
Heus ad el text del ms. esp. 508 de la B. N. de Pa.ris:45 

[1al Ad comença lo librc de joharmissi de Insrodsctions del Art 
de 7égnj 

Medecina se devideix O·S deperteix en dues maneras ho en dues 

pans, ço és en rehòrica e en pràticha, de les quals dues, la rchorica se 

departeix en [res parrs, ço és en compleccio de les coses naturals e de 

no naturals e aquelles qui són conrra natura, de les quals la sciència de 

sanirar e de mal<1.hia e de naturalitat ve e prosehex. Quant fora és 

enrès,46 humors sobrapugen e habunden niés que no deuen del cors 

natural, les quatre humors crexen, per la qual raó o significació sc 

conex la malaltia. 

Dc coses naturals 

Les coses naturals són Vil. ço és assaber alamenrs, compleccions, 

comistions, membres, viners. sperirs e opperacions. E alguns ajúsran 

45. Vegeu l'Apèndix, rrorfcia 3. La liagoge catalana rambé es troba al ms. Lat. 
4797 de Ja B. Apostòlica Varicaua i, l'U brevíssims extractes del segle XVIII, copiars 
d'aquest darrer, al ms. Z)9 de la B. Uuiversirària de Barcdona. En la transcripció he 
opera! algunes correccions evidents fouamenrades en la comparació amb dues ver
sions llaunes. Gracia 1974-1975 i Maurach 1978, procedents de recensions parcials 
diferents. 

46. Maurach 1978, 151: "Curri ipsae uaturales res extra cursum suum proce
dunr". 

en açò 1111 coses ulrre les ser demunr dites, ço és assaber, edats, colors, 

figures e la diflinició entre mascle e fembra. 47 

De elaments simples 

Los alaments són llIl, ço 6 assaber foch, àer, aygua e [erra. Lo [1b] 

foch es calt e sech l' lo àyer, calc e humit; l'eygue, freda e humida e Ja 

terra és freda e secca.4!i 

Dc les complexions 

Les complexions són \fIIII, ço és vuit destemprades e una [emprada. 

De les destemprades, les quane són simples, ço 6; l'alt e Frec, humit e 

sech, e Ics llI! compostes són axt com qualr e sech. [ret e humiL49 Mas 

temprada és dita quant lo cors és dit sa ab temprament de aquestes. 50 

De les complexions dels elamenrs 

Les composicions ho comisrions dels humors són lllI, ço és sanch e 

fleuma e còlera ro~e e malencolia. La sanch és calda e humida. La còle

ra roge és calda e seca. La fleuma és freda e humida. La malencolia és 

freda e sccca. E aquesras humós açt les diré. 51 

De fleuma 

De fleuma són V maneras, ço és assaber, Hleuma salsa, e fleuma 

dolça, e fleuma agre, e fleuma vírrea, e l'altre fleuma narur... l. Ffleuma 

salsa és aquella qui és pus calda e pus secca de les [Iva] altres maneres 

dc fleuma. E aquesta és més en substància e.s pus sutze de humor colè

47. NQ(;l al marge esquerre del f l c "Natura segons lo phi!osoffés dira en dues 
maneeaa. Natura és començament de moviment e de rapòs, e segons que nanira és 
fermol de matèria de Ia cosa. hem uatura segons lo meq;e és dira en lm maneras, 
segons que natura és compleccíó, natura composició, virtut cogiracivade [Ot lo cors 
e natura Sc1I0ns Ú5 e cosruma." 

48. Nota al marge inferior del f.Lr.., "Irem elamenr és començament de genera
ció de craxamenr e de minvament de les coses caïbles e açò fayenr la planera:' 

49. Maurach 1978, 152, "calidum er humidurn, calidym et slccum, frigidum er 
humidum, frígidum et siccum." 

50. Nota al marge deer del Ur: "Elarnenrs són COr50S o par!, primeres del ecs 
humà. e és uua de les coses qui nO·5 poden deparrir en pam de diverses forme" del 
masdameut de les quals [són] feres diverses spècies de cores engenrants." 

Sl. Lorigína! rarnbé orne, el rracrarnenr de la sang i passa a la flegma. Nora al 
marge dret del Ur: "Egua! mesclament o composició o conjuncnó 61a qual l'amén 
J.gualmeut de les qualtrars dels elamenra. Irem la comisrió e hunió ho unitat de les 
coses coviuenrs és ajustar les pans molres o poques e de les coses ajusrades." 
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riqua. E és altre fleuma dolçe anant a qualitat e humiditat, e aquesta 

é$ sucada de humor sangufnea.V E és alcre fleuma qui és dita virrea, 

la qnal nex de fort gran frigiditat ab congelamenr e fas-se axí com en 

lo]s] vells e en los guals és aminvade la qualor natural. E és altra mane

ra de fleuma freda e humida, e aquesta no ha sebor nomenada, mas 

rerén la pròpia fredor e humor.53 

De còlera roge 

Còlera roge se dividex o departex en V maneras, car à-y una mane

ra de còlera la qual és rosade e clare e naturalment e substancialment, 

e aquesta à nom còlera rúbea, lo corn.mçamem ho neximem de la qual 

és del ferge. E à-y alrre còlera la qual se apella citrina, lo ccmançamenr 

de la qual és per comisrió o composieié de fleuma ayguosa e de còlera 

roge, emperò aquesta és menys calda. À-y altra còlera sarnblant a 

mujol d'ou, la qual se eppella virel-Iina, la qual nex per mesclament de 

fleuma congelade e de còlera rossa; clara-verda. a manera de mal robí, 

lo nexirnent de la qual és majorment del stómach. 54 À-y altre manera 

de còlera verda a manera de verí, per ço cor ell nax de fon gran era

mamem, la qual ha pròpria calor e pròpria malicia. E són dues aleres 

[I vb] spècies de còlera ultra lesv demunt dires, la una de les quals ha 

nom fumosa, l'alna à. nom Indica. 55 

De còlera negre 

La còlera negra, ço és malcncolia, és en dues maneras e à tres sabós, 

so és dolç. sttpric e pòndich.X' La una manera és natural a manera de 

52. Manrach 1978, 152: "Er est dulce peninens ad cahdirarern et humecrarlonem 
infecto sanguine." 

53. Nora al marge inferior del f.lrb: "5impla comistió és aquella en la qual hun 
alamenr sobrabnnda segons qualitat e segons quantitat". Nota al marge esquerre del 
[1 va: «E és altre fleuma agre anant affi-igidiut e siccirac e aquesra és surzadade de 
malencolla," (Una taca d'humitat ha esborrar una primera nom del marge esquerre 
del f.l Va, de la qual es veu el calderó vermell i algunes lletres soltes a la drera}, 

54. Entre la descripció de la còlera vlcel.lina i la verda hi ha un salt d'igual a igual, 
ef Maurach 1978, 152: "Esr et coler;!, similis virellis ovcrum, quae macirur ex com
mixriol1e flegmatis coagular¡ et colerae rubeae clarae, quae esr minus càlida. Quarto 
modo est colera viridis quemadmodum prassium, cuius origo CSt mag;s a sromaco." 

55. Nota al marge superior del Fl vb: "Membres 5Ón cossos los quals se engenren 
de comixricns de humors primerament e Sen5 meñr¡a," 

56. Els tres sabors no consten als originals de què disposo, 

52 

fessa de sanch o de parturbació d'ela, e cana-sa ésser en Jas colêrichs 

e per 00101"1 negres com ella hix de fora damunt e davall. E aquesra 

manera de còlare verament és freda e seca. E és alera manera de còlera 

negra fera de natura causade de la desús dita, e lo comansarnenr e des

sacamenr d'ella, adustió.f" ço és cramamenc de humors colèriques. E 

aqueS[a manera verament és appellade còlera negra e és pus laugera de 

la primera manera avent en si quax fcmcsirat e qualitat morta], ço és 

que han qualitat rncnal. 

De membres 

Dels membres són en IIII maneras, de les quals alguns n'i à princi

pals per çn com són fundamenr de matèria. E aquestes són IIII coses, 

ço és a saber, lo servell, lo cor, lo fetge, los collons. E són alrres als quals 

servexen als damunt dits membres principals, axl com són los nirvis, 

los quals aminisrren al servell, e les srreries servexen al cor, e les venes 

al fetge; los vexells lla) seminals58 qui administren la sperma als 

collons. 

Són encara altres membres havem pròpies virtuts en si, les quals 

ell]s] mateix se ragexen e sra en ells la lur pròpia qualitat, axf com són 

los ossos e rors los careilarges e los membres qui són enrre la carn e lo 

cuyro e los musclos e lo grex e la carn. 

E és altra manera de membres, los quals han farsa e pròpries vinurs 

e én principi e vigor dels fundarneurs principals. Aquests són axl com 

lo srómach e los ronyons e los budells e los lacerts. E per ço com 

aquells han lurs pròpies virtuts, perhò han començament dels mem

bres principals; desigen la viande e transrnurien-la, ço és aquella dige

rexen. Lur]s] operacions segons natura, e encare altres pròpries virtuts, 

les quals vénen a ells dels principals fundarnentjs] dels quals sí és lo 

semi ment e59 la vida e lo movimenr voluntari. 60 

57. M~. aduaM, Maurach 1978, 1">2: "adusdone."
 

'i8. Ms. seminats. Gracia J974- \ 975, 317: "vasa sperrnarica."
 

59. Ms. a. 
60. Nota al marge inferior dd f.Ivb: "Nora Josentiment és en tres manera.s, ço és 

sentiment e moviment que és alr de natura de ànima rnudans, axí com en les bèsties 
brutes. Irem natura de ànima racional, 50 és que la vida és en quescun membra par
ticular e nex e ve de calor lo spirir vidal per les artèries e Jo nudrimenr ve del ferge." 
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