
Lluís Cifuentes

III. UNA TRADUCCIÓ CATALANA DESCONEGUDA
DE LA CHIRURGIA PARVA DE GUI DE CAULHIAC1

1. La Chirurgia parva atribuïda a Gui de Caulhiac

Sovint s’ha discutit i es discuteix encara l’autoria real d’aquest “petit
formulari de les nafres” que circulà a nom de Gui de Caulhiac, l’autor de
l’Inventarium sive collectorium in parte chirurgicali medicinae, conegut també
com Chirurgia magna (Montpeller, 1363), una autèntica enciclopèdia qui-
rúrgica que gaudí d’una gran popularitat fins al segle XVIII. Amb un
caràcter ben diferent de la Magna, la Chirurgia parva consta només de dues
doctrines: la primera, amb catorze capítols, conté receptes i mètodes
comuns a totes les ferides segons la seva afecció; i la segona, amb dotze
capítols més, proporciona receptes i mètodes per a les ferides segons la
natura de la part o el membre nafrat.

Degut a aquest caràcter de compilació simple, hom ha volgut suposar
que en realitat fou escrita per algun estudiant del mateix Caulhiac o bé per
un altre metge sense els coneixements d’aquell, tot resumint algunes parts
de la seva Chirurgia magna.2 D’altres encara, prou menys informats, com
veurem tot seguit, han arribat a suggerir l’autoria del metge francès
Laurent Joubert (1520-1583).3 Aquestes opinions sembla que segueixen les
dels tractadistes de l’època moderna, i com ells es sorprenen i no s’expli-
quen que un autor capaç d’escriure una obra de la complexitat i l’abast de la
Magna pogués ser autor també d’una compilació tan breu i simple.4

1. Vull agrair a Àlvar Martínez Vidal (Universitat Autònoma de Barcela) que m’hagi
permès de consultar el microfilm de la seva propietat de l’imprès HC327/1350 de la biblioteca de la
Hispanic Society of America de Nova York.

2. Opinió d’Édouard Nicaise, La Grande Chirurgie de maître Guy de Chauliac..., París,
Félix Alcan 1890, ***; George Sarton, Introduction to the history of science, vol. 3/2,
Baltimore, Carnegie Institution 1948, 1692; Vern L. Bullough, Chauliac, Guy de, dins
Charles C. Gillispie (ed.), «Dictionary of scientific biography», vol. 3, Nova York, Charles
Scribner’s Sons 1971 [reimpr. 1981], 219.

3. Mario Tabanelli, Cirugía de la Baja Edad Media, dins Pedro Laín Entralgo (ed.),
«Historia de la medicina», vol. 3, Barcelona, Salvat 1972, 331. Una biobibliografia de
Joubert a Nicolas F. J. Eloy, Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne..., Mons,
H. Hoyois 1778 [reimpr. facs.: Brussel·les, Éditions Culture et Civilisation 1973], vol. 2,
613-14.

4. Vegeu l’opinió d’Eloy (1778): “... On ne s’est point encore contenté de ces éditions;
on a poussé l’estime qu’on avoit pour l’Auteur [= Caulhiac] jusqu’à faire des abrégés de son



Magna. Si fos cert, estaríem davant d’una obra de joventut de l’autor i això
podria contribuir a explicar la seva “simplicitat” i “pobresa”. Però gosaria
proposar una altra explicació també: la voluntat de l’autor d’elaborar un
manual breu, simple i fàcil per als cirurgians i barbers-cirurgians. De fet,
potser és justament aquest el sentit de les primeres paraules del pròleg:
Timore oblivionis et necessitate communi [proprii fratris] compulsus...8 Un manual
fàcil el reconeixement de la utilitat del qual per part dels seus destinataris
fou confirmat amb la seva traducció al vulgar, que li garantí una extraor-
dinària difusió. Malauradament, durant molt de temps els historiadors de la
ciència han menyspreat la importància dels textos considerats “simples” i,
molt en particular, de les traduccions en vulgar, uns prejudicis que en algu-
nes comunitats historiogràfiques encara no han estat del tot superats. 

Tot amb tot, no és la intenció d’aquesta breu nota fer una recerca de fons
sobre l’autoria de la Chirurgia parva atribuïda a Gui de Caulhiac, sinó donar-
ne a conèixer l’existència d’una traducció catalana, fins ara desconeguda.

2. La traducció catalana comentada de Narcís Solà

Fa temps que es coneixia l’existència, a la biblioteca de la Hispanic
Society de Nova York, d’una edició en català, impresa a Barcelona per Joan
Rosembach i Carles Amorós l’1 d’abril de 1508, de Gui de Caulhiac, en
traducció de Narcís Solà. Tanmateix, sovint sense haver-lo pogut consultar,
hom havia cregut que es tractava d’una nova traducció catalana, a càrrec
d’aquest metge de Barcelona, de la Chirurgia Magna. L’exemplar, que sapi-
guem, de moment, és únic.9

Però Joubert no pot ser de cap manera l’autor de la Parva, per la senzilla
raó que la difusió documentada d’aquesta és prou anterior a les dates de la
vida d’ell. En canvi, Joubert sí que és un bon exemple per a proposar una
hipòtesi sobre les motivacions de la Parva i, doncs, per a explicar-nos les
raons de la seva simplicitat. Efectivament, Laurent Joubert fou, amb el seu
fill Isaac, editor, comentarista i traductor al francès de la Chirurgia magna, en
una tasca declaradament en favor dels cirurgians que desconeixien el llatí.5

El text original llatí fou imprès per primera vegada a Venècia l’any
1500, juntament amb la Chirurgia d’Abulcasis. Des d’aleshores fou imprès
en moltes altres ocasions, acompanyant ben sovint la Magna de Caulhiac.
Però no circulà només en llatí. Les primeres traduccions de la Parva sembla
que foren en francès, per bé que ben anteriors a la tasca dels Joubert amb la
Magna. En efecte, se’n conserven còpies manuscrites del segle XV amb el
títol de Formulaire des aides des playes ordonné en Avignon par maistre Guidon de
Calhac en 1340.6 Amb l’adveniment de la impremta també en trobem una
edició en francès: Le questionaire des cyrurgiens et barbiers, avec le formulaire du
Petit Guidon en Cyrurgie, imprès a París, A l’Einsegne de St. Nicolas, l’any
1533. Però les traduccions franceses no foren les úniques: en circularen
també traduccions a l’hebreu (obra d’Asher ben Moses Valabrègue, datada a
Arle l’any 1468) i a l’anglès (obra de Robert Coplan, 1541-1542).7

Hem vist com les objeccions presentades contra l’autoria de Caulhiac es
fonamenten exclusivament en la “simplicitat” i “pobresa” de l’obra. És evi-
dent que no es pot comparar amb el caràcter de la Chirurgia magna, però
enfront d’aquelles objeccions hi ha el testimoni unànime dels copistes,
comentadors, traductors i editors —als quals s’afegeix ara el de la traducció
catalana inèdita que presento. Una de les traduccions franceses esmentades
la data a Avinyó l’any 1340, vint-i-tres anys abans de l’elaboració de la
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8. Lynn Thorndike i Pearl Kibre, A catalogue of incipits of mediaeval scientific writings in
Latin: revised and augmented edition, Londres, The Mediaeval Academy of America 1963, col.
1573.

9. Esmentat i descrit sense identificar-lo correctament per Antoni Palau i Dulcet,
Manual del librero hispano-americano... segunda edición, corregida y aumentada por el autor, vol. 3,
Barcelona-Madrid, Antonio Palau 1950, 342, § 50395; Clara L. Penney, Printed books
(1468-1700) in the Hispanic Society of America, Nova York, The Hispanic Society of America
1965, 249; Frederick J. Norton, A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal
(1501-1520), Londres-Nova York-Melbourne, Cambridge University Press 1978, § 99;
José M. López Piñero et al., Los impresos científicos españoles de los siglos XV y XVI: inventario,
bibliometría y thesaurus, vol. 1, València, Cátedra de Historia de la Medicina 1981, 107, §
287; Agustín Millares Carlo, La imprenta en Barcelona en el siglo XVI, dins «Historia de la
imprenta hispana», Madrid, Editora Nacional 1982, 491-643, Rosembach § 4; José M.
López Piñero et al., Bibliographia medica hispanica, 1475-1950, vol. 1, València, Universitat
de València-CSIC 1987, 53, § 93; Walter Mettmann, La littérature didactique en prose, dins
Jean Frappier et al. (dir.), «Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters», vol. 9
[= La littérature dans la Péninsule Ibérique aux XIVe et XVe siècles], part  2, fasc. 7, Heidelberg,
C. Winter Universitätsverlag 1983, 15-120, § 7223, que tampoc no n’indica exemplars. 

grand Ouvrage. Tels sont: Chirurgia parva, Venetiis, 1500, in-folio...” (Eloy, Dictionnaire
historique, vol. 1, 575).

5. “Le Livre de Gui de Chauliac n’étoit presque point lu des Médecins ni des
Chirurgiens. Les premiers ne se le procuroient qu’avec peine; les seconds n’en tiroient aucun
fruit, parce que la plupart ne savoient point le Latin. Laurent et Isaac Joubert ont travaillé
en faveur des uns et des autres; et non seulement, ils ont enrichi la Chirurgie de Gui de
Chauliac de leurs réflexions, mais le père a encore traduit tous les anciens mots, dont les
Arabes se servoient pour désigner les parties du corps humain, et le fils a fait ajouter à sa
Version la figure des instruments de Chirurgie, qui étoient le plus en usage de son temps...”
(Eloy, Dictionnaire historique, vol. 1, 614).

6. París, Bibliothèque Nationale, mss. Français 2027, s. XV, i Français 2028, copiat a
Avinyó l’any 1480.

7. Vegeu Moritz Steinschneider, Die hebraeischen Uebersetzungen des Mittelalters und die
Juden als Dolmetscher..., Berlín, Bibliographisches Bureau 1893 [reimpr. facs.: Graz,
Akademische Druck- und Verlagsanstalt 1956], 802; Ernest Wickersheimer, Dictionnaire
biographique des médecins en France au Moyen Age, Ginebra, Droz, 1936 [reimpr. facs.:
Ginebra-París, Droz-Champion, 1979], 53; Sarton, Introduction, 1692; Bullough,
Chauliac, 219.



Pràtica o reportori utilíssim
de cirurgia fet e ordonat

per lo reverent mestre
Guido de Cauliach,

ensemps ab al-
gunes utilís-

simes ad
dicions.

El verso del foli de portada (f. A1v) i el del darrer foli (f. C8v) són en
blanc. El text, escrit amb tipus gòtics, és a línia tirada, però en una àmplia
columna que ocupa la part central dels folis, tot deixant a banda i banda
marges amplis que són ocupats en tot el volum pels comentaris del traduc-
tor, impresos amb lletra de caixa més petita que la del text, que en l’últim
foli també omplen tot el marge inferior. Cada capítol s’inicia amb una cap-
lletra xilografiada, amb decoració vegetal, inscrita dintre d’un requadre.
Tant en el text com en els comentaris marginals hi ha altres caplletres més
simples, de tradició manuscrita. L’exemplar és molt net, amb molt poques
notes marginals; les que hi ha són obra d’una mà de principis del segle
XVI, escrivint en català, quan no es limiten a simples senyals en forma de
creu, i tenen per objectiu remarcar alguna part del contingut (sobretot
algunes de les receptes).

El text s’inicia amb el pròleg (f. A2), amb aquestes paraules, que corres-
ponen efectivament a l’incipit de la Parva abans reproduït: «Per temor de
oblivió e mogut de la necessitat comuna, [vol]ent en aquest present libret
sumàriament e abreviada formar e continuar los adjutoris...» L’he transcrit
sencer en el primer apèndix d’aquesta nota.

En acabar el pròleg, al peu del mateix foli, comença la primera part:
«Doctrina primera.— Dels adjutoris de les nafres simples en quant són naf-
fres.— Capítol primer.— Les nafres simples, segons intenció de Galièn en
lo libre dessús al·legat, són naffres fresques essent en membre carnós, les
qualls sols per ésser curades requeren solidació o consolidació...»13 El text
segueix, distribuït en dues parts, tal com he indicat abans, fins al f. C7v: «...
E aprés sobre lo tumor sie posat tal empastre: recipe furfuris partem .I.,
farine fabarum partem aliam, stercoris columbi partem mediam; pulveri-
zentur et, cum aceto et decoccione affrodillorum et succo caulium rubra-
rum supra ignem, incorporentur et fiat emplaustrum». He copiat, en el
segon apèndix, els títols de tots els capítols de l’obra.

Tot seguit de l’acabament del text, hi ha una acció de gràcies, que fa
així: «E assí és ja loc e temps finir lo nostre parlar per no voler ésser dema-

En un treball recent en el qual presentava la meva línia de recerca actual
sobre la difusió de la ciència en català en els darrers segles medievals, i
sense haver pogut consultar encara el text, repetia el que trobava en la
bibliografia a l’abast.10 Tanmateix, poc després, durant els treballs d’elabo-
ració d’un catàleg general de la literatura científica circulant en català
durant la Baixa Edat Mitjana i el Renaixement, he tingut ocasió de consul-
tar-ne una reproducció en microfilm. L’estranyesa pel poc volum del rotlle
va ser aviat substituïda per una gran sorpresa en adonar-me que aquell text
no era en absolut la Magna, sinó una traducció de la Chirurgia parva i, tal
com prometia la portada, amb amplis comentaris del traductor.11

Aquest, Narcís Solà, un físic-cirurgià de la ciutat de Barcelona, havia
traduït al català la Chirurgia de Pere d’Argellata, impresa a Perpinyà pel
mateix Rosembach l’any 1503 un cop revisada per dos doctors en medicina
i un altre cirurgià. En aquella ocasió ja s’hi declarava cirurgià i batxiller en
arts i en medicina, el mateix grau que manifesta tenir en l’edició de la
Parva. De l’edició catalana d’Argellata se’n conserven un bon nombre d’e-
xemplars, que donen prova fefaent de la seva difusió.12 Aparentment, la
seva acceptació decidiria l’impressor a provar sort amb un altre text quirúr-
gic, que encomanà al mateix Solà, ja en solitari. Solà declara haver acabat la
seva tasca el 21 de juny de 1505 (f. C8), i Rosembach, associat amb
Amorós, li imprimí tres anys més tard.

El volum, que duu per signatura HC327/1350, és en 4º (195 × 122
mm.) i té 25 folis de paper, distribuïts en tres plecs de vuit cartes cadascun
signats A-C, sense cap numeració. El primer foli (f. A1) és la portada, sense
decoració, únicament amb aquesta llegenda disposada en forma de triangle
invertit:
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10. 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. 39, n.

11. Lluís Cifuentes, La difusió de la ciència en català a la Baixa Edat Mitjana i el
Renaixement: catàleg de manuscrits i de primers impresos, Barcelona, Curial-Publ. de l’Abadia de
Montserrat 2000, en premsa, § 130.

12. Exemplars a Barcelona (Biblioteca de Catalunya i Fundació Uriach), Londres
(British Library), París (Bibliothèque Nationale), Providence (Annmary Brown Memorial) i
Reus (Col·lecció Pau Font de Rubinat). Vegeu Marià Aguiló i Fuster, Catálogo de obras en
lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra 1923
[reimpr. facs.: Barcelona-Sueca, Curial 1977], 492, § 1927; Josep M. Madurell i
Marimon i Jordi Rubió i Balaguer, Documentos para la historia de la imprenta y librería en
Barcelona, 1474-1553, Barcelona, Gremio de Editores, de Libreros y de Maestros Impresores
1955, 199-200 i 482-84; i Cifuentes, La difusió de la ciència, § 84, 89, 113, 153, 156 i
157. La traducció d’Argellata és l’única que es recorda de Solà, Josep M. Calbet i
Camarasa i Jacint Corbella i Corbella, Diccionari biogràfic de metges catalans, vol. 3,
Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana-Seminari Pere Mata de la Universitat de
Barcelona 1983, 106-07.

13. Correspon a l’incipit del primer capítol registrat per Thorndike i Kibre, A catalo-
gue, col. 1712: Vulnera simplicia, secundum intentionem...



*   *   *

Acabo aquí aquesta breu presentació d’una nova traducció quirúrgica en
català feliçment redescoberta, que tinc la intenció d’editar pròximament.

Apèndix

1

Pròleg de la traducció catalana de la «Chirurgia parva» atribuïda a Gui de
Caulhiac.

Per temor de oblivió e mogut de la necessitat comuna, [vol]ent en
aquest present libret sumàriament e abreviada formar e continuar los adju-
toris, e majorment locals, ab los qualls les naffres, dirrupcions e solucions
de continuïtat són curades segons doctrine de Galièn, de Avicenna, de
Rasís e d’Albucasis, e de molts altres meus mestres; continuant en dit for-
mulari los adjutoris locals dels apostemas e pústules, e per quant Gal·lièn,
major de tots los metges, en lo tercer libre de la Tarapèntica16 possa que les
curacions de les naffres han dos generals intencions o indicacions, la una
de les qualls és presa de la essència de les naffres, l’altre de la natura dels
membres; per tant, aquest petit formulari de les naffres haurà dos doctri-
nes: en la primera seran formats los adjutoris comuns a totes les naffres
segons la essència de la malaltia; en la segona, seran formats los adjutoris
propis a totes les naffres segons la intenció segona, so és, segons la natura
de la partícula o membre naffrat. La primera doctrina haurà dos capítols.
En lo primer seran posats los adjutoris simples de les naffres simples en
quant naffres són. En lo segon seran possats los adjutoris de les naffres
compostes.

2

Títols dels capítols de la «Chirurgia parva» segona la traducció de Narcís
Solà.

Doctrina primera
I. Dels adjutoris de les naffres simples en quant són naffres.

siadament larch, supplicant a n·Aquel que governa les àncores de aquells
qui ab Ell naveguen que col·loque les ànimes nostres en la celestial pàtria
de Paradís e de tots los catòlichs cristinas [sic]. Amén». 

A continuació, deixant de banda els comentaris del traductor, i ja en el
f. C8, hi ha un postfaci afegit per aquest en el qual exposa els motius de la
seva tasca, i que he transcrit en el tercer apèndix. El volum acaba amb el
peu d’impremta, en el marge inferior del f. C8: «A lahor e gloria de nostre
senyor Déu Jesucrist e de la gloriosa Verge Maria, mare sua, senyora nostra,
fonch acabada la present obra en la insigne ciutat de Barcelona per mestre
Johan Rosembach e Carles Amorós a .I. de abril, any mil .D.VIII.»

El traductor, en el postfaci esmentat, declara haver emprès la seva tasca
per fer servei als cirurgians i barbers-cirurgians que, tot i la seva perícia, no
tenien formació mèdica universitària i desconeixien el llatí (els «hòmens
laychs de bon ingeni praticants en l’art de la cirurgia»). Després del pròleg
de Guillem Corretger a la seva traducció al català de la Chirurgia de
Teodoric Borgognoni (vers 1302-1304),14 aquest postfaci de Narcís Solà és
el que més clarament exposa el designi de procurar traduccions en vulgar
als que practiquen la cirurgia però que desconeixen el llatí dels textos
acadèmics. Aquests cirurgians dits “romanistes” (per oposició als “llatinis-
tes”, amb formació universitària), anomenats per Solà “hòmens laychs”,
constituïen el mercat principal d’aquests manuals o guies, autèntics instru-
ments intel·lectuals i pràctics susceptibles de facilitar-los la promoció pro-
fessional i social.15 Com la traducció de Corretger, la de Narcís Solà és here-
va d’un ampli corrent desenvolupat a l’Europa llatina a partir de la transició
de l’alta a la baixa Edat Mitjana de revalorització del treball fet amb les
mans, representat en la medicina per la cirurgia. En el seu postfaci, Solà
recolza aquesta valoració positiva de les arts mecàniques amb l’esment
d’Aristòtil. Aquesta actitud és ben diferent de la dels homes del pas del
segle XIII al XIV, per als quals era calenta encara la polèmica ars mechanica-
ars liberalis-scientia i la cirurgia, en fonamentar-se en la filosofia natural, era
tan scientia com la medicina. Ara es dóna una relectura del concepte ars
mechanica i una afirmació del seu valor propi, juntament amb el desig de
connectar amb la tradició tècnica més exigent, la dels “antics”, per tal que
ells siguin “lum” de l’“obrar”. Les “addicions doctorals e scientíffiques” de
Narcís Solà tenen aquesta finalitat.
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14. Vegeu Lluís Cifuentes, Vernacularization as an intellectual and social bridge: the
Catalan translations of Teodorico’s Chirurgia and of Arnau de Vilanova’s Regimen sanitatis, dins
«Early science and medicine», 4 (1999), 127-48; i la meva edició d’aquest tractat:
Teodoric Borgononi, Tractat de cirurgia: traducció catalana de Guillem Corretger (ca. 1302-
1304), Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics) 2000, en premsa.

15. Vegeu Lluís Cifuentes, La promoció intel·lectual i social dels barbers-cirurgians a la
Barcelona medieval: l’obrador, la biblioteca i els béns de Joan Vicenç (fl. 1421-1464), dins d’aquest
volum.

16. Galè, De ingenio sanitatis (o De methodo medendi), el gran compendi de la terapèutica
galènica.



addicions doctorals e scientíffiques les quals estan per los marges de dita
obra, la qual és stada acabada e treduïda de latí en lengua vulgar catalana a
.XXI. del mes de juny de l’any mil .D.V. per En Narcís Solà, batxeller en
arts e en medecina, cirurgià, ciutadà de Barcelona, lo qual, per honor de
nostre Senyor, prega a tots aquells qui dita obra legiran que si en ella troba-
ran algunes coses mal declarades o mal exposades que ab benivolència aque-
lles vullen corregir e smenar e no miren sinó al bon zel e bona intenció, la
qual sols és per donar algun lum als hòmens laychs de bon ingeni prati-
cants en l’art de la cirurgia, la qual vuy en dia és totalment en mans de per-
sones layques les quals crech per a mi, aprés de ésser-los manifestat ab ter-
mes laychs e clars lo que per termes letinats e scurs scrit stava, poran acabar
moltes e bones operacions en dita art. Les quals operacions entre les arts
mequàniques cituades són stades per Aristòtil, la qual cosa a mi no poch
ànimo me à donat en aromançar dita obra, com sien alguns17 hòmens de
tant bon ingeni e indústria que no affreturen per ésser bons cirurgians sinó
de haver los libres en vulgar e térmens laychs per haver complida notícia de
les intencions dels antics, los quals són stats exemple, lum e carrera del nos-
tre ben obrar, per los quals de ben ésser e ley divina som obligats pregar a
nostre senyor Déu Jesucrist que als qui han seguida la doctrina evangèlica
del fill de la Verge immaculada e advocada dels peccadors18 vulla fer parti-
cipants de aquell gran lum19 inextimable de la lum eterna; e açò per mèrits
d’Aquell qui ab la sua preciosa sanch nos ha guanyat aquella eternal glòria
de Paradís, per la qual aconseguir he volgut pendre aquest treball, pregant
a la qui és via sens errar, Verge immaculada, que ara per totstemps sia la
nostra advocada. Amén.

II. Dels adjutoris de les naffres compostes.— Ajutoris per les naffres
ab perdició de carn.

III. Dels adjutoris per sagellar e consolidar, los quals són de .XVI. for-
mes.

IV. D’adjutoris per naffres e úlceres sanyoses.
V. De adjutoris per les naffres e úlceres ab virulència.
VI. Dels adjutoris de les naffres ab sordícia.
VII. Dels adjutoris de les úlceres ab fístula.
VIII.Dels adjutoris de les úlceres compostes ab cranch.
IX. De adjutoris per a naffres e úlceres compostes ab contusió.
X. De naffres e úlceres compostes ab apostema e dolor.
XI. Dels adjutoris per a les naffres compostes ab verí.
XII. De naffres e úlceres compostes ab punctura e dolor de nirvi.
XIII.Dels adjutoris de les naffres e úlceres ab carn supèrflua.
XIV. Dels adjutoris de les fractures e dislocacions.— En lo present loch

lo reverent doctor posa una digressió en la qual tracta de les durícies que
romanen aprés de les restauracions.

Doctrina segona
I. Dels adjutoris del cap.— En lo present loch lo reverent doctor pose

o fa una digressió per algunes passions del cap, e primo per tinya.
II. Dels adjutoris de les malalties de la cara.
III. Dels adjutoris dels ulls.
IV. Dels adjutoris del nas.
V. Dels adjutoris de les orelles.
VI. Dels adjutoris de les dents.
VII. Dels adjutoris del coll.
VIII.Dels adjutoris dels muscles.
IX. Dels adjutoris dels pits.
X. Dels adjutoris del ventre.— De ydropesia.— En la dolor dels

royons o de la vexiga.
XI. Dels adjutoris dels membres vergonyosos.— De emoroydes.
XII. Dels adjutoris de les cuixes e dels membres inferiors.

3

Postfaci afegit per Narcís Solà a la seva traducció catalana de la «Chirurgia
parva» de Gui de Caulhiac.

A lahor e glòria de nostre senyor Déu Jesucrist e de la gloriosa Verge
Maria, mare sua, acaba la Cirurgia petita del reverent e meritíssim doctor en
arts e medecina lo reverent mestre Guido de Cauliach, ensemps ab algunes
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17. alguns: «alguus» a l’imprès.
18. peccadors: «peccrdors» a l’imprès.
19. lum: «lnm» a l’imprès.


