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Abstract 

Hippocratic quotations in the Middle Ages have been usually restricted to a small number of tre- 
atises, namely Aphorisms, Prognostic and Regimen of acurate diseases, which constituted some 
kind of canon. Moreover, the immediat source for Hippocrates was not in many cases a Latin or 
Arabic translation, but the version of Galen, Plinius, and the like. In spite of this, Ausihs March 
made in his poetical work some very exact quotations of Hippocratic texts (Nature of man, 
Humours). Moreover, we must take into account a noteworthy fact, since the first Humanistic 
Age was not interested at all in the Hippocratic science, as the extant work of Petrarca can testify. 
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Calen encara nous  e s fo r sos  de recerca per a copsar en tota  la seua  grandiria el 
f enomen  de l 'anomenat Humanisme catah de ca. 1350-14501, com a llindar dels 
treballs q u e  més tard consolidaren una  autbntica atenció a les humanitats: aquella 
que  traspua l'obra d'autors com ara el cardenal Joan Margarit, Jeroni Pau, el grami- 
tic Ferrer --que imprimia a Lleida el 1572 la seua G r a m h t i c a  llatina-, i més q u e  
més els valencians Joan Lluís  Vives ,  Pere Joan Nunyes ,  Joan Andreu  Est rany i 
Andreu  Sempere2. Ara bé,  tant a les biblioteques abacials com a algunes  de pri- 

* Volem fer constar el nostre agralment al Prof. N'Alberi Hauf, que ens ha fet utilissimes observa- 
cions amb la generositat i el magisteri que el caracteritzen. 

1.  Sobre el concepte <Humanisme catali>>, vegeu L. BADIA (1980), passim (=1988, 13-38). 
2. Aquests tres autors han estat objecte de sengles tesis doctorals, disponibles en microfitxa, dirigi- 

des pel Prof. F.J. Pérez i Durl: per a Nunyes, vegeu GRAU I CODINA, F. Las retdricas de Pedro 
Juan Núñez (ediciones y manuscritos), ValBncia, 1994; per a Estrany, FERRAGUT, C. El manus- 
crito de Juan Andrés Strany sobre la Naturalis Historia de Plinio (manuscrito de la Biblioteca 
del Corpus Christi), ValBncia, 1993; per a Sempere, G ~ M E Z  1 FONT, X. Andreu Sempere, Rktor i 
Gramdtic, ValBncia, 1994. 
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vades, la reial en primer lloc, i en especial les que coostitu'iren les primeres uni- 
versitats dels nostres pa'isos, hi hauria una munió de textos clhssics que no podem 
avaluar; els humanistes dels segles xv-XVI tingueren sens dubte uns predecessors, 
tot i la migradesa de les nostres notícies al respecte. Tanmateix, el grau de conei- 
xement de la literatura grecollatina fou ja a la baixa Edat Mitjana més alt que no ho 
pensem, per bé que diverses mancances han fet de nosaltres, lectors moderns, uns 
crítics sense argument, incapaqos de reinterpretar all6 que no hem entb. 

El tbpic líric del mal d'amors i el món cliissic a March 

El tbpic de l'enamorat malaltís té il.lustres precedents a les lletres clhssiques: Safo 
i Catul en són bons testimonis3. A 1'Edat Mitjana aquest lloc comú coincidí amb el 
que probablement fou la seua versió popular, l'antiguitat de la qual no podríem 
discernir mai4. En tot cas, l'origen culte del tbpic esth fora de qüestió5. Com és 
lbgic, el to i la fraseologia varien molt d'acord amb la tradició lírica de cada lite- 
ratura nacional i amb la veu pobtica de cada autor6. 

L'objectiu d'aquestes phgines se centra, perb, en una variant del tbpic que en 
fa un signe d'extrema importhncia per a copsar el caire de 1'Humanisme catalh; 
aquest nou biaix, el trobem específicament a Ausihs March7, l'autor amb qui la 
transmissió textual ha estat més generosa, sense menystenir el fet que es tracta tan- 
mateix d'una poesia de gran singularitat. Ara bé, mai no tindrem de March una visió 
completa si no reconstru'im, des de la seua formació intel.lectua1 a la Valbncia de 
ca. 1400-1450, l'univers grecollati del més important poeta catalh de l'bpoca. És 

3. Cf. Sappho fr. 31 ed. D.L. Page, Poetae Melici Graeci, Oxford, 1962: Em fa semblant de ser un 
d'igual als déus, aquell home ferm que al teu davant pren seient, i a cau d'orella do~came~tpar-  
lant-li t'escolta amatent mentre fas un somrís ple de complaenca, i al pit el cor, oh i tant! se 
m'estrem de frisances; com només uns moments alci envers tu l'esguard, i si et parlo, res no fa 
peca encara, ans la llengua la sé pel silenci estroncada, i de seguida una subtil cremor tn'hn res- 
seguit com d'amagat el cos, i res no veig amb aquests ulls, i els oib em brunzeixen, i una freda 
suor m'amara i s'empara de tota jo la tremolor, i estic més paldida que l'herba, i setrzblo que de 
poc se m'estir de morir, empero a cada pas ja cal la gosadia, puix que adhuc el qui és pobre etc. 
Per a Catul, penseu en el poema 85 ed. H. Bardon, Catullus. Camina, Stuttgart, 1983: Odi et amo. 
Quare id faciam, fortasse requiris. Nescio, sedfieri sentio et excrucior, a més del poema 5 1, Ille 
mi par esse deo uidetur ..., versió llatina del de Safo. 

4. A la literatura popular basca, p.e., documentem la can@ de I'emigrant i la de l'enamorat, ambdós 
malaltissos d ' e n ~ i  de l'abskncia de la phtria o de I'estimatl-ada: Benito Lertxundi n'interpreta sen- 
gles exemples, Adios Xiiberoa ( c a n ~ ó  de la Vall de Sola) i Beti penetan (can@ navarresa). 

5. Cf. R. Dragonetti (1982), p. 80: (...) au moyen Bge la littérature se déploie dans le chainp de la 
rhétorique gouvernée par le lieu commun. 

6. Se'n troben al florilegi de C. Alvar, Poesia de Trovadores, Trouvbres y Minnesanger (De princi- 
pios del siglo XII afines del siglo XIIZ), Madrid, 19822, amb text bilingüe: Guilhem de Peitieu, 
Farai un vers de dreit nien, vv. 19-24, Thibaut de Champagne, De bone amor vient seance et 
bonté, vv. 29-40, i Heinrich von Morungen, Frouwe, wilt du mich genertz, testimonien la presh- 
cia del tbpic i el seu tractament a les literatures occitana, francesa i alemanya. A la nostra literatura, 
val com a exemple La rnortper amor, de Rois de Corella. 

7. Sobre el nom del nostre autor, vegeu G. Colon (1970), (= La llengua catalana en els seus textos, 
Barcelona, 1978,53-110). 
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aquesta formació clhssica, precisament, la causa que els vells tbpics de la literatura 
medieval apareguin a Ausihs amb la frescura d'una lírica renovada, lleixant a part 
l'estil dels trobadors8. L'atenció a aquesta perspectiva obriria un ampli espai d'anh- 
lisi per a la comprensió i valoració del tan controvertit Marchg. Nosaltres apuntem 
la influkncia platbnica a la seua obra, fenomen que tampoc no resulta gens estrany: 
Petrarca fou un gran divulgador d'una poktica on l'estimada representa el lligam 
entre l'amant i Déu, amb el qual la dona arriba gairebé a identificar-se en tant que 
font de béns, de veritat i d'imm~rtalitat'~. Aquesta transposició erbtica de la teolo- 
gia platbnica fou ben coneguda pels nostres poetes, que de fet ja n'havien assimilat 
una bona part mitjan~ant la doctrina liter2iria de la lírica proven~al' I .  Tanmateix, i 
ni que sigui a tall d'exemple per al que tot seguit intentarem d'exposar, a March 
podem llegir versos directament inspirats pel pensament platbnic12. Vegem-10s: 

Tot amador delit no pot atényer 
fins que 10 cos e l'arma se acorden, 
car, si els volers entre aquests se morden, 
aquesta amor no ens pot a molt empényer. 
En contra el cos en sos actes se mostra, 
tolent-li quant natura li atorga, 
i a l'arma fa beure amargant porga. 
De dret en dret no plau natura nostra: 
l'arma, per si, contentament no en tasta, 
s i  fa lo cos, inas poc, e tost se gasta. 
L'arma per si en tal voler no es mescla, 
car no és en res, ne pot ser, son objecte, 
ne al cos és pus que d'un brut son efecte. 
D'abdós units se compon esta mescla. 
(A. March, 86, vv. 61-74) 

8. Com a exemple de nou tractament d'un tbpic, vegeu M. de Riquer (1936), on es fa evident I'atan- 
sament del poeta al món del Renaixement, tot defugint, en canvi, la tradició medieval del tema en 
questib. 

9. A. Pagts (1912), p. 221-222 i 234, ja esmenti Ovidi i Catul com a autors imitats per March. En 
els temps recents, un primer treball sobre la uexata quaestio de les fonts clissiques a la poesia 
d'Ausils March és el firmat per L. Badia (1981), on esmenta Virgili i Luci. La recerca de la pro- 
fessora Badia ha tingut continuaci6 recent, cf. Badia (1993), esp. p. 195-207. 

10. Així s'esdevé contínuament a les Rime, cf. CCCVI: Que1 sol che mi mostrava i1 camin destro/di gire 
al ciel con gloriosi passi, / tornando al sommo sole, in pochi sassi /chiuse '1 mio lume e '1 suo carcer 
terrestro: /ond' io son fatto un animal silvestro, /che co'pie' vaghi solitarii e lassi /porto '1 cor 
grave e gli occhi umidi e bassi /al mondo, ch '?per me un deserto alpestro. /Cos? vo ricercando ogni 
contrada /ov'io la vidi; e sol tu che m'afligi, /Amor, vien'meco e mostrimi ond'io vada. /Lei non 
trov 'io, ma suoi santi vestigi/tutti rivolti a la supema strada /veggio, lunge da 'laghi avemi e stigi. 

11. P.e., als De amore libri tres, d' Andreu el Capelli, obra recentment tradui'da per I. Creixell Vidal- 
Quadras, Andrea Capellani De amore, Barcelona, 1985. 

12. Sobre la qüestió, lamentem no haver pogut consultar l'article de Josep Alsina <<Las raíces heléni- 
cas de la poesia de Ausiis Marchn, apud Homenaje a Ausids March con motivo del V centenari0 
de s~c muerte, Barcelona: Institut AusiPs March, 1959, 15-22. Vegeu també M. Menéndez y Pelayo, 
<Primeras manifestaciones del platonismo erótico. Ausias Marchn, Historia de las ideas estéticas 
de España I. Hastajines del siglo XV, Madrid, 1883, 335-408. 
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Encara podem assenyalar un altre passatge igualment clar, fins al punt que en 
podríem dir programhtic: 

Amor en  l'hom dos llocs disposts atroba, 
car hom és  dit per ses dues natures. 
Lo cos per si vol semblant de sutzures, 
l'arma per si d 'un blanc net vol sa roba. 
(A. March 92, vv. 201-204) 

No volem estendre'ns més sobre aquest particular, per tal com la diferkncia 
amb els trobadors resulta prou evident, de tant com se n'allunya Ausihs. Aquesta 
integració de claus culturals i estetiques, específicament literiuies o no, és el que defi- 
neix un autor deslligat de la tradició medieval i abocat, en canvi, a un univers ideo- 
lbgic que entronca de bell nou amb l'antiguitat grecollatina mitjan~ant la lectura 
directa dels clhssics. Més encara, la presencia d'elements platbnics a la poesia mar- 
quiana no esgota ni de bon tros el cabdal de tbpics clhssics que encara hem de 
reconkixer a la nostra literatura humanista i renaixentista13. D'altra banda, tampoc 
no és el nostre propbsit el de polemitzar amb els qui amb més autoritat que nosal- 
tres han escrit: <<Les idees d'Ausias March sobre el bé, el plaer, la virtut i l'amor han 
estat ben estudiades i determinades, i fonamentalment procedeixen d'Aris-tbtil i 
de la Summa de Sant Tomhs, fins a tal punt que de vegades algun passatge d'Ausias 
March aniba a semblar una simple transposició en vers de la doctrina de 1'Estagirita 
o del filbsof cristih>>14. Perb el cas és que no ens sabem avenir a compartir aques- 
ta visió del poeta gandih, sinó que creiem just d'apreciar en ell una formació clhs- 
sica més genu'ina que no I 'es~olhstica~~. 

13. Cal esmentar el magnific treball del Prof. X. Gbmez i Font, (<Curial e Güelfa, petges mitolbgiques~, 
Caplletra 3, 1988,41-63; del mateix autor, (<Les enemigues de Juno)), apud A. Gonzhlez Senmarti 
& J. Zaragoza (ed.), Homenatge a Josep Alsina. Actes del Xi. Simposi Catalb d'Estudis Cldssics, 11, 
Tarragona: 1993, 389-395, i <(Les Metamorfosis (d'ovidi?) en Curial e Güelfa,), apud Estudis de 
Llengua i Literatura Catalanes XXVI. Misce1,ldnia Jordi Carbonell V, Montserrat, 1993, 71-83. 

14. M. de Riquer (1964), p. 539-540. A la p. 539, n. 15, esmenta com a estudiosos de l'aristotelisme 
de March QUADRADO, J.M. <Ausias Marchx, Revista de Madrid 1841, reprodu'it a Museo Balear, 
febrer-maig del 1875; TORRAS I BAGES, J. La tradició catalana, Barcelona, 1892, capítol V de la 
segona part; PAGBS, A., OP. cit., i BOHIGAS, P. ((Metafísica y retórica en la obra de Ausihs March*, 
Revista Valenciana de Filologia 6, 1959, 9-31 (= P. Bohigas, Aportació a l'estudi de la literatu- 
ra catalana, Montserrat: 1982, 181-204). El mateix Riquer, op. cit., p. 540, indica el fet que (...) la 
ciincia escoldstica de March (...) no tindria cap eficaciapo2tica ni humana si tota aquesta teoria 
sobre el bé, el mal, el pecat, la passió i l'amor no es donés en un home que viu i que ha viscut la 
tragidia del cristia que se sap pecador etc. Sobre la ideologia d' Ausihs i les seves concepcions 
religioses, M.C. Zimmermann ha aportat una molt suggestiva lectura, per bé que pugui semblar 
una mica agosarada, vegeu ZIMMERMANN, M.C. (1980), 123-150, p. 142: Ací radica la invenció 
poitica arcsiasmarquiana: el poeta fa dels laics els personatges essencials (...), proposant sempre 
una interpretació de llur dihleg amb Déu inicament. Per a Zimmermann, March, que qualifica 
d'increient -p. 149-, s'hauria avanGat a les tendincies més generals del cristianisme europeu 
del segle XVI -p. 143-, és a dir, a la lliure lectura de la Biblia sense la mediació dels sacerdots. 
Perb el que no comenta l'estudiosa francesa és l'origen humanista d'aquest pensament marquih. 

15. Particularment desafortunada és l'opinió d'A. Rubió i Lluch (1917), p. 106: A pesar de colorejar 
el pseudo-classicisme un gran nombre d'obres poitiques prosaiques de les nostres lletres, com 
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Ars hippocratica i poesia marquiana 

L'originalitat de March rau en una sbrie de fragments on el poeta, tot i que amb la 
brevetat imposada pel gbnere, s'endinsa en la comprensió de la vessant física del 
dolor; els seus versos, que mai no suspenen el to líric ni s'allunyen del tema del mal 
d'amors, arriben a exposar el coneixement per part de l'autor d'una teoria mbdi- 
ca concreta. Es repeteix, per tant, l'endinsament d' Ausiis en el rerafons gnose- 
olbgic del tbpic triat, com vbiem fa un moment en el cas del concepte platbnic de 
la passió amorosa: més enlli de l'ús literari del tbpic, el nostre autor fa gala d'unes 
qualitats prou conegudes entre els clissics, les del poeta doctus. 

Un primer passatge serviri per relacionar March amb els textos de Guilhem 
de Peitieu, Thibaut IV de Champagne i Heinrich von Morungen que citavern a 
l'inici: 

S i  co el malalt qui llong temps ha que jau 
e vol un jorn esfor~ar-se llevar 
e sa virtut no l'hi pot molt aidar, 
ans, llevat dret, sobtament plegat cau, 
ne pren a mi, que m'esforc contra amor 
e vull seguir tot cb que mon seny vol: 
complir no ho pusc, perquk la f o r ~ a  em tol 
un mal extrem atracat per amor. 
(A. March, 83) 

El thpic no es registra d'una manera aillada, per6 el que ens atreu és un grup molt 
concret d'exemples, el caire dels quals no ha passat desapercebut per a la crítica 
d' Ausib. Per exemple, de Riquer hi ha vist un tema recurrent16. D'aquesta versió 

les d'Auzias March, Vallmanya, Rocabertí, Corella, etc., i adhuc fins la producció novel.lesca, 
com el Curial i el Tirant lo Blanch, la nostra cultura en aquest aspecte es trobava a molta distancia 
de la italiana, sa vertadera adoctrinadora. Mai s'es sentit ací el menyspreu a 1'Edat Mitjana, a 
la faisó del Petrarca i demés trescentistes i quatrocentistes italians. Més endavant seguiran argu- 
ments contra aquesta imatge de March, que en fa un autor prosaic i aclaparat per la seua prbpia 
impossibilitat d'incorporar les noves formes culturals i liter&ries. Ara bé, com a mostra de la recer- 
ca contemporlnia sobre les fonts cllssiques a Ausils March, vegeu L. Badia (1985), on esmenta 
Pont. 1-11 com a font dels poemes I i XIII. 

16. M. de Riquer (1964), p. 552-555, comenta que el tbpic de la malaltia i la intervenció del metge és 
f o r ~ a  present a la poesia de March. A la p. 553 llegim: Els poetes de tots els temps havien com- 
parat l'amor a una malaltia, similitud dbvia, banal i que havia esdevingut un t6pic gastadissim. Per6 
Ausias March, en els versos que acabem de transcriure, dóna una nova eficacia a aquesta similitud 
des del moment que concreta i precisa detalladament els elements ideals de la metafora. I aixi les 
malalties precises, fins i tot amb llurs simptomes, es converteixen en punts de suport de les seves 
afirntacions. I cita Si co'l malalt qui long temps ha que jau ... -la que acaba de transcriure- i Si 
com a l'hom frenetic 1'6s molt greu ... com a exemple de descripció de la follia frenttica. I encara 
esmenta (p. 554) la pleuresia, el poagre, les afeccions de la vista, la parllisi i I'anesttsia. Sobre la 
imatge del malalt, vegeu també ARCHER, R. <<Symbolic Metaphor and Reading-hocesses in Ausils 
Marchn, The Modern Language Review 77, 1982,89-99. D'altra banda, un altre punt de contacte 
de March amb la prktica mbdica -no pas amb la teoria en aquest cas- és el del tbpic de l'amor 
hereos, ben estudiat a la nostra literatura per Cantavella (1993). 
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marquiana del tbpic, amb la plena al.lusió a la figura i la cikncia del metge, hem 
registrat fins a disset exemples fora de tota mena de dubte17. No obstant aixb, 
creiem que tenim quelcom a aprendre d'aquestes referkncies hipocrhtiques. Hem p r e  
cedit a numerar les set de més relleu, que són les següents: 

Bondat, virtut, han perduda sa raca, 
cossos humans han molt disminuit. 
Déu és per nós mal honrat e servit 
e ja la mort pus estret nos abraca. 
Tot quant per Déu és jus 10 cel creat 
ha molt perdut de son propi cabal: 
saber se perd, experiment no val, 
10 viure, curt que el mig és tostpassat, 
(A. March, 26, 33-40) 

Dins 10 cos d'hom les humors se discorden. 
De temps en temps llur poder se transmuda: 
en un sol jorn regna malenconia, 
n'aquell mateix, cblera, sang e fleuma. 
Tot enaixi les passions de l'arma 
mudament han molt divers o contrari, 
car en un punt per ella es fan 10s actes 
e prestament és en 10 cos la causa. 
(A. March, 94, 17-24) 

Jo s6 malalt havent 10 cos tot sa, 
cascuna humor ab l'altra s'acordant. 
Mon espirit és 10 dolorejant: 
ab l'orgue seu desacordat esta. 
(A. March, 99,65-68) 

La vida és breu e l'art se mostra llonga. 
L'esperiment defall en tota cosa; 
l'enteniment en 10 món no reposa; 
al juí d'hom la veritat s'allonga. 
(A. March, 113, vv. 1-4) 

17. El llistat de passatges, que tampoc no pretén ser exhaustiu, és el següent: 26, 33-40; 35,7-8; 36, 
1-16; 44, 1-8; 59, 1-8; 66, 9-12; 90, 35-36; 94, 17-24; 99, 65-80; 101, 1-8; 102, 177-184; 111, 
25-28; 115, 15-18 i 71-80; 117, 141-144 i 177-180, i 119,61-70. La numeraci6 correspon a la 
canbnica, establerta a l'edici6 de PAGBS, A. Ausias March. Obres Completes, I-II, Valbncia, 1991 
(= Barcelona, 1912). per bé que la grafia correspon a I'actualitzada de FERRAT&, J. Ausicis March. 
Poesies, Barcelona, 1977. 
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Si  com en l'hom una humor predomina 
que no és u que per egua1 les haja 
e ve per temps que es canvia el domini, 
així amor pratica en nosaltres. 
(A. March, 117, vv. 141-144) 

Tot element elementat no és simple, 
ans és compost d'un altre son contrari, 
mas és tan poc 10 que de l'altre s'ampra 
que bé no es pot a @  pels senys contixer. 
(A. March, 11 7, vv. 177-180) 

Així com és torbat algun bon metge 
com del malalt 10 mal no pot conkixer 
e veu bon pols e sa vida descréixer 
ab bon cervell, cor, ventrell, melsa, fetge; 
dels vuit senyals mortals que Hipocras posa 
no en veu algú e la vida s'abreuja, 
així me 'n pren, que amor en mi alleuja 
e no sé on, que em degués fer tal nosa. 
Puix que no vull amar ne amat ésser, 
jcom és en mi, de amor, 10 seu ésser? 
(A. March, 119, vv. 61-70) 

Aquest conjunt de passatges al.ludeixen uerbatim al més famós dels aforismes 
hipocrhtics (I i IV)18, a la teoria dels humors (11, IV i V)I9, a la de l'harmonia dels 
contraris (VI)20 i a la dels indicis del trasphs del pacient (VII)21. Ja tan sols pel 

18. Cf. Hp. Aphor. I 1 'O Pios PeaxCs, 4 66 rÉxvq p a x ~ t ,  6 66 x a l ~ o s  6&, ~ 66 n ~ Q a  ocpaheet, 4 66 
xeiols xahex4 (= ed. Littré IV 458). 

19. Cf. Hp. Nat. Hom. 4 r o  66 oQpa roü &v6ghnou EXEL Bv ÉWUTQ alpa xai cph8yya xai xohjlv Eavhív 
t e  xai  pihatvav, xa i  saüZ Eotiv airtdq 4 c p ú o ~ ~  roü ohparos, xai  61ix raüra  &hyÉe~ xai  dytaivet. 
'Yy~aive~ p6v 06v pahtota, bxótav pereiws Exq t a ü r a  tqs  neos &hhqha X Q ~ O L O S  xai  6uvaptos 
xai  rou nh? í6~0~,  xai  pbh~ora  p&pLypÉva 4. &hyd&~66 Óxorav TL rous6wv &haooov l?j nhÉov 13 q 
XOQLO% Bv tQ o h p a t ~  xai pjl xex~qpÉvov 4 toiot ~ Ú p x a o ~ v  (ed. Littré VI 38-40). Humor. 14 (...) 
xai  bxo~or~voooüv xupoü 6uvaoteúovtos Bv tQ ohpart  (ed. Littré V 496). 

20. Cf. Hp. Nat. Hom. 9 óxórav 66 a i  voüoo~ yivwvrat navro6anai x a t a  rov a d ~ b ~  x~óvov,  6Ijhov 
~ T L  r a  6ta~r4pat& ~ O T L V  a?sLa haata ixdtcno~ot xai ~ j l v  6~eaneiqv xefi xotÉe06al Bvavttoúpevov 
rfl xgocpaoe~ rIjs vozioou (ed. Littré V 54) etc., Flat. I Évi 66 o u v s ó p ~  hóycp, t d c  Evavsia t 0 v  
ivav~iwv 60th iilpata (ed. Littré Vi 92). 

21. Cf. Hp. Aphor. IV 48 'Ev soiot pjl 6~ahe inouo~ nuesroio~v, l?jv sa p6v ~ J U X Q ~  i, ta 66 Evsov 
xaivat ,  xai Givav Exq, 6 a v a o ~ ~ o v ,  49 'Ev pjl ~ ~ X L T O ~ L  nuee~Q, l?jv xethos, l?j 6cpeC5,4 6cp6ahp55, 
l?j &s Gtaoteacpfl, l?jv p t  PhÉnq, .Tjv pjl &xo6q, &06evÉos EOVTOS TOC xcipovros, 6 TL &v tourÉwv 
y h q t a ~ ,  E y ~ s  6 a v a r o ~  i 50 "Oxou h nuper@ pfi G~ahsinovt~ ~ÚoxQoLCI yivetat xai naeacpeooúvq, 
6avciolpov (= ed. Littré IV 520). 
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nombre de citacions es justifica l'interbs que ens ha dut a considerar de més a prop 
aquest tema. 

Hi ha també d'altres poemes on la teoria humoral no apareix de forma explícita, 
per6 queda exclbs qualsevol altre origen de la idea expressada que no sigui la cibn- 
cia hipocrhtica: 

Mes voluntats, en gran part discordants, 
dona, per vós les he fetes concordes: 
per vós han pau, solent ésser discordes, 
per vós conéc l'error on era abans. 
(A. March, 60, 1-4) 

Aquell dolc tast que ab si l'acordant tasta 
no és en mi, mas dolor del discorde. 
Qui no és amat i amor d'altre cobeja 
no sent gran mal, puix un terme desija. 
(A. March, 98,41-44) 

Fins aqui 1'Hipbcrates que Ausihs integra dins la seua veu lírica. Quin paper 
pot tenir i quin és l'abast del fet en si, ho esbrinarem tot seguit. 

Ciencia hipocrhtica i lírica marquiana 

La primera qüestió que ens hem de plantejar és la de I'abundor amb qui: March 
tracta el tema del mal d'amors i el seu guariment, tot comparant-10 amb les sofren- 
ces físiques que el metge ha d'alleujar. Certament, se n'ha de dir que som davant 
d'un dels temes recurrents del poemari marqui8, i de gran importhcia no només per 
la seua freqübncia absoluta, sinó endemés per la funció que li esta acordada, com 
a motiu retbric del proemi22. Els excel.lents treballs de Hauf sobre la temhtica 
d'Ausihs ens han permbs d'entendre millor el seu món de referbncies, les claus del 
seu pensament i de la seua llengua p ~ k i c a ~ ~ .  I és aqui on hem de reconbixer el 
deute del nostre autor envers el tbpic. Endemés, la datació tardana de cinc dels 
poemes que inclouen les citacions que acabem de llegir, tots ells d'entre 1438 i 
1458, ens suggereixen que la utilització del tbpic és prbpia del darrer M a r ~ h ~ ~ .  
Només el poema 26, datat cap al 1425-1428, escaparia a aquesta cronologia rela- 
tiva dins el conjunt de l'obra. 

D'altra banda, aquest tractament del tbpic del mal d'amors es vincula de ple a 
la pobtica de March. En ella trobarem materials literaris, imatges, tbpics i fórmu- 
les de llarga tradició, per exemple a les comparacions, que constitueixen per se un 
espai pobtic propens al manteniment d'esquemes formals i de contingut molt 

22. Cf. poemes 36,44,59 i 101. 
23. A. Hauf (1983). 
24. Per a una altra cronologia, cf. A. Pagts (1912), p. 105-106, qui divideix ]'activitat pottica de March 

en dues &poques, del 1430 al 1445 i del 1445 fins a la seua mort. 
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antics25; per6 també hi llegim la poetització no només de la inquietud en qub vis- 
qué el nostre autor, amb tots els seus contrastos, ans també d'una cultura literkia 
nova, que aquí i allh reordena, reinterpreta o decididament substitueix aquella here- 
tada. Que el món interior de March és en gran manera responsable de les seues 
innovacions poktiques, resulta una afirmació gairebé consueta26. Tanmateix, el 
caire innovador de la seua poktica correspon ben bé a l'esperit de la cultura huma- 
nística, sense la qual no s'entenen bé ni els textos en si ni el context a qub perta- 
n ~ e n ~ ~ .  Ultra les translacions al pla personal de la clara ruptura evidenciada per la 
seua poesia, el que March ens revela és el signe d'una profunda renovació ideolb- 
gica i estbtica; com en diu Zimmermann, (<( ...) tenim totes les contradiccions d'una 
pobtica que es val de la tradició per a destruir-la i reconstruir un sistema propi que 
té les seves lleis>>28. 

Per tot aixb que acabem de comentar, també és lícit d'interrogar-nos sobre el 
carhcter de les citacions que hem exposat. En primer lloc, ens hem de demanar si 
Ausihs és conscient de citar Hipbcrates o si en realitat el coneixia només indirec- 
tament29. En el primer cas, hem de rastrejar la literalitat de les citacions; en el 
segon, caldrh qüestionar, amb independkncia d'aquesta literalitat, que fos el mateix 
Hipbcrates la font, i encara que aquesta determinació no ens sigui factible, si més 
no l'hem de fer per situar March en relació amb l'estat contemporani del conei- 
xement dels textos hipocrhtics. 

Pel que fa a la literalitat de les citacions marquianes, la primera no representa 
cap problema tot i la parhfrasi. La segona, la tercera i la quarta, en canvi, respo- 
nen de forma gairebé exacta a diversos passatges hipocrhtics, dels quals citem a 
tall d'exemple dos, Sobre la naturalesa de l'home 4 i Sobre els humors 14: l'enu- 
meració dels quatre humors -sang, flegma, bilis groga i bilis negra (= malenco- 
nia i cb1era)- pot en efecte haver estat manllevada a qualsevol autor, i no remuntar 
a Hipbcrates sinó en darrer terme; ara bé, la locució predominar una humor en 
l'home -Hipbcrates en diu al cos humh- sembla procedir ben bé de la fraseolo- 
gia hipocrhtica. De la mateixa manera, també hem d'afegir que Galb no fou stric- 

25. Cf. S. Panunzio (1983), qui posa de relleu la utilització de psalms bíblics, juntament amb la seua 
simbologia. 

26. Ja han insistit en aquest aspecte P. Coccozella (1983); C. di Girolamo (1977), qui remarca la trans- 
gressió per March del codi pohtic trobadoresc; L. Badia (1981), p. 21, on s'al.ludeix al fet que 
Marchpolemitza amb la tradició de la qual tots sabem que depln, i T.M. Vilarós-Soler (1985), 
qui fa veure 1'6s nou dels vells tbpics medievals, tot i que el mateix autor estigui encara a mig 
camí entre 1'Edat Mitjana i el Renaixement. 

27. Cf. J.W. Marchand (1979). Segons aquest crític, March hauria recorregut a la figura de la para- 
doxa a l'hora d'introduir el tbpic del mal d'amors, arran de les limitacions expressives de 1'Edat 
Mitjana. Estem comprovant, perb, que la thcnica del nostre poeta no té res a veure amb la medie- 
val. 

28. ZIMMERMANN, M.C. <<Lir entre carts i I'espai metafbric marquihn, Miscel,lhnia P. Bohigas. Estudis 
de Llengua i Literatura Catalanes II, Montserrat, 1982, 161-189, p. 171. 

29. A tall de veritat, hem d'esmentar Cerverí de Girona (1 165-1245) com a autor de la primera referkn- 
cia literhia catalana a la figura d'Hipbcrates, que apareix citat als Proverbis al costat de científics 
com Aristbtil i Pitigores, en una nbmina d'escriptors que abasta Cató, Virgili, Horaci i Luca, entre 
d'altres. 
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to sensu un humoralista, sinó que la seua acceptació d'aquesta teoria no l'impedí 
de practicar un eclecticisme on encabir l'hilemorfisme a r i s t~ tk l i c~~ .  Ausihs, en 
canvi, sembla estar més proper al pensament hipocrhtic, tot i que ens falta una base 
textual prou h p l i a  per fer una confirmació en cap sentit. Quant al cinqub dels pas- 
satges, també aquí ens trobem amb una formulació de la teoria de l'harmonia dels 
contraris que difícilment por remuntar, per la fraseologia utilitzada, a un altre autor 
que Hipbcrates. Finalment, el darrer dels passatges tampoc no admet que se'n dubti 
gens: la suma dels signes del trasphs del pacient referits als Aforismes dóna el nom- 
bre de vuit que compta Ausihs. 

La figura d'Hipbcrates a la baixa Edat Mitjana i el primer Renaixement 

Ara haurem d'aprofundir en la presumpta originalitat de March en fer aquestes 
citacions. De bell antuvi, cal parar compte en l'eschs coneixement que de l'obra 
atribui'da a Hipbcrates tingué 1'Edat Mitjana3'. Perb si rastregem la difusió de quk 
gaudiren els textos hipocrhtics als medis universitaris, haurem de comenpr per 
certificar l'enorme oblit que els cobrí a l'alta Edat Mitjana32, malgrat l'estudi 
d'alguns textos per part dels escriptoris abacials  carolingi^^^. De fet, fou a Ithlia 
on per la influhncia bizantina primer, &ab més tard, es feren versions i comentaris 
llatins de gran vhlua; ens referim al Cercle de Rhvena, del qual conservem edi- 
cions dels Aforismes i del De natura hom ini^^^. D'altra banda, la selecció anome- 
nada Articella, composta pels opuscles Aforismes, Pronhstic i Dieta de les malalties 
agudes i sorgida del cercle arabigollati de 1'Escola de Salern cap al 850, féu entrar 
Hipbcrates a les aules de les universitats europees, per6 aixb fou al segle XIII i enca- 
ra en versió llatina35; és cert que alguns cbdexs remunten al segle IX, com s'esde- 
vé amb un de parisenc del De natura hom ini^^^, perb la seua circulació es restringí 
a determinats cercles monhstics, únics centres de conservació i estudi dels clhs- 
sics a l'occident cristih. Ara bé, també a Ithlia i des de mitjan segle xn s'inicia la 
traducció d'Hipbcrates directament del grec37, i hem de parlar d'una autkntica flo- 
rida dels estudis hipocrhtics a la cort siciliana, una centúria més tard, quan la ver- 
sió dels textos grecs, entre els quals encara De natura hominis, coneix un ambient 
que podem qualificar de prehumaní~tic~~. És a aquesta tradició que hem d'adscriure, 

30. Cf. R.M. Moreno Rodríguez (1991). 
31. Cf. W.D. Smith (1979), 13 s. Per a la tesi contrhria, vegeu P. Kibre (1945). 
32. Cf. G. Baader (1989), p. 412. 
33. Cf. A. Beccaria (1956), i E. Wickersheimer (1966), cf. M.E. Vázquez Buján (1991). 
34. Cf. I Muller-Rohlfsen (1980), I. Mazzini (1983) i M.E. Vázquez Buján (1982-83). 
35. Cf. G. Baader, op. cit., p. 415-416 i 419. 
36. Cf. G. Baader, op. cit., p. 41 1-412; ens referim al Parisinus Lutinus 7027, de procedtncia italiana. 
37. Ens referim a Burgundi de Pisa; al segle XIII destaquen Wilhelm van Moerbeke (1215-1286 ca.), 

arquebisbe de Corint i traductor d'Hipbcrates i de Gal&, i Pere d'AbA(1250-1320 ca.), que va ser 
professor de Medicina i Citncies a Phdua des de cap a 1307 i que traduí Galt, a més de Dioscbrides. 

38. Cal citar el regnat de Manfred de Normandia (1258-1266) i l'activitat traductora de Bertomeu de 
Messina, que s'ocuph precisament del De natura hominis. El mateix paper correspongué a Niccolb 
da Reggio a NApols, perb cap d'aquestes traduccions -literals, com sant Jeroni volia- no entrh 
en els cum'cula universitaris, cf. G. Baader, op. cit., p. 418. 
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un segle més tard i ja entre nosaltres, Arnau de Vilanova -traductor ell mateix de 
nombrosos textos irabs-, i a ella remunta també l'ensenyament de la medicina 
als Estudis Generals europeus, i per tant al de Lleida39. En aquest punt, perb, convé 
de fer esment al pes importantíssim que la civilització islhmica tingué en la trans- 
missió d'aquesta literatura tbcnica, com ho demostra l'origen hrab o hebreu de 
molts professionals de la medicina. De fet, traduccions hrabs de comentaris de Galb, 
en trobem com a mínim des del segle IX, i al seu tom d'aquestes traduccions es féu 
no pas més tard del segle XIII la versió hebrea40. 

La Valbncia del segle XIV hagué de conbixer tota aquesta tradició, i no només 
per la formació universithria dels professionals cristians de la medicina, ans 
també per la intensa relació amb els metges hrabs i hebreus4'. Perb no hem pas 
de menystenir la preeminbncia de Galb sobre Hipbcrates al llarg de tota 1'Edat 
Mitjana, fenomen que ha condicionat fortament la imatge del darrer: Hipbcrates 
era conegut més que més a través de Galb i d ' a l t r e ~ ~ ~ ,  de forma que del Corpus 
Hipocrhtic com a tal eren escassissimes les obres manejades pels professionals 
de la medicina43, ni tan sols a les  universitat^^^; més encara, no només icono- 
grafia i literatura deixen sempre Hipbcrates en un segon pla respecte de 
sinó que fins i tot s'arribh a elaborar, mig per inbrcia mig per comoditat, una 
etopeia a contrario que feia del metge de Cos una figura parangonable a la 
d'Homer: una mena de personatge mític, digne d'una certa veneració per la seua 
antiguitat, la vida del qual ningú no podia reconstruir, llevat del recurs als tbpics 
consuets i la fantasia; per consegüent, un pas endavant significava negar-ne 
l'existbncia, i atribuir la ingent obra conservada a un esplet d'autors d'bpoques 
i estils diversos, pertanyents a escoles mbdiques diferents i a voltes enfronta- 
des. Que hi ha gran part de veritat en tot aixb, és ben cert. Perb una lectura radi- 
cal d'aquest estat de coses, unida a les dificultats de la transmissió del mateix 
Corpus Hipocrhtic, dugué alguns a fer del pare de la medicina un fantasma lite- 
rari: el que esgrimien els moderns iclteooorp~otai amb els seus perennes afanys 

39. Cf. A. Cardoner i Planas (1973), p. 128, on fixa des del mateix segle XIII  el coneixement dels qua- 
tre elements per part dels metges catalans. 

40. Cf. J. Jouanna (1991). 
41. Cf. L. Garcia Ballester (1988). p. 92 i n. 163, i L. Garcia Ballester & R.M. MC Vaugh & A. Rubio 

(1989). 
42. Cf. V. Nutton (1982), p. 423: what was then known of Hippocrates came for the most part either 

through or with Galen, or through Pliny and his like. Aixb s'explica en part pel caire més cienti- 
fista i homogeni de l'obra de Galt, cf. p. 425: Compared with Galen, the Hippocratic Corpus is bare 
of dramatic incident and sensacional cures; an aphorism cannot replace an anecdote. 

43. El metge mallorquí Joan Dezbrull llegeix més que més Avicenna i Gal&, i és en un segon terme 
que a la seva biblioteca trobem obres d'altri, entre elles les hipocritiques, cf. F. Guasp i Vicens, ~ J u a n  
Dezbrull, maestro en Medicinau, Anuario de El Diario de Palma, Ciutat de Mallorca: 1879, p. 185- 
192; prenem la dada de J. Veny i Clar, <<Regiment de preservació de pestil2ncia,, de Jacme 
d'Agramont (s. XIV), Tarragona, 1971, p. 37, i n. 76. 

44. Cf. G. Baader, op. cit., p. 419: a l'inrevés que amb Galt, poques obres hipocritiques foren cone- 
gudes a 1'Edat Mitjana. Només tres obres integraren 4 e s  de l'tpoca de l'escola de Salerno- els 
currícula universitaris: Promjstic, Aforismes, Dieta de les malalties agudes. Vegeu també G. Baader 
& G. Keil (ed.) (1982), i D. Jacquart (1982). 

45. Cf. V. Nutton, op. cit., p. 422-424. 
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debel-ladors no era el testimoni d'un home de cibncia, sinó una font incontro- 
vertible i taumatúrgica, que proporcionava als seus beneficiaris el profit del crb- 
dit entre els ignorants i els confiats; emperb, la tradició hipocrhtica seria un 
simple expedient dialbctic, una fotesa que no mereixia ni tan sols l'ocasió per a 
la controvbrsia. 

Arribats a aquest punt, citarem com a paradigmhtica de la situació I'opinió 
d'un personatge clau en el desenvolupament de la cultura prehumanística, Francesc0 
Petrarca. I doncs, pel novembre del 1370, Petrarca escriu a Dondi una segona carta 
on referma els punts de vista expressats en una primera, i a més replica els arguments 
del seu interlocutor; aquest Dondi, fill ell mateix d'un metge, parangonava 
Hipbcrates, com a il.lustre guia dels humanistes i científics que eren els profes- 
sionals de la medicina, a Homer i Virgili, el magisteri dels quals entre poetes i 
rktors era incontrovertible; Petrarca, gran coneixedor dels clhssics, s'oposa con- 
tundentment a la consideració d'Hipbcrates com a autor i encara com a figura histb- 
rica, nega també bona part del caire científic de la medicina i del tot, el paper 
humanístic de la professió mbdica, i deixa ben clara la impossibilitat de conbixer res 
de cap autor anterior a Galb si no és mitjan~ant aquest46. És cert que a Dant lle- 
gim d'un individu que és h ipocr~t i s ta~~,  perb no en sabríem pas dir que es tracti 
precisament d'un elogi. 

El que acabem de posar en evidbncia dóna als passatges marquians un sentit 
de novetat que hem de comentar. No és pas d'ara una visió de l'humanisme catalh 
que el fa dependre en forma i contingut d'Ithlia, alhora que fa dels nostres paysos 
una mena de temtori de pas on la nova cultura fa una estada de mer passavolant, 
a I'espera de niuar a les terres castellanes. Segons aquesta teoria, els humanistes 
nostrats es limiten a imitar els grans autors italians dels segles XIII i XIV, no pas 
els clhssics grecs i llatins48. Per consegüent, Ausihs se'ns mostra, ell almenys 
-i de seguit hi tornarem-, com un autor d'una clara modernitat, que integra no 
només continguts científics dins la seua lexi pokica, sinó que aquests continguts 
pertanyen a la millor tradició del gbnere, i encara es permet de citar 6vopaazi 
Hipbcrates. D'altra banda, sembla lbgic de pensar que amb aquestes al.lusions 
Ausihs compta d'obtenir una resposta per part dels seus receptors, per tal com la 
seua poesia, tot i que molt rica en methfores, tampoc no es pot qualificar de tro- 
bar clus. Per tant, a la societat valenciana de l'bpoca hi ha d'haver persones amb 
prou d'habitud no només per llegir aquesta literatura mbdica, ans també per fer- 
ne un tal elogi que esperoni un poeta com March a avesar-s'hi, a gustar-ne i a 
incloure-la dins el seu univers temhtic. Fins i tot podríem suggerir que aquesta 
metodologia científica forní a Ausihs un mitjh d'organització moral, que estruc- 
tura les emocions i els pensaments a partir del dualisme en qui: es basa l'harmo- 
nia dels contraris, tal com la teoritzen Hipbcrates primer i més tard Galb, i aquest 

46. Cf. K. Bergdolt (1992), p. 224. 
47. Dant, Banquet I 10, 10. El personatge en qüestió és Taddeo Alderotti. 
48. Cf. SANVISENTI, B. Iprimi influssi della letteratura italiana in Spagna, Mil&, 1902, i FARINELLI, A. 

Italia e Spagna, I-II, Tori, 1929. Citats per L. Badia (1980), p. 52, n. 28. Vegeu també P.O. Kristeller 
(1965), p. 18-19. 
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darrer, que tant idealitzi el metge de Cos49, sota la pregona influkncia del plato- 
nisme d'bpoca hel.leni~tica~~. 

També estem en condicions de situar els coneixements mbdics de la Valkncia 
de March a un nivell més que digne. En un moment histbric, la fi del segle XIV i 
la primera meitat del XV, en quk als palsos de més tradició humanística el Corpus 
Hipocrhtic és conegut encara per la selecta salernitana5', March coneix -direc- 
tament o indirecta- els tractats Sobre la naturalesa de l 'home i els Humors, es 
permet de citar Hipbcrates com a autoritat i basteix bona part de la seua poesia al 
voltant de la teoria mbdica. En definitiva, som davant d'un Hipbcrates líric que 
conjumina alhora l'originalitat i el verisme, el respecte a la cibncia mbdica i la 
f o r ~ a  expressiva prbpia de l'emoció pobtica. I, allb que és més important pel que 
suposa de novetat, els textos marquians representen una fita encara molt solith- 
ria dins el panorama de la cultura catalana del seu temps; perb indiquen per ells 
sols que no es pot menystenir, ni tampoc privilegiar, la reivindicació d'un huma- 
nisme nostre, que la limitació material de les fonts literiries i histbriques no ha 
d'amagar. 
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