: of
delliberat convertir de llengua llatina artili-
ciosa en vulgar to present petit Ilibre, am
asso enpres encara la utilitat de molts qui
ignoren la llengua Ilatina los quals per la
present traduccio en aquesta temporada
sospitosa de pestilencia podran per la obra
mia reportar utilitat...». of sapien los Ile-
gidors que faelment, mot a mot, de Ilati
artificios en vulgar to present Ilibre es stat
per mi transledat. E si per ventura alguna
paraule les sera vista scura o no prou con-
vinent al vulgar pensen e mes amat plauir-

me de assn, que de haver en res pervertir la
vertadera sentencia dels vocables.»

Em sembla que els comentaris es fan
sols: la Ilengua catalana era la Ilengua viva,
era, pels metges, el normal i l'entenedor
vehicle de la ciencia i era capac d'expres-
sar tots els conceptes cientifics encara que
fos recorrent a termes naturalment poc ha-
bituals.

Tambe son d'aquest temps les traduc-
cions catalanes de l'«Inventari de Cirur-
gia» de Guiu de Cauliac i la «Cirurgia» de
Pere d'Argilata, entre d'altres, pero jo vull
citar el <<Regiment preservatiu e curatiu de
la pestilencia» que es una obra original. El
seu autor, Lluis Alcanyis, es el primer ca-
tedratic de Medicina que figura a les pri-
mitives Constitucions de la Universitat de
Valencia. L'obra esta escrita en una prosa
de gran qualitat literaria, senzillament
exemplar: «Mirant natura humana sots-
mesa a tants innumerables perills e cassos
mortals no he vist de totes les causes de
morir nenguna mes trista mes aguda e
mes cruel que aquesta epidemia que axi
prestament e amagada per nostres mem-
bres principals devalla segons que per di-
verses experiencies se comprova, morti/i-
cant les obres del cor, cervell e fetge en tal
grau que lanima no tenint disposicio com-
plida de instruments necessariament lo
desempara.>>

Aquest text -probablement del 1490- es,
a mes d'un model de correccio, una mena
de Pita: a partir d'ell, el nostre vehicle co-
mencara a rebre les ventades de ponent ja
governen els Reis Catolics- i s'anira dete-
riorant per culpa de la contaminacio i de
la desuetud.

Segle XVI:
Ia decadencia

Ha estat dit que una Ilengua, per viure
en plenitud, necessita del caracter d'oficial,
necessita de l'us normal en totes les insti-
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tucions del pals. A Catalunya, en aquells

temps, la institucio de maxima influencia

era la Cort i, amb els Reis Catolics 1 sobre-

tot amb els Austries, IS Cort deixa de radi-

car en Paisos Catalans. Encara que el cata-

la fos llengua oficial fins a Felip V, havia

comencat la decadencia. Tot i que Jordi

Rubio, molt encertadament, quan analitza

les causes de la decadencia es pregunta:

<L'enclusa damunt la qual colpejava el

mall cva o/erir la resistencia, silenciosa si

mes no, pero unanime, que li pertocava:3>,

(5) tot 1 que amb molta rao es fa aquesta

pregunta, jo no fora un acusador tan direc-

te 1 tan general com Joan Fuster quan diu:

<el as catala de la Decadencia es el d'una

pro/unda dimissio linguistica d'ahast col-

lectiu, que a/ecta els oautors» tant com

els ((lectors>>. No se si en comptes de dir

oprofunda dimissio» hauriem de parlar de

la intensa I pertinac coaccio exercida per

les lleis o per les circumstancies.

D'aquest temps, com que la pesta conti-

nuava essent un problema, tenim diversos

tractats sobre la malaltia: el <<Llihre de la

pesta>> (1587) de Joan Rafael Moix de Gi-

rona, el aDiscurs sobre la pesta>> (1589) de

Lluis Fabra de Perpinya 1 el «Compendi de

la pesta» (1590) de Francesc Terrades de

Ciutat de Mallorca.

I fan la seva aparicio els primers llibres

castellans editats en Paisos Catalans. La

primera obra cientifica de les que tenim

noticia es de l'any 1541: el «Libro del Arte

de las Comadres o madrinas v del regi-

miento de las prenadas v paridas v de los

ninos>>. L'autor es Damia Carbo que, per

seguir la moda, es castellanitza el cognom

com el poeta Bosca: Damian Carbon. Ha

comencat la 1nvasi6 del castella. Aquest fe-

nomen, de totes maneres, no es I'unic cau-

sant de la perdua d'exclusivitat del catala;

se Ii ajunta el creixent us del llati, general a

(5) Rubio i Balaguer , J.: aLa cultura catalana del Re-

tot Europa. Amb 1'Humanisme, el llati es

considerada la llengua del saber, de I'ele-

gancia, i el vulgar es la llengua dels comer-

ciants. A Italia, Coluccio Salutati vol tra-

duir la Divina Comedia al llati i Llorenc el

Magnific, la segona meitat del segle, es de-

fensa de fer servir la llengua toscana:

«...Nessuno mi puo riprendere s'io ho

scritto in quella lingua nella qual son nato

e nutrito.» I igualment Baltasar Castiglione

que a la dedicatoria del «Cortegiano» diu:

((... e dico aver .scritto nella mia (lingua). e

come io parlo, ed a coloro the parlano

come parl'io; e cosi penso no avere facto

ingiuria ad alcuno, che, secondo me, non e

proihito a chi si sia scrivere e parlare nella

sua propria lingua.>> El uCortegiano>> era

publicat a Venecia l'any 1528.

Aquesta consideracio de la prevalenca

del Ilati fou extensa en la geografia i en el

temps. Nomes cal veure, com a exemple,

el Ilibre que Pierre Gamier publicava a

Lio a finals del segle XVII (1696) amb el

titol de «Nouvelles %rmules de Medecine

Latines et Francoises pour It, Grand Hotel

Dieu de Lion>>. Hi diu: «Je ne sc'ai si cette

version fran4oise in'exposera a quelque re-

proche et si Pon m'accusera point d'avoir

voulu rendre la Medecine trop commune...

Mon dessein cependant a ete d'etre utile

au public sans facher per.sonne...>> Gamier

tambe vol justificar-se. No podem oblidar,

doncs, I'adopcio creixent del Ilati com a

llengua de cultura a I'hora d'analitzar el

menor us del catala. No tot fou la «dimis-

sio col•lectiva» de Joan Fuster; hi ha tam-

be la forca coactiva d'una circumstancia.

Segle XVII: el segle

del conde-duque

Durante aquesta centuria continua

-agreujat- el proces de decadencia que

naixement a la Decadencia .» pag. 157. hem esbossat. Els Austries 1 la seva gent es
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comporten com unes autentiques forces

d'ocupacio, implacables i plenes d'urc. I la
llengua catalana no gosa sortir d'una acti-
tud defensiva, una prudent, por combativa
i no se si massa eficac actitud defensiva.
Un exemple ens el dona el ilibre de Bernat
Mas, metge de Manresa, publicat el 1625
que porta per titol «Ordre breu ,v regiment
molt util y pro/itos pera preservar v curar
la Peste>>, que en el seu proleg diu: «He
determinat escriurer en nostre natural, v
materna llengua Cataluna, pera que millor

me entengan; que puix es estat permes v
Ilicit a Hipocrates, Galeno, Aristotil, sent
natural de la Grecia, escriurer en Grech; a
Avicena de la Arabia, en Arahich; v a
molts altres graves Doctors, tant Fla-
menchs, Aleman vs, Italians, Francesos,
Portuguesos, com Castellans escriurer en
ses propies, v ordinaries llengues; he lens
pot tamhe permetrer als Catalans escriurer
en C'atala, v en nostra propi Ilenguatge, les
roses particularment que ha de servir pera
comu utilitat de les gents, que mon intent
no es altre, sino servir v apro/itar a tots.>>

De I'Epistola de Jaume d'Agramunt han
passat gairebe tres-cents anys i els concep-
tes cientifics no han variat gaire. Bernat
Mas diu: «Procuraran que to ayre en que
estan sia pur, net y purgat de tota corrup-

cid, super/luvtat v mala qualitat. Segona-
ment que lo cos estiga limpid v purgat de
Iota cruesa v excel de mal humor. Diu
mes endavant que olo orde ques deu tenir
en lo menjar es que no menjen demasiada-
ment... to heure axi mateix sie moderat...
to exercici sia moderat... reposantse apres
mitja hora antes de assentarse en taula. Lo
dormir ha de ser de nit unes sis o set hores;
y no dormir de dia... perque es malissim;
particularment apres de haver menjat... to
exercici del acte venereo es perniciossisim

v mal.>>

Allo que realment ha canviat -es ben vi-
sible en els fragments que hem !legit- es la

qualitat del Ilenguatge. Ja ha comencat de
contaminar-se, ja ha comencat la conflicti-
va situacio de les llengues en contacte. Que
!luny que som no ja de Jaume d'Agra-
munt. sing de Lluis Alcanyis!

Segle XVIII : el triomf

de l'absolutisme

Les influencies que van restringint 1'6s
del catala cada vegada son mes poderoses,
les circumstancies que el propicien son

cada cop mes escasses i fins i tot entren en

joc descarades -i malcarades- disposicions
coercitives. Lluis XIV prohibeix, el 2 d'a-
bril de 1700, I'us public del catala al Ros-
sello; e1 29 de juny de 1707 Felip V dicta,
per a Valencia i Arago, el Decret de Nova
Planta que diu allo de «Por eljusto dere-
cho de conquista que de ellos han hecho
ultimamente mis armas... he ju:gado por
conveniente... reducir a todos mis reinos de
Espana a la uniformidad de unas mismas
leves, usos, costumhres y tribunales, goher-
ntindose igualmente por las loves de C'asti-
Ila...>>. Uns nous Decrets de Nova Planta
son dictats, per a Catalunya, el 16 de gener

de 1716 i, per a Mallorca i Eivissa, el 16 de
maig de 1716. El mateix Felip V dicta la
«Instruccio secreta de algunas cosas que
deben toner presences los Corregidores del
Principado de Cataluna para el ejercicio
de sus empleos> . La disposicio sisena diu:
«Pondrkn el manor cuvdado en introducir
la lengua castellana, a cuyo fin dark las
providencias mks templadas y disimuladas
para que se consiga el efecto sin que se
note el cuvdado.»

I per acabar-ho d'arreglar Barcelona es
desproveida d'Universitat, el 1717 Felip V
funda la Universitat de Cervera.

El fet es que Joan Alos, catedratic d'A-
natomia i d'Aforismes, escriu en llati; Ig-
nasi Ameller, tambe catedratic, en castella;
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Jaume Bonells, metge del Duc d'Alba, en

castella; Josep Masdevall , catedratic de

Cervera i metge de Ferran VIi, en castella;

etc., etc... Es el resultat d'una pressio fora

mida i la batalla sembla perduda si no fos

que uns quants -uns quants foils de la fol-

Ila del cor- no abandonen el catala. A ben

segur que aquests homes son els que -al

cap d'un segie- faran possible ]a Renaixen-

ca. Son els que comparteixen l'opinio de

Mossen Baldiri Reixach que, a les oIns-

truccion .s per a l 'ensenyan(a de minyons»

de 1748 i quan es refereix a la llengua ca-

talana, diu : « Entre totas las llenguas, la

que amh mes perfecci(i deuhen saher los Mi-

nvons es la Ilengua propia de sa Patria...))

D'aquests homes de la fidelitat nomes

vull citar Anton de Borja , I'humil cirurgia

de Rubi , que ens ha deixat -en dos volums

manuscrits- un «Ramellet de di/erentas

hors tans antiguas com modernas . Recopi-

ladas tie differents Authors y les denies

experimentadas per mi>>. El primer volum

es dedicat a Miquel de Borja i a Jaume de

Borja, «fills meus>>. La dedicatoria del se-

gon volum diu: <<A Miquel de Borja . Sa/ut.

Fill meu . Ja aura dos an o va per ells

que doni li a un aliro Ramellet primera

part v en lo dia de viii, to o/eresc un altro

Ramellet segona part . Lo altro lo oferi a to

v a ton germa , lo present to de ser a tit tot

sol, perque la divina Magd..sen ha volgut

portar de esta a Mavor Vida a ton Germa

y no judiquis que to trehall tindria per mal

empleat si to no volias seguir lo Rumho de

la cirurgia , que no es mon intent volerte

emplear en cosas que no sian de la inclina-

cici del astro que to predomina; si no que si

/os cas to inclinessas a la Cirurgia tindrias

aquexa petita okra de ma mia la qual he

trehallada cap a ma vellesa (l'autor tenia

en aquest moment quaranta - cinc anys) sots

per a to i' de el/a seguiras lo que mi/lor to

aparexera . Sols to suplico apliquias las

.hors del present ramellet ah la deguda /or-

ma v procures en tenir conexement verda-

der del e(/ecta, que de aquexa manera ex-

perimentaras la fragancia de las hors y lo

que son utils a la salut dels homens, y so-

bretot dar alahansas a Deu qui ha criat

tals remevs v quan fos cas no volguessas

seguir la cirurgia dona essas okras mias a

Persona que Conegas Me tinga en memo-

ria r me encornania a Nostre Senior, que

si ellas de si no ho merexen, ho merex to

bon ahecta y a(/icio (encara que acompa-

nyat de rudesas) ab que les he etas. Recor-

dat de qui to ha engendrat yo mentres vise

procuro encaminarte v suplicar a Deu it,

guars v to done alert en las Cosas. Ruhi y

Gener all 12 de 1718. Ton Para .-inton de

Borja.»

No se si Rubi recorda aquest fill seu; si

no el to present, hauria de correr a reparar

i'oblit. Crec que la fe i la bona fe i la ten-

dresa d'Anton de Borja ho mereixen.

El contingut cientific del «Ramellet» es

amplissim. Inclou remeis i consells per a

tot: <per mitigar lo dolor a las criaturas

quan posan las dents>>, <<per cadarn de

criaturas y adults que tenon la veu ronca»,

<per fer ahorrir lo vi als horraixoso, «per

las mosegadas de ca rabios», <<per la earn

super/lua de las ulceraso, <<per /er to cutis

hermos», «per for tornar negras los cahells

hlancs de /as donas>> i, fins i tot, <<per desi-

niular la vir,,initat perduda>>.
Es tambe un riquissim compendi d'ex-

pressions populars com <<ana tres vegades

de camhrao, <estant ajeguda de .subinaso,

etcetera.

Segle XIX: La Renaixenca

Ha estat convingut de fixar I'inici de la

Reinaxenca I'any 1833, ]'any de I' <Oda a

la Patria» de Bonaventura Caries Aribau.

Ara, aquesta data, com totes les que ini-

cien una epoca, es una data simbolica per-
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que no podem situar en un moment deter-
minat alto que es un moviment d'amplies
raons. Les raons , les determinants de la
Reinaxenca les hem d'anar a buscar bas-
tant abans del 1833, fins i tot a la segona
meitat del XVIII. En aquest temps apareix
el que Pierre Vilar anomena oel patriotis-
me linguistic>>: la llengua catalana, descu-
rada i fins i tot renegada per les classes
altes i cultes, es defensada fidelment pet
poble. Per aixo Joan Regla diu, dels anys
mil set-cents cinquanta at mil vuit-cents:
<<La gran expansio de Catalunva cis obra
del "pals real", mks o menys a! marge del
"pals legal ".>>

Pel que fa referencia at llenguatge medic
es produeixen unes circumstancies -en
aquesta segona meitat del XVIII- que, si
be no en determinen I'tis com en els segles
passats, en certa manera comencen a pro-
piciar-lo, ja que retornen la confianca en la
Medicina catalana , li retornen el prestigi
perdut. Amb Cartes III i la creacio del Col•
legi de Cirurgia (1760) i la poderosa perso-
nalitat dels seus mestres Virgili i Gimber-
nat i la fundacio de la Reial Academia de
Medicina, a Catalunya la medicina deixa
d'esser una dependencia de Madrid.

Aquestes circumstancies i fets comple-
xos d'indole politico-social i fins i tot eco-
nomica, fan que la situacio de la llengua
vagi canviant, lentament pero substancio-
sament . Tot i que es molt dificil de deter-
minar Si n'es causa o consequencia , l'apa-
ricio de diccionaris i d'obres gramaticals es
una clara demostracio del canvi que es
produeix amb el segle. L'any 1803 es pu-
blica un «Dicrionario Catalan- Castellano-
Latino>>, I'any 1815 la «Grantatica i Apo-
logia de la llengua catalana» de Josep Pau
Ballot , i'any 1839 el aDiccionari de la
Llengua Catalana» de Pere Labernia, l'a-
ny 1842 un «Dicrionario castellano-cata-
!an-latino-trances-italiano>> i I'any 1847
-per acabar aquesta Ilista d'exemples- el

sastre de Vilanova i la Geltru, col•labora-
dor de Maria Cubi en els treballs de freno-
logia, Magi Pers i Ramona, publica una
«Gramdtica Catalana-Castellana>>.

Malgrat tot caidra esperar el segle XX
per veure I'autentic ressorgiment de les
edicions catalanes , no tant sots pet que fa
referencia a les edicions mediques o cienti-
fiques en general , sing a les literaries tam-
be. Joan Fuster diu que «!a Renaixen4•a,
durant anus, hague de ser, encara, una
literatura oral o, si mcCs no, manuscrita.
L'any 1888, quan la Reina Regent va pre-
sidir els Jocs Florals tota la Renaixen4-a,
reduida a Ilibres, cabia en una cola vi-
trina>>.

Potser la imatge de Joan Fuster es exage-
rada pero la veritat es que, en el camp de
les ciencies, de tot el segle XIX, nomes puc
destacar en el nostre recorregut les <<Ins-
truccions generals sobre el modo de preser-
var-se del colera morbo>> de Mateo Seoane,
traduides at catala per Joan B. Foix (Barce-
lona, 1834), el «Viatge d'un naturalista
al rededor del mono de Charles Darwin,
traduit at catala per Leandre Pons i Dal-
mau (Barcelona , 1879), les «Nocions d'a-
natomia, organogrufia i .fisiologia vege-
talo> de Florenci Piera, publicada a Barce-
lona el 1881 , el «Catalech de la flora de la
tall de ;Viiria>>, d'Estanislau Vayreda, pu-
blicada a Barcelona el 1882 1 una «Botuni-
ca popular>> de Cels Gomis, publicada a
Barcelona el 1891.
Hem de mencionar, aixo si -i mes pet seu
valor simbolic que per la seva transcen-
dencia-. I'aparicio de la primera revista
medica catalana. Es tracta de <La Gvneco-
logia catalana» que dirigeix Jaume Que-
ralto, el primer numero de la qual sorti el
15 d'agost de 1898. Tingue una vida efi-
mera.
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Segle XX: de crear -]'any 1907- l'Institut d'Estudis
un segle de clarobscurs Catalans, de moment amb la que es ara

Tot just iniciat el segle, Catalunya viu el
moviment politico-cultural que to per figu-
res capdavanteres Prat de la Riba, Jaume
Bofill i Mates i Eugeni d'Ors -quan encara
era oben plantat>>-. Es quan Eugeni d'Ors
crida: o.,lu, de pressa, de pressa, vinKuen
hluseus, vinguen Academies, vinKuen Ex-
positions, vinKa Educacio, vinga Cultura,
vinKa I'ida Civil, vinga Urhanitat, vinga
Frivolitat, vinKa Galeria de catalanes for-
moses, ringa el desig de tots, i el valor de
tots, i l'es/or4 de tots, perque, avui, en el
mes de jun i, en el jorn de les Vestals, els
catalans, santament ambiciosos, ens hem
posat al cap d'aconseguir, en la seva ruta
vers l'Humanisme, els navilis de Panta-
gruel, fill de Gargantua.>>

Les grans manifestacions d'aquest esperit
-i d'una innegable transcendencia- no es
fan esperar i se succeeixen amb generosi-
tat: I'any 1903 to lloc el Primer Congres
Universitari Catala, I'any 1906 el Primer
Congres International de la Llengua Cata-
lana i I'any 1906 tambe -el 27 de juny- el
primer congres cientific en catala de la his-
toria, el Primer Congres d'Higiene de Ca-
talunya. Depres, 1'any 1913 s'iniciaria la
serie que encara dura -i amb perspectives
d'esplendorositat (nomes dire que el pro-
per Congres es prepara, es clar i amb tot el
que to de valor significatiu, al Pais Valen-
cia)` la scrie, deia, dels Congressos de Met-
ges i Biolegs de Llengua Catalana.
En el camp de Les publications direm

que I'any 1907 i'Academia de Ciencies
Mediques -i'Academia i Laboratori- inicia
I'edicio en catala de la seva revista: els An-
nals de Medicina. I no cal dir que Les reu-
nions que hem mencionat donen lloc a
sengles llihres de ponencies i d'actes.

D'cntre tots els esdeveniments d'aquesta
hora sobresurt la decisio de Prat de la Riba

Seccio Historico-arqueologica i I'any 1911
amb dues Seccions mes: la Filologica i la
de Ciencies . Tot just completada I'estruc-
turacio de I'Institut amb aquestes altres
Seccions, son creades Societats filials; la
primera -I 'any 1912- es ] a Societat de Bio-
logia de Barcelona que, al voltant de Turro
i Pi i Sunyer , Iliga metges i biolegs catalans
amb el vincle d'un comu sentit de respon-
sabilitat . Ara fa setanta anys: el retroba-
ment -que diria Pere Babot i Boixeda-
havia fet en el seu cami un pas de gegant.

I de seguida -el 1913- es empresa -sota
la direccio d ' August Pi i Sunyer- la publi-
cacio dels «Trebalis de la Societat de Bio-
logia>>. Tal com diu la paraula justa de
Caries Riba (Festa anyal de I'i.E.C. de
1957) «Prat de la Riba i els sews assessors
van encertar la coraljosa , 1'escandalosa ju-
gada : establir que el catala Jos la Llengua
dels llihres cientitles del nostre Institut>>.
I oel que la fa (la jugada ) d'un suprem va-
lor estrategic es que amb ella, en un mo-
ment precis , es mostrava com i per on
calla arriscar-se: o aixi i per alli, o a la Var-
ga es perdia tot, fins la mes dolca i gronxo-
ladora poesian.

I amb una tenacitat i amb una abnegacio
en molts de casos heroica, els homes de fa
setanta anys s'arriscaren i decididament
s'adscriviren a ol'empresa de tornar el ca-
talu a la .seva antiga categoria d'idioma de
cultura) , en «una de les mes nohlement fol-
les empreses a que un pohle, si es vol la
minoria dirigent d'un pohle, s'hagi mai
llanpat» (6).

Al costat dels « Trebalis de la Societat de
Biologia>> es drecen tants i tants monu-
ments que nomes una simple enumeracio
ens ocuparia tant de temps com el que

(6) Riha. Cartes: « Diccionan General de la Liengua
Catalana>>, Prefaci a la segona edicio. Cadaques,
1954.
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portem esmercat en el nostre viatge. Vull
citar, de totes maneres, la <<Flora de Cata-
lunvao de Joan Cadevall del 1915, la col.
leccio de «Monografies Mediques» que
Jaume Aiguader i Miro inicia ]'any 1926,
la revista <<La Medicina Catalana>> que

sota la direccio de Leandre Cervera apa-
reix el 1935 i el «Diccionari de Medicina>>
del 1936 que Manuel Corachan patrocina.

Pero, tal com hem dit abans, el nostre

segle es de clarobscurs. Deis entrebancs i

les tenebres -que son d'ahir o dels nostres

dies i que tots tenim tristament presents-

encara en sofrim les consequencies; pero la

intencio del viatge que avui estic suggerint

a la vostra condescendencia es el mon de

la claredat dels proposits. I no hi ha res tan

pie de Hum com la perseveranca en la dig-

nitat i en la fidelitat a les essencies. Exacta-

ment la dels homes de fa vint anys, la dels

resoluts responsables de la represa de la

Societat de Biologia. Deis quals -com que

no vull deixar-me'n cap- nomes dire Pere

Babot i Boixeda.

I ara on som?

S'ha treballat. La Societat de Biologia to

constituida, des de la represa, una Comis-

sio Lexicografica. Tambe han fet treballs

en aquest sentit les altres Filials cientifi-

ques de l'Institut i ]'Academia de Ciencies

Mediques. Des de ]'any 63 els Treballs de

la Societat de Biologia han repres la publi-

cacio i des del 1969, amb <El metge da-

vant l'hipertens» de Josep Alsina i Bofill,

tenim una nova col•lecc16 de Monografies

Mediques. L'any 1973 a la Universitat de

Prada, en un col•loqui i en el manifest «El

catala, llengua d'expressio cienti/ica» que

en resulta, confluiren -amb una decisio i

una contundencia sense precedents- les

opinions de cientifics de totes les branques.

L'any 1974 ]'Academia de Ciencies Medi-

ques publica la primera edicio del «Voca-

bulari Medic» i ]'any 1976, a Perpinya,

foren represos els Congressos de Metges i

Biolegs de Llengua Catalana. L'any 1977

es constitui una Comissio Coordinadora

Lexicografica de Ciencies que aplega i

coordina -com diu el nom- els esforcos de

nou o deu institucions o organismes cienti-

fics. I ara, justament ara, des de la Direcc16

General de Politica Lingdistica del Depar-

tament de Cultura de la Generalitat son

promoguts uns contactes entre Institut

d'Estudis Catalans, Universitats catalanes i

institucions cientifiques encaminats a pro-

curar els instruments que han de conduir

ordenadament i amb eficacia a una accele-

racio en el cami de la normalitzacio del

ilenguatge cientific.

Un balanc amb aquestes partides ens
hauria d'inclinar clarament a 1'optimisme;
perque es innegable que hem fet cam].

Que aquest balanc -pero- no ens faci

creure que ja estem instal•lats en una con-

fortable estabilitat. De Llengua estable no

n'hi ha cap; totes tenen problemes i moltes

estan voltades de perills i d'amenaces. Ara,

la nostra, ha corregut i corre un rise con-

cret, suplementari, que ens obliga a la vet-

Ila permanent.

I mes aviat, al voltant nostre, ara i temps

enlla -com una pueril subconscient mane-

ra d'excusar les propies mancances-, alto

que domina es la queixa permanent. Ra-

mon Margalef, fa un any, a la Inaugural

del Curs universitari, deia que el fet de

creure que tota la culpa es d'altri es, sim-

plement, infantilisme i referia la frase de

Font i Quer que diu que un dels mats del

pals es que tots, qui mes qui menys, som

eminencies... en el sentit fisic de la parau-

la, relleus o obstacles damunt una superfi-

cie Ilisa, amb els quals hom ensopega.

Per un canto, patim d'un complex de su-
perioritat que ens duu al convenciment
que som mereixedors de tracte reverencial.
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Es un complex inoperant. Amb una major
humilitat col•lectiva, sense creure's d'una
ufana superior a la de les altres terres, ens
veuriem estimulats -sanament i eficacment
estimulats- a l'accio i a l'edificacio solides.

Per un altre canto, som I'enclusa que no
es capac d'oferir al mall -unanimement-ni
la resistencia -que no exigeix heroismes-
del rigor amb les propies conductes. Goe-
the va dir que la voluntat de perfeccio es la
mesura dels homes. Al nostre pals li falta
voluntat i li sobre bona voluntat, la bona
voluntat de les festes de fi de curs que, con-
descendentment, dispensa els resultats me-
diocres.

Si unanimement entenguessim -amb ri-
gorosa exigencia- uque I'u.s de la Ilengua
propia (-com diu el Manifest de Prada-)
-ultra on dret inalienable- constituei_i, per
dignitat, on imperatiu indcfugible)), la
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perspectiva fora mes falaguera i ens po-
driem permetre algunes vacances. Mentre

la unanimitat en aquesta manera de veure
les coses sigui dubtosa, no podem defallir
perque ens hi va la nostra mateixa existen-
cia, la nostra col•lectiva, concreta i distinti-
va existencia.

Deixeu que citi -i acabo- uns mots de
Jordi Rubio -mestre de la Ilengua i mestre
de civilitat- que sintetitzen tot aixo que
hem anat dient al llarg del viatge d'avui en
el nostre veil -veil i nou- i entranyable ve-
hicle i que ens adverteixen -sense grandi-
logiiencies- d'on es la supervivencia.
Diuen: «No oblidem que la paraula es la
via natural de la comunicacio entre els ho-
mes..Mentre ella alai(-oni la nostra perso-
nalitat i ens caracterit:i entre els pobles de
la terra, nosaltres serem nosaltres.» Nomes
aixi.


