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II. NOTÍCIA D’UNA TRADUCCIÓ CATALANA
DE LA CHIRURGIA D’HENRI DE MONDEVILLE

1. La Chirurgia d’Henri de Mondeville

Aquest renovador tractat de cirurgia fou escrit en llatí a París entre
1306 i vers 1320. El seu autor, Henri de Mondeville (ca. 1260-ca. 1320),
fou un cirurgià francès educat en les escoles mèdiques del nord d’Itàlia i a
Montpeller i que després va estar al servei dels reis de França Felip el Bell i
Lluís X. Com a cirurgià reial, va participar en diverses campanyes militars
que li van permetre d’experimentar els nous tractaments apresos a Itàlia i
millorar les seves tècniques. A París ensenyà cirurgia (potser al collège dels
sants Cosme i Damià, la confraria dels cirurgians). És aleshores que
començà a escriure el seu tractat segons un ambiciós pla en cinc llibres que,
després d’una introducció general, haurien de tractar sobre l’anatomia (I), la
cirurgia general i particular (II), la patologia i la terapèutica quirúrgica
especial (III), les fractures i les luxacions (IV) i l’antidotari (V). Sis anys més
tard (1312) havia aconseguit acabar els dos primers llibres de l’obra, però el
seu estat de salut (es confessa asmaticus, tussiculosus, ptisicus et consumptus) i les
tasques d’ensenyament no li permeteren més que acabar algunes altres parts
(un fragment del tercer llibre i gairebé tot el cinquè). La mort, finalment, li
impedí d’acabar el projecte.1

Tot i quedar inconclús, el tractat de cirurgia d’Henri de Mondeville és
una vertadera enciclopèdia mèdica per a ús dels cirurgians, pensada per
incrementar el seu prestigi i autoestima convertint en doctrina la valoració
positiva del treball fet amb les mans (el que és la cirurgia en la medicina) i
escrita en un estil directe, precís i clar. Molt en particular, les introduccions
de cada doctrina en què es divideix cadascun dels seus llibres són autènti-

1. Sobre Mondeville, vegeu Ernest Wickersheimer, Dictionnaire biographique des méde-
cins en France au Moyen Age, Ginebra, Droz 1936 [reimpr. facs.: Ginebra-París, Droz-
Champion 1979], 282-83; i al seu Supplément, preparat per Danielle Jacquart, Ginebra-
París, Droz-Champion 1979, 117-18. El seu tractat ha estat editat modernament per Julius
Leopold Pagel, Leben, Lehre und Leistungen des Heinrich von Mondeville (Hermondaville): Ein
Beitrag zur Geschichte der Anatomie und Chirurgie, vol. 1 («Die Chirurgie des Heinrich von
Mondeville [Hermondaville] nach Berliner, Erfurter und Pariser Codices»), Berlín,
Hirschwald 1892. Vegeu també la traducció al francès actual d’Édouard Nicaise, Chirurgie
de Maître Henri de Mondeville, chirurgien de Philippe le Bel, roi de France, composée de 1306 à
1320, París, Félix Alcan 1893.



2. Arribada de l’obra de Mondeville a la Corona d’Aragó

Fins ara posseíem un únic testimoni de la difusió d’aquest interessant
tractat de cirurgia en terres de la Corona d’Aragó. En una carta datada a
Tarragona el 26 de febrer de l’any 1320, Jaume II sol·licità al físic de
Barcelona i professor de l’Estudi General de Lleida Pere Gavet que li fes a
mans «una cirurgia nova que s’havia escrit a París», i que, segons informa-
cions del monarca, el metge acabava d’obtenir. Jaume II li recordava com li
plaïa d’«obtenir obres noves d’aquest gènere». El rei li demanava el llibre
en préstec, tant per poder-lo llegir com per fer-lo copiar, si així ho conside-
rava convenient, i es comprometia a retornar-li l’original un cop fet això.
Heus aquí el text del document:

Jacobus et cetera. Dilecto phisico nostro, [magistro] Petro Gaveti, magistro in
medicina, salutem et cetera. Cum intellexerimus quod ad manus vestras pervenit
quedam cirurgia nova que [facta est] in civitate Parisius, et nobis, sicut vos bene
scitis, placeat habere huiusmodi nova opera, idicirco volumus quatenus visis presenti-
bus mittatis nobis dictam cirurgiam novam ut ibi legere et eciam conscribi facere, si
nobis placuerit, faciamus. Nos enim originale ipsum vobis restituemus. Datam
Terrachone, .IIIIº. kalendas marcii anno Domini .Mº.CCCº. XIXº.
Franciscus de Bastida, mandato regio.4

Aquesta carta fou donada a conèixer per Martínez Ferrando, que la
publicà en la seva biografia de Jaume II (1948), tot i que no identificà el
text quirúrgic al qual fa referència.5 En canvi, Martí de Barcelona en reco-
llir-lo en l’important diplomatari que preparà sobre la cultura catalana
durant aquell regnat, premiat per l’Institut d’Estudis Catalans (1936), però
inèdit fins a 1990 i encara avui ben poc explotat, ja afirmà que es tractava
del tractat d’Henri de Mondeville.6 Finalment, per ser significatiu de l’acti-
tud del monarca, vaig decidir incloue’l en l’apèndix documental de la meva
tesi doctoral.7

Certament, aquesta Cirurgia nova no sembla que pugui ser cap altra que
la de Mondeville. Només un altre tractat de cirurgia medieval, amb prou

ques guies pràctiques per al comportament del cirurgià, i constitueixen un
document únic que no ha estat analitzat tal com es mereix fins a dates ben
recents.2

Aquest caràcter li garantí un èxit immediat. No tan sols circulà ben
aviat en el llatí original, sinó que el 1314 (per tant, només els dos primers
llibres) ja fou objecte d’una traducció abreujada al francès —que consti-
tueix un dels primers textos científics en aquesta llengua. En francès
mateix n’existeix una traducció posterior més completa. Poc després,
també amb el text imcomplet, fou traslladat a l’occità, en una traducció
feta a la regió de Montpeller en el mateix segle XIV. Ja amb el text com-
plet, fou traduït al neerlandès i a l’anglès abans d’acabar aquest mateix
segle. Però, aparentment, aquest èxit quedà estroncat abans de l’arribada
de la impremta, i mai no va conèixer aquest nou instrument de difusió.
Això sembla que fou degut a la gran popularitat del gairebé contemporani
tractat de Lanfranc de Milà, acabat a París el 1296, i, sobretot, al fet de
quedar superat per una nova enciclopèdia quirúrgica, el tractat de Guiu de
Caulhiac (o Chauliac), acabat a Montpeller el 1363, la fama del qual per-
durà fins al segle XVIII.3
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2. Vegeu Luis García Ballester, Medical ethics in transition in the Latin medicine of the
thirteenth and fourteenth centuries: new perspectives on the physician-patient relationship and the doc-
tor’s fee, dins «Clio Medica», 24 [= Andrew Wear, Johanna Geyer-Kordesch i Roger
French (eds.), «Doctors and ethics: the earlier historical setting of professional ethics»]
(1993), 38-71, p. 40; Samuel S. Kottek i Luis García Ballester (eds.), Medicine and
medical ethics in medieval and early modern Spain: an intercultural approach, Jerusalem, The
Magnes Press-The Hebrew University 1996; Michael R. McVaugh, Medicine before the pla-
gue: practitioners and their patients in the Crown of Aragon, 1285-1345, Cambridge, Cambridge
University Press 1993, 113-14, 172-73, passim; i, en particular, Danielle Jacquart, La
médecine médiévale dans le cadre parisien, XIVe-XVe siècle, París, Fayard 1998, cap. I. Una visió
parcial de l’obra de Mondeville a Marie-Christine Pouchelle, Corps et chirurgie à l’apogée du
Moyen Age: savoir et imaginaire du corps chez Henri de Mondeville, chirurgien de Philippe le Bel,
París, Flammarion 1983.

3. A banda de la bibliografia citada, vegeu la síntesi de George Sarton, Introduction to
the history of science, vol. 3, Baltimore, Carnegie Institution 1947, 865-73. La traducció fran-
cesa fou publicada per Alphonse Bos, La Chirurgie de maître Henri de Mondeville, traduction
contemporaine de l’auteur, 2 vols., París, Firmin Didot i C. Raris 1897-1898 [reimpr. facs.:
Nova York, Johnson Reprint Corp. 1965]; Idem, Une nouvelle traduction de la Chirurgie de
Mondeville, dins «Bulletin de la Société des Anciens Textes Français», 26 (1900), 63-87. La
traducció occitana ha estat publicada per Max Gorosch, La notomia de la surgia d’Anric de
Mondavilla, Avinyó, Centre d’Études Occitanes 1975. Vegeu l’edició d’una traducció angle-
sa a Richard Grothé, Le ms. Wellcome 564: deux traités de chirurgie en moyen-anglais, tesi doc-
toral de la Université de Montréal, 1982.

4. ACA, C (Curie), reg. 245, f. 283.
5. Jesús-Ernest Martínez Ferrando, Jaime II de Aragón: su vida familiar, 2 vols.,

Barcelona, CSIC 1948, vol. 2, 235, § 315.
6. Martí de Barcelona, La cultura catalana durant el regnat de Jaume II, dins

«Estudios Franciscanos», 91 (1990), 213-95, i 92 (1991), 127-245 i 383-492, p. 415, §
357.

7. Lluís Cifuentes, Medicina i guerra a l’Europa baix-medieval: la sanitat i la participació
dels seus professionals en les expedicions militars de la Corona d’Aragó, 1309-1355, tesi doctoral de
la Universitat Autònoma de Barcelona, 1993 [ed. en microfitxes: Bellaterra, Publ. de la
UAB 1995], 675, § 94.



Però Jaume II fou també el fundador de l’Estudi General de Lleida, en
el qual, per voluntat seva, tingué un pes tan destacat des de bon principi la
facultat de medicina.12 Un dels primers catedràtics d’aquesta facultat sem-
bla que fou justament Pere Gavet (1315-1318), el destinatari de la carta de
1320, un físic de Barcelona que després ensenyà en aquesta ciutat (1321-
1345), on els consellers li concediren un violari per establir-se.13

Sabem que Jaume II es mantingué sempre amatent als llibres de medi-
cina que circulaven pel país, els féu copiar, en dotà l’Estudi de Lleida, i
també els féu traduir al català. Pels Documents de Rubió i Lluch vam saber
que el 1296 ordenà als seus metges jueus Vidal Benvenist Saporta i
Benvenist Abenbenvenist, que li traduïssin quosdam libros medicinales de ara-
bico in romana lingua, els quals li resultaven valde necessarios, però que malau-
radament no coneixem quins eren. Sí que sabem, però, que van estar ocu-
pats quinze mesos en la traducció.14 Aquesta no fou una empresa aïllada,
perquè el 1313 era el mateix Jafudà Bonsenyor ja esmentat qui rebia l’encà-
rrec de traduir de arabico in romancio quodam libro scripto in arabico medicine
vocato Halçahahuy, sens dubte una obra d’Albucasis (al-Zahrawi), potser la
part quirúrgica de la seva enciclopèdia mèdica Kitab al-Tasrif.15 Cap d’a-
questes dues traduccions no se’ns ha conservat.

3. Una possible traducció al català

En altres treballs he destacat la importància i l’amplitud del corpus qui-
rúrgic que circulà en català.16 Aquest corpus abastava, que sabéssim, a

difusió com perquè el puguem considerar aquí, fou acabat a París: el ja
esmentat de Lanfranc de Milà, però l’any 1296. Molt difícilment es podia
considerar nova vint-i-quatre anys més tard. En canvi, ja hem vist com
Mondeville acabà la primera part de la seva obra justament el 1320.

No fa estrany tampoc l’actitud de Jaume II. El caràcter i els interessos
d’aquest monarca, sempre desitjós de conèixer les novetats que circulaven
pels seus regnes, molt en particular les relacionades amb el món de la salut,
són ben coneguts.8 Ens n’ha pervingut una magnífica exposició, obra del
seu alfaquí, metge i intèrpret d’àrab Jafudà Bonsenyor (ca. 1250-1331).
Aquest inicià el seu Llibre de paraules de savis i de filòsofs, una recopilació de
proverbis i sentències morals i pràctiques feta a partir de fonts orientals,
encomanada pel monarca (1291-1298),9 amb una lloança directa del seu
caràcter:

“Con lo molt alt e molt noble e poderós senyor En Jacme, per la gràcia de Déu,
rey d’Aragó e de Sicília e de Malorcha e de València e comte de Barcelona, lo qual és
diligent e curós de cercar saber e tractar en aquell més que negun altre senyor, per
lo gran enteniment e enginy natural e per lo gran compliment de tot bé que en ell
és, e per ço com sap e entén que·l saber és .I. dels majors béns que Déu ha donat a
les gens, especialment a aquells qui l’amen, el qual és senyal de la claror del cor e
dels bons capteniments, ab la qual aconseguex hom honrament e gran profit al cors
e a l’ànima, axí con diu lo savi: «No és neguna cosa de major profit com saber, que
si vol son senyor guanyar aquest segle, guanye’l, e si vol guanyar l’altre, ha·n
poder», haja manat a mi, Jafudà, jueu de Barcelona, fill de N’Astruch Bonsenyor,
çaenrera, que yo degués ajustar e ordonar paraules de savis e de philòsofs...”10

La seva llarga amistat amb Arnau de Vilanova, els serveis mèdics del
qual requerí en moltes ocasions i al qual protegí, és el capítol més vistent
de l’interès de Jaume II per la medicina. Una amistat i un interès que es
materialitzà, entre altres obres, en el Regiment de sanitat que Arnau li dedicà
vers 1305-1308 i que, a instàncies de la reina Blanca d’Anjou, fou ben aviat
traduït al català (abans d’octubre de 1310).11
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8. McVaugh, Medicine before the plague, 4-28, passim. Vegeu també els treballs citats a
les notes 11 i 12.

9. Entre d’altres edicions, totes antigues, hom sol seguir la de Gabriel Llabrés i
Quintana (ed.), JAHUDÀ BONSENYOR. Llibre de paraules e dits de savis e filòsofs; Los proverbis de
Salomó; Lo libre de Cató. Fets estampar complets per primera vegada, ab un pròlech y documents,
Palma de Mallorca, Biblioteca d’Escriptors Catalans 1889.

10. Transcripció de Llabrés, que prengué com a base el ms. de Barcelona, Biblioteca de
Catalunya, 1031 (s. XIV-XV), ff. 171-185, amb alguna modificació feta a partir del text
que ofereixen els mss. 14 (s. XV), ff. 1-13, i 42 (s. XIV-XV), ff. 1-34v, de la mateixa biblio-
teca; Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 921, ff. 83-98 (datat de 1385); i París, Bibliothèque
Nationale, ms. Esp. 55 (mitjan s. XV), ff. 77v-93v.

11. Edició de l’original llatí a cura de Luis García Ballester, Michael R. McVaugh,
Pedro Gil Sotres i Juan A. Paniagua, Regimen sanitatis ad regem Aragonum, dins Luis
García Ballester, Michael R. McVaugh i Juan A. Paniagua (eds.), Arnaldi de Villanova

Opera Medica Omnia, vol. X.1, Barcelona, Universitat de Barcelona-Fundació Noguera 1996,
amb una àmplia introducció sobre aquest gènere mèdic a cura de Pedro Gil Sotres. Edició
de la traducció catalana a cura de Miquel Batllori, ARNAU DE VILANOVA, Obres catalanes,
vol. 2 (Escrits mèdics), Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics, 56) 1947. Sobre la difusió de
la traducció catalana vegeu Lluís Cifuentes, Vernacularization as an intellectual and social
bridge: The Catalan translations of Teodorico’s Chirurgia and of Arnau de Vilanova’s Regimen sani-
tatis, dins «Early science and medicine», 4 (1999), 127-48, pp. 139-40.

12. Michael R. McVaugh i Luis García Ballester, The medical faculty at early fourte-
enth-century Lérida, dins «History of Universities», 8 (1989), 1-25.

13. Vegeu particularment McVaugh i García Ballester, The medical faculty, 2;
Cifuentes, Medicina i guerra, 113; i Antoni Cardoner i Planas, Pedro Gavet, maestro en
medicina del siglo XIV, dins «Medicina Clínica», 44 (1965), 425-26.

14. Antoni Rubió i Lluch, Documents per l’història de la cultura catalana mig-eval, vol. 2,
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 1921, 9, § XI, i nota. Vegeu també Lluís Cifuentes,
Translatar sciència en romans catalanesch: la difusió de la medicina en català a la Baixa Edat
Mitjana i el Renaixement, dins «Llengua & Literatura», 8 (1997), 7-42, p. 18.

15. Rubió i Lluch, Documents, vol. 2, 22, § XXIX. La identificació ja fou suggerida
per Antoni Cardoner i Planas, Nuevos datos acerca de Jafudà Bonsenyor, dins «Sefarad», 4
(1944), 287-93. Vegeu també Cifuentes, Translatar sciència, 18-19.

16. Cifuentes, Translatar sciència; Idem, Vernacularization; Idem, Traduction vernaculaire et
vulgarisation sicentifique dans l’Occident médiéval, dins «Trans-disciplines», 4 (2000), en premsa.



Garriga tenia llibres de filosofia, de moral, de pietat, de literatura, i
també de cirurgia i un parell de llibres tècnics del seu ofici. Aquests dos lli-
bres tècnics, no identificats ni per Madurell ni per Iglesias, no són altres
que el Tractat de les monedes i el Compendi de matèria de monedes elaborats pel
ciutadà de Barcelona Arnau de Capdevila l’any 1437, conservats i amb
manuscrits a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i a la Bibliothèque
Nationale de París (núm. 5 i 9 de l’inventari i 10 i, potser, 5 de l’encant).20

Però tot i l’interès d’aquesta dada, que sapiguem única de la seva difusió,
no és la que aquí volem destacar.

Efectivament, aquest balancer posseïa també dos llibres de cirurgia, un
dels quals, almenys, en català. Tot i que Madurell publicà la referència de
l’únic que apareix a l’inventari (núm. 15), tan sols la transcripció completa
d’ambdós documents donada per Iglesias ha permès saber que eren dos i no
un, perquè així apareixen a l’encant (núm. 4 i 7, omesos per Madurell), i el
que és més important encara: podem identificar el que apareix a l’inventari
amb l’incipit en català. Malauradament, no és possible d’identificar l’altre
tractat de cirurgia que apareix a l’encant, del qual sabem tan sols que era en
paper i amb cobertes de posts. 

El llibre de cirurgia en català que hi ha a l’inventari només pot corres-
pondre al núm. 7 de l’encant (ambdós són escrits en pergamí i amb cober-
tes empremtades). L’inventari ens en dóna l’incipit (“Comensa la Cirurgia
complida...”, en realitat un encapçalament afegit per algun copista), però
no n’apunta l’autor. Aquest últim sí que ens el dóna, ben clar, el registre de
l’encant: Anric. Aquest Anric no pot ser altre que Enric de Mondeville, i
estaríem, per tant, davant d’un testimoni preciós (que sapiguem, únic) de la
seva traducció al nostre vulgar.

La traducció catalana del tractat d’Henri de Mondeville no ens ha de
sobtar per tot el que ja sabem sobre l’interès dels cirurgians i dels barbers-
cirurgians per procurar-se versions en vulgar dels manuals del seu ofici,
molt en particular dels que, més enllà de la tècnica, presentaven l’ofici i la
tasca del cirurgià en un marc teòric molt més ampli: el de la nova medicina
racional, fonamentada en la filosofia natural, que gaudia del suport decidit
dels estaments socials dominants i que constituïa la clau que els podia
garantir la promoció intel·lectual i social. Entre els tractats quirúrgics que
tenien més marcat aquest caire sobresurt especialment, tal com hem vist, el
d’Henri de Mondeville, en el qual es defensa, una i altra vegada, que «im-

banda del tractat de Roger Frugardo, un dels més significatius de la cirur-
gia salernitana, gairebé tots els de la nova cirurgia produïda a les escoles
mèdiques del nord d’Itàlia durant la segona meitat del segle XIII (Bru de
Longobucco, Teodoric Borgognoni, Guillem de Saliceto, Lanfranc de Milà)
i a Montpeller (Guiu de Caulhiac). Només hi havia un dels grans tractats
escrits a cavall d’Itàlia i França en els segles XIII i XIV que no coneixíem
que hagués circulat en català: el d’Enric de Mondeville. Enteníem que era
degut a la seva migrada difusió, pels motius que ja he explicat. La carta de
1320 no permetia de cap manera suposar-ne una traducció perquè, com
hem vist, el rei tan sols hi manifestava la seva intenció de llegir-lo (legere) i,
si ho trobava adient, de fer-lo copiar (conscribere).

Els inventaris post mortem que se’ns han conservat poden aportar informa-
ció molt valuosa sobre multitud de temes, i també sobre l’existència de tra-
duccions avui no conservades. En un conegut recull d’inventaris de bibliote-
ques medievals amb llibres en català publicat per Josep M. Madurell l’any
1974 figura un interessant inventari que, per fortuna, s’acompanya de l’en-
cant dels béns, també conservat: el de Guillem Garriga, ciutadà de Barcelona,
fet l’any 1461.17 Aquest Guillem Garriga tenia per ofici el de balancer, és a
dir, s’ocupava, a la casa de moneda o seca, de pesar els metalls i d’amonedar-
los. En aquell recull, Madurell únicament va transcriure les descripcions de
llibres en català, descartant els altres, fins i tot els dubtosos, una metodologia
que podia ser coherent però que ens deixava sense el context de la biblioteca
completa i que, com veurem, no va estar lliure d’errors. Per altra banda, és
sabut que a l’hora de publicar aquell recull es va reservar documentació
(bíblies, manuscrits il·luminats, etc.) per a d’altres treballs que tenia previs-
tos. Recentment, la tesi de Josep A. Iglesias ha subsanat aquella manca de
transcripcions completes, alhora que ha donat a conèixer molts altres inventa-
ris inèdits. Així ha estat amb l’inventari i l’encant dels llibres del balancer
Garriga,18 però ni Madurell ni Iglesias no han pogut identificar correctament
alguns dels seus llibres, com veurem tot seguit ben interessants. Per això he
optat per incloure els esmentats inventari i encant a l’apèndix d’aquesta nota,
tot completant les identificacions suggerides per aquells autors.19
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17. Josep M. Madurell i Marimon, Manuscrits en català anteriors a la impremta, 1321-
1474: contribució al seu estudi, Barcelona, ANABA 1974, 83-85, § 119-120.

18. Josep A. Iglesias Fonseca, Llibres i lectors a la Barcelona del s. XV: les biblioteques de
clergues, juristes, metges i altres ciutadans a través de la documentació notarial, anys 1396-1475,
tesi doctoral de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1996 [ed. en microfitxes: Bellaterra,
Publ. de la UAB 1996], 1242-48, § 286-287.

19. Carme Batlle esmentà aquests documents, a partir de la publicació de Madurell,
en el seu treball Las bibliotecas de los ciudadanos de Barcelona en el siglo XV, dins «Livre et lec-
ture en Espagne et en France sous l’Ancien Régime: Colloque de la Casa de Velázquez»,
París, ADPF 1981, 30, però únicament cità pel seu nom els núm. 9 i 17 de l’inventari i 2, 6
i 8 de l’encant, “entre otros difíciles de identificar”.

20. AHCB, Diversorum 6, i París, Bibliothèque Nationale, ms. Esp. 55. Vegeu Josep
Salat i Móra, Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña con instrumentos jus-
tificativos, vol. 2 (Colección de instrumentos justificativos de las monedas del Principado de Cataluña),
Barcelona, Impr. d’Antoni Brusi 1818 [reimpr. facs.: Madrid, Juan R. Cayón 1982], 60-71,
§ 56, i 71-76, § 57, respectivament.



1

1461, febrer 9 - 1461, abril 1. Barcelona.

Biblioteca de Guillem Garriga, balancer, ciutadà de Barcelona, tal com consta
al registre de l’inventari dels seus béns.

AHPB, Bartomeu Costa (major), vol. 175/91, llibre d’inventaris dels
anys 1455-1464, ff. 344, 344v-345, 348v i 355 [ff. 337-357 extrems].

Edicions: Madurell i Marimon, Manuscrits en català, 83-84, § 119 —
omet els núm. 1 (!), 4 (!), 8, 14 i 16 (!); i Iglesias Fonseca, Llibres i
lectors, 1242-45, § 286.

{f. 342} En lo menjador.

[1]. {f. 344} Ítem, una caxa de llibres, fort, ab .II. tancadures, dins la qual tro-
bam una Bíbliaa {sic} en romans,b scrita en paper, sisternada de pergamí, qui comen-
sa en lo vermell de la primera carta:c «Comensa Libre de Gènesi»; e feneix: «menga
mas que». E en la darrera comensa: «en les suas mans»; e feneix: «serà assí acabada».
E és cuberta de cuyro negre ampramtada, ab .IIII. guaffets,d ab parxes de sede.

{f. 345} Primo, hun artibanch d’àlber de dues cases ab panys e claus, en la una
casa trobam les coses següents:

[2]. Ítem, hun libre de compte de deu e deig, scrit en paper, ab cuberta de
cuyro vermell ab correig e sivella, ab rúbrica dee ABC, en lo qual ha cartes nombra-
des .CC.LXXXXVIIII. cartes. E en la primera carta,f qui no és nombrada, comen-
sa:g «En nom de nostre Senyor». E la següent, qui és nombrada, qui es comta de
.I., comensa: «Ah .VIII. de juny, any .M.CCCC.LVIIII.», e feneix dita carta: «que
havia aportat d’ells ab nombre deffora de .II. lliures». E la darrera comensa: «dime-
cres, a .XXVIII. de noembre, .M.CCCCLIII.», e feneix: «més atràs, en cartes
.CC.LXXXXVI.», ab xiffres, ab la suma deffora, de dues lliures. En lo qual libre
ha .XII. sisterns de .XXVI. fulles cascú.

[3]. {f. 345v} Ítem, hun libre scrit en paper de forma de full, ab cubertes ver-
des ab tancadors de sede, qui comensa en lo vermell:i «Contensó la qual mosèn
En Bernat Lor a hun frare preÿcador», e en lo negre: «A l’amat vescomte», e
feneix en la darrera carta scrita: «per cert que lonch no fan».

[4]. Ítem, hun libre scrit en paper, ab cubertes negres empramtades, ab .IIII.
gaffets,j qui és appellat Libre de les dones, qui comensa en lo vermell: «Assí comensa
lo Libre de les dones», e en lo negre: «A la molt alta», e en la darrera carta feneix en
lo negre: «dels piadosos servidors de Jesucrist», lo qual libre és scrit de mà del dit

possibile est, cyrurgicum esse sufficientem, qui non cognoscit principia et
notabilia medicinae communia».21

Però, qui i quan va traduir al català el tractat de Mondeville? Per
desgràcia, aquests dos documents no ens ofereixen aquesta informació, i
haurem d’esperar a noves descobertes. Amb tot, l’inventari dóna un explicit
ben interessant: “... de Barcelona. Sit Deo laus. Amen”. Ara per ara, però,
no podem saber si el que fou fet a Barcelona va ser la traducció del text o la
còpia del manuscrit que en posseïa Garriga.

Per altra banda, el fet que, a l’encant, els cirurgians i els venedors de lli-
bres es diputessin els dos tractats de cirurgia, en particular el que era segur
en vulgar, és un bon testimoni de l’existència d’un actiu mercat per a
aquests productes. Un mercat que, tot i que en les ciutats grans com
Barcelona fou molt més potent, no sembla que fos exclusiu d’aquestes.22 Un
mercat que, pel que fa al llibre mèdic, no era en absolut exclusiu de la gent
de l’ofici. 

No ens ha de sorprendre que un balancer posseís textos quirúrgics com
el de Mondeville, que, de fet, ja va adreçar el seu llibre a tota mena de lec-
tors «intel·ligents, en particular que sàpiguen de lletra, que comprenguin
almenys els principis generals de la medicina i que entenguin el llenguatge
de l’ofici».23 En efecte, l’interès per les matèries tocants a la salut i, més en
general, per la ‘ciència de natures’, sabem que va tenir una difusió i una
penetració social cada vegada més importants a mesura que avançaven els
últims segles medievals. Una difusió i una penetració social que es van
veure potenciades amb les traduccions vulgars de molts textos, i que foren
el resultat i alhora l’esperó de la instauració de tot un nou sistema mèdic.

Apèndix

Ofereixo en aquest apèndix una nova transcripció, completa i amb les
identificacions corresponents, de l’inventari i de l’encant dels llibres de
Guillem Garriga, balancer, ciutadà de Barcelona. Hi transcric també les
notícies de llibres corrents del seu ofici. 
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21. Ed. Pagel, 40:675. Vegeu també ibid., 40: 657.
22. Vegeu les taules que sobre la difusió de les traduccions del tractat de Teodoric i del

Regiment de sanitat d’Arnau de Vilanova he publicat en el meu treball Vernacularization, 138-
39: a banda de Barcelona, València o Mallorca, apareixen nuclis menors, com ara Perpinyà,
Castelló d’Empúries, Girona i, molt en particular, Vic.

23. «... intelligentes, praecipue literati, qui mediciae saltem principia communia cog-
noverunt et qui intellugunt verba artis» (ed. Pagel, 40: 263).

a Bíblia: «Blíbia».— b en romans: interliniat.— c de la primera carta: interli-
niat.— d Segueix: de sede, canc.— e Segueix: ab, canc. — f Segueix: hun és, canc. —
g comensa: manca al ms.— h Segueix: .X., canc.— i Segueix: comensa, canc.—
j Segueix: qu, canc.— 



«Assit principio sancta Maria»; e feneix: «passar .X. vaguades».
[17]. {f. 355} Ítem, atrobam un Libre appellat dels àngels, scrit en paper, ab

cubertes de cuyro leonat abx posts de fusts, ab quatre tencadors e .X. bolles, en lo
principi del qual libre comença: «Al molt honorable», e fineix: «qui tracta com
l’an». Acaba la derrera ab letres vermelles: «gloria Christo. Amen». Lo qual libre
se és trobat en poder d’En Joan Català, scrivent de letra rodona, ciutedà de
Barcelona.

[1] Una Bíblia, en català. No apareix a l’encant.
[2] Un llibre de comptes d’entrades i sortides del seu ofici.
[3] Podria ser el núm. [8] de l’encant, un Cançoner.
[4] Francesc Eiximenis, Llibre de les dones. Notícia publicada per Josep

M. Madurell i Marimon, Manuscrits eiximenians, dins «Martínez
Ferrando, archivero: miscelánea de estudios dedicados a su memoria»,
Barcelona, ANABA 1968, 291-313, § 33. No apareix a l’encant.

[5] Arnau de Capdevila, Tractat de les monedes. No identificat ni per
Madurell ni per Iglesias. Núm. [10] de l’encant.

[6] Ramon Llull, Libre d’ànima. Núm. [1] de l’encant.
[7] Ramon Llull, Libre d’home. Núm. [3] de l’encant.
[8] Un llibre d’hores de la M. de D., il·luminat. Notícia publicada per

Josep M. Madurell i Marimon, Códices miniados, dins «Gesammelte
Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens (Spanische Forschungen der
Görresgesellschaft)», 16 (1960), 85-114, § 52. Núm. [9] de l’encant.

[9] Arnau de Capdevila, Compendi de matèria de monedes. No identificat
ni per Madurell ni per Iglesias. Podria correspondre al núm. [5] de l’en-
cant.

[10]-[13] Tres llibres de comptes d’entrades i sortides del seu ofici, i un
[11] d’encants dels béns de Clemença Altalló.

[14] Un llibre d’oracions, autògraf. Podria ser el núm. [11] de l’encant.
[15] Henri de Mondeville, Cirurgia. No identificat ni per

Madurell ni per Iglesias. Núm. [7] de l’encant.
[16] No el puc identificar. Podria ser el núm. [2] de l’encant.
[17] Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels. No apareix a l’encant.

2

1461, juliol 9-juliol 14. Barcelona.

Venda de la biblioteca de Guillem Garriga, balancer, ciutadà de Barcelona, tal

deffunt.
[5]. Ítem, altre libre scrit en paper de forma de full, abk cubertes vermelles,l ab

bolles, qui comensa en lo vermell: «Capítol primer», e en lo negre: «Com tots los
reys», e en lo negre feneix: «sia remès a les leys de la terra».

[6]. Ítem, altre libre de .IIII. cartes lo full, cubert de vermell, de .II. gaffets,
qui comensa en lo vermell: «Déus, ab vostra virtut», e en lo negre: «Car la ànima
racional», e feneix en la darrera carta scrita: «vinguen a la glòria dem Déu,
amén».

[7]. Ítem, altre libre de .IIII. cartes lo full, ab .II. gaffets, ab cuberta vermella,
qui comensa en lo vermell: «Déus, a vostra laor», e en lo negre: «Com sie covinent
cosa», e feneix en la darrera carta: «de la Encarnació de nostre senyor Déu
Jesucrist».

[8]. {f. 346} Ítem, unes Ores dem pocha forma,e scrites en pergamins, ab cuber-
tes vermelles empramptades, ab hun tancador d’argent, qui comensa en lo Còmpter:
«Ianuarius», historiades, e comensa lo primer offici: «Domine labia mea», e feneix
en la darrera carta: «misericordie, amen».

[9]. Ítem, un libren o cartapàs de .IIII. cartes loo full, ab cuberta de pergamí,
qui comensa en lo negre: «Lo present tractat». E en aquell ha comptes de pesos.

[10]. Ítem, hun librep o cartapàs de .VIII. cartes loq full qui és de comtas,r en lo
qual ha .LXXXXVI. cartes nombrades, qui comensa en la primera carta: «Fa a·n
Nicholau Mercer», e feneix: «en l’any .M.CCCC.LVIIII., a .XIII. de juliol».

[11]. Ítem, hun cartapàs de .VIII. cartes lo full qui és de comptes,s en lo qual
ha .LVII. cartes, e comensa la primera carta: «Libre de deu e deig de madona
Clemensa Altallona», e feneix lo dit libre: «és en lo libre major». En lo qual libre
són los encants de madona Clemensa.

[12]. Ítem, altre cartapàs de comptes de .VIII. cartes lo full, en lo qual ha
.CLV. cartes nombrades, qui comensa: «Febrer, .M.CCCC.LVII.», e feneix en lo
scrit: «a .XXVIII. de setembret rebets».

[13]. Ítem, altre cartapàs larch, en què ha .XXXXVIII. cartes, ab correig, qui
comensa en la primera carta: «En nom de nostre senyor Déu», e feneix: «a .XIII. de
marts any .M.CCCC.LX.»

[14]. {f. 346v} Ítem, sis coherns de paper, qui són de horacions, scrit de mà del
dit deffunt.

Ítem, en l’altra casa del dit artibanch trobam los libres d’En Francí Malarts, qui
li foren liurats.

En la cambra dalt, hon jahïa el dit deffunt.u

[15]. {f. 349v} Ítem, hun libre scrit en perguamins, ab cubertes violades
empramptades, ab cantoneres e .IIII. guaffets, qui comensa en lo vermell:
«Comensa la Cirurgia complida», e feneix: «de Barcelona. Sit Deo laus. Amen».

[16]. Ítem, altre libre scrit en paper, ab cubertes verdes,v molt vell. Comensa:
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k Segueix: .II., canc.— l Segueix: vermelles.—  m de: interliniat.— n libre o: inter-
liniat.— o Segueix: fill, canc.— p Segueix: de .VII., canc.— q Segeuix: full, canc.— r

Segueix: e comensa, canc.— s qui és de comptes: interliniat.— t Segueix: any, canc.—  u

el dit deffunt: «la dita deffunta» ms.— v Segueix: scrit en paper.— x Segueix: cubertes, canc.



[5] Algun d’ells podria ser el núm. [8] de l’inventari.
[6] Volum miscel·lani, amb un calendari litúrgic, les Històries Troianes de Guiu

de Columnes, un Alexandre de difícil identificació, i els poemes Mossé Natan.
No apareix a l’inventari.

[7] Henri de Mondeville, Cirurgia. Núm. [15] de l’inventari.
[8] Un cançoner o llibre de poemes. Podria ser el núm. [3] de l’inventari.
[9] Un llibre d’hores de la M. de D. Núm. [8] de l’inventari.
[10] Arnau de Capdevila, Tractat de les monedes. Núm. [5] de l’inventari.
[11] Els Set salms penitencials. Podria ser el núm. [14] de l’inventari.

com consta al registre de l’encant públic dels seus béns.
AHPB, Bartomeu Costa (major), llig. 12, plec d’inventaris dels anys

1455-1467, f. 381rv  [ff. 358v-386 extrems].
Edicions: Madurell i Marimon, Manuscrits en català, 84-85, § 120 —

omet els núm. 1 (!), 3 (!), 4, 5, 7, 9 i 11; i Iglesias Fonseca, Llibres i lec-
tors, 1246-48, § 287.

[1]. Primo, hun libre scrit scrit en paper a forma migana, ab cubertes verme-
lles, qui és appellat De ànima, de mestre Ramon Lull. Al notari,a —— .X. sous,
.VII.

[2]. Ítem, altre libre appellat Johan de Pachs, deb Doctrina moral, scrit en paper,
de forma de full, qui comensa: [...]c A·n Sbert Rippoll, —— .X. sous, .VIII.

[3]. Ítem, altre libre appellat De l’dhome, fet per mestre Ramon Lull, qui
comensa en lo vermell:e «Déus, a vostra leor». Al notari,a —— .VI. sous, .XI.

[4]. Ítem, hun libre scrit en paper, ab cubertes de posts, qui és de cirurgia. A·n
Galí, —— .IIII. sous.

[5]. Ítem, .IIII. libres o cartapassos; en la hu ha hun libret squinsat, appellat
Divine equalille, e altres libres, e no coneguts. A·n Galí, —— .III. sous, .VIII.

[6]. Ítem, hun libre ab forma de full, ab dos gaffets,f en què ha Còmpter, e part
de Històries troyanes, e part de Alexandra, e Mossèn Assant. A·n Ramon Valls, ——
.VI. sous, .I.

[7]. Ítem, altre libre scrit en pergamins, ab cubertes empramptades, qui <és>
de cirurgia, appellat Anrich. A·n Johan Bassols, cirurgià, qui stà al Call,h —— .III.
lliures, .VI. sous, .I.

[8]. {f. 381v} Ítem, hun libre scrit en paper, qui és Cansoner. A·n Sbert Ripoll,
—— .V. sous, .VII.

[9]. Ítem, unes Ores de pocha forma, scrites en pergamins, ab tancador d’argent.
Al notari,a —— .I. lliura, .VI. sous, .IIII.

[10]. Ítem, hun libre en paper, <de> forma de full, ab cuberta vermelles, ab
bolles, .IIII. tancadors,i qui tracta de billonesar. A·n Ramon Valls, —— .III. sous,
I.

[11]. Ítem, uns Set salms, ab hun etocol. Al notari,a —— .I. lliura, .VI.

[1] Ramon Llull, Libre d’ànima. Núm. [6] de l’inventari. Notícia publicada
per Josep M. Madurell i Marimon, Miscelánea luliana, dins «Estudios Lulianos»,
12 (1958), 60-61, § II,8.

[2] Nicolau de Pacs, Doctrina moral. Podria ser el núm. [16] de l’inventari.
[3] Publicat per Madurell i Marimon, Miscelánea luliana, § II,8
[4] Un tractat de cirurgia d’impossible identificació. No apareix a l’inventari.

Agustí Galí era peller i venedor ocasional de llibres.

UNA TRADUCCIÓ CATALANA DE LA CHIRURGIA D’HENRI DE MONDEVILLE 599LLUÍS CIFUENTES598

a Bartomeu Costa, major, s’entén; al marge esq. d’aquest ítem: notari.— b Johan
de Pachs de: interliniat.— c No consta.— d Segueix: anima, canc.— e vermell: interli-
niat, damunt negre, canc.— f Segueix: qui és, canc.— g Al marge esq. d’aquest ítem:
ap .VI. sous a·n Ripoll.— i Segueix: libre, canc.


