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remarca que el tractat epidemiològic del Dr. Girauld fou escrit en llengua catala-
na, amb una presència mínima del francès però força inferit amb mots occitans 
com ara: blanda (: salamandra); bòria (: granja); canilla (: eruga); gauget (: calèn-
dula); tendró (: brot); vermina (: cuc), entre d’altres i, també amb força «rossello-
nismes» com, per exemple els termes: grut (: segó) o pana (: paella) i, també, amb 
alguns arcaismes de la llengua catalana com: locusta (: llagosta); frigola (: farigo-
la); thesor (: tresor), entre molts altres mots que fan del tractat una pedrera de 
dades per a filòlegs.

Pel que fa a la descripció i aplicacions mèdiques de les herbes remeieres, el Dr. 
Antoni Girauld es manifestà un seguidor dels comentaris de Mattioli a l’obra de 
Dioscòrides i, en menor mesura, seguí els del cèlebre professor de la Universitat 
Complutense, Dr. Andrés de Laguna (cf. P. A. MATTIOLI, Commentarii secundo aucti 
in libros sex Pedacii Dioscoridis Anazarbei De materia medica. Officina Val-grisis-
na, Venettis 1560; Andrés de Laguna, Pedacio Dioscórides Anazrbeo, acerca de la 
materia medicinal y de los venenos mortíferos. Por Mathias Gast, Salamanca 1566). 
Del conjunt d’herbes remeieres esmentades l’any 1587 per Girauld cal destacar: 
l’agrella, api, arboç, betònica, buglossa, carlina, consolda, donzell, escabiosa, gen-
ciana, gingebre, lli, malcoratge, malva, orenga, plantatge, ruda, safrà, sàlvia, ser-
poll, tarongina, trepó, verdolaga, que encara avui gaudeixen d’una enorme popu-
laritat, especialment en la tradició remeiera dels frares caputxins.

La present edició es completa amb un riquíssim glossari on es recullen els 
mots més rellevants —des del punt de vista històric, dialectal i mèdic (vegeu les 
pàgines 145-182)— de la llengua catalana parlada i escrita al Rosselló a la segona 
meitat del segle XVI. El Remei e memorial per a preservar-se i curar de la pesta sortí 
amb llicència del bisbat d’Elna, que en el text no hi trobà «cosa ninguna que 
repugne a la nostra sancta fe cathòlica, ni bons costums y pràctiques, ans bé, 
doctrina sana y bons remeys», i que acaba amb una pregària de l’autor que fa així: 
«Lo que Nostro Senyor Déu clementíssim y poderós divertirà per la sua infinida 
bondat y misericòrdia, y se appiederà dels seus y’ls trindrà de la sua mà. Lo qual 
yo supplique (com quiscú és obligat de fer) vulla ésser sempre nostra salvaguarda, 
protecció y deffensori o vera medecina. Així sie» (f. 85v). Aquesta edició crítica 
enriqueix enormement l’estudi històric de la llengua catalana i, també, esdevé una 
valuosa aportació a la història cultural d’Occident.

Valentí Serra de Manresa

Josep-Ignasi SARANYANA, La teologia cristiana a la modernitat. De l’albada del 
segle XVI al llindar de la Il·lustració (Col·lecció Prisma 49), Valls: Cossetà-
nia Edicions 2019, 188 pp.

La vida acadèmica del professor Josep-Ignasi Saranyana ha estat especialment 
fructífera durant la seva diguem-ne etapa activa com a professor ordinari de la 
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Universitat de Navarra i ho continua essent ara, ja emèrit i retornat a Catalunya. 
Aquest que ara presentem, si no ens hem descomptat, és el tercer llibre escrit pel 
prof. Saranyana en relativament poc temps. L’any 2014 va publicar Sobre Duns 
Escoto y la continuidad de la metafísica, con un epílogo de gramática especulativa; 
dos anys després, el 2016, Filosofia i teologia a «Incerta glòria». Joan Sales repensa 
mig segle de cultura catalana, el seu discurs d’ingrés (de quasi tres-centes pàgines!) 
a la Reial Academia Europea de Doctors; i ara, La teologia cristiana a la moderni-
tat. Enhorabona i per molts anys!

La teologia cristiana a la modernitat és una obra de síntesi, d’història de les 
idees religioses des del començament del segle XVI fins a la Il·lustració. El mateix 
autor comenta a la Introducció que «ha volgut copsar el curs dels esdeveniments 
i aclarir, quan ha estat el cas, el sentit d’alguns dels fets poc o mal coneguts. S’ha 
situat, de bell antuvi, al nivell de la segona navegació, expressant-ho amb l’afortu-
nada dita nàutica del Plató socràtic. Pretén, doncs, ser una Historie» (p. 8) i no 
una simple enumeració de fets o idees, és a dir, una Geschichte.

Quin és el contingut del llibre? Vegem-lo sumàriament. Després de la Introduc-
ció (pp. 7-11), el cos pròpiament dit del llibre és format per cinc capítols. El pri-
mer, intitulat A la tardor de l’edat mitjana (pp. 13-29) en record del famós llibre de 
Johan Huizinga, dibuixa el marc històric i cultural de l’Humanisme i el Renaixe-
ment, presenta la discussió historiogràfica sobre la ruptura o continuïtat entre 
l’edat mitjana i el Renaixement, destaca les novetats en teologia i analitza el 
tomisme d’aquest període.

El capítol segon, Les reformes del Cinc-cents (pp. 31-77), és dedicat, d’una 
banda, a la teologia reformada, és a dir, a Luter i el luteranisme (pp. 31-51) i Cal-
ví i el calvinisme (pp. 51-58), i, de l’altra, a la catòlica: l’Escola de Salamanca 
(pp. 58-67), el Concili de Trento (pp. 67-76) i la fundació de la Companyia de Jesús 
(pp. 76-77). 

El capítol tercer, El Barroc (pp. 79-121), analitza l’escolàstica posterior al Con-
cili de Trento, amb atenció especial a la controvèrsia sobre la llibertat i la gràcia 
(pp. 79-90), Suárez (pp. 90-95), Bellarmino (pp. 95-98), la teologia moral (pp. 98-
103), la mística espanyola (pp. 103-110), i, finalment, la teologia hispanoamerica-
na (pp. 110-121).

El capítol quart, El segle francès (pp. 123-145), tracta de la teologia a França: 
el jansenisme, el quietisme, el gal·licanisme, l’espiritualitat i l’escolàstica. I, final-
ment, el cinquè, Del pietisme luterà a la Il·lustració (pp. 147-163), de la teologia 
protestant posterior a Luter i Calví (pietisme, Philipp Jakob Spener, presbiteria-
nisme), i de la resposta catòlica la jansenisme tardà. Clouen el llibre un breu 
epíleg (pp. 165-167), la bibliografia (pp. 169-176), l’índex onomàstic (pp. 177-183) 
i el general (pp. 185-188).

Dèiem al començament d’aquesta ressenya que el llibre presentat se situa al 
nivell de la Historie. I quin és, doncs, el fil hermenèutic que segueix l’autor? Crec 
que el podem veure reflectit en aquestes paraules: «la història de les idees religio-
ses cristianes se’ns presenta com un gran riu, amb llargs i lents meandres, que de 
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vegades deixen anar un braçal que se separa del curs principal. Sovint aquests 
braços acaben en un no-res i tornen al flum d’on han sortit. Altres vegades, però, 
segueixen un itinerari propi i configuren, amb el curs principal, un delta. En tot 
cas, el que he descobert i vull transmetre als meus lectors és que al llarg dels segles 
el cristianisme no ha patit mai, des del punt de vista doctrinal, una brusca i sob-
tada ruptura» (p. 9). El llibre subratlla, doncs, la continuïtat entre la teologia 
moderna i la medieval. Les «novetats» luteranes i en general les reformades ja són 
trobadisses en la baixa edat mitjana. Per a l’autor, seguint els teòlegs tridentins, 
en darrer terme el nucli central d’aquesta «novetat» rauria en el rebuig de tota 
«justificació activa».

Recomanem la lectura d’aquest llibre a tota persona interessada en la història 
de la teologia. El Dr. Saranyana té el do de la síntesi: ho ha demostrat en altres 
obres d’història del pensament i de la teologia i ho demostra ara en aquesta. La 
redacció és clara, àgil, agradable. I esperem que els apunts sobre el desenvolupa-
ment posterior d’algunes idees tractades en el llibre que l’autor esbossa en el breu 
epíleg esdevinguin el fonament per a un nou volum.

Cossetània Edicions ha fet una bona feina: la tipografia és bonica i la presen-
tació, pulcra. Per cert, qui és l’autor dels dibuixos (o d’on provenen) d’alguns 
teòlegs que il·lustren el llibre?

Jaume Mensa i Valls

J. P. RUBIO SADIA, La transición al rito romano en Aragón y Navarra. Fuentes, 
escenarios, tradiciones, Pontificio Istituto Liturgico. (Ecclesia Orans, Ric-
cerche 3), Roma: Editrice Domenicana Italiana 2018, 320 pp.

El Dr. Juan Pablo Rubio, monjo de l’abadia benedictina de la Santa Cruz del Valle 
de los Caídos, professor de la Facultat de Litúrgia del Pontificio Ateneo San Ansel-
mo, de Roma, i de la Facultat de Teologia de la Universitat San Dámaso, de 
Madrid, amb aquest volum publica la seva segona gran obra. La primera, l’any 
2011, la dedicà a l’estudi del procés de la recepció del ritu francoromà a Castella 
i Lleó en els segles XI-XII, i amb aquest volum eixampla el camp d’estudi i l’estén 
als regnes d’Aragó i de Navarra-La Rioja. 

Com l’autor ja adverteix en la introducció de l’obra, el segle XI fou en la Penín-
sula Ibèrica un segle de grans canvis en les seves estructures civils i en la seva 
configuració religiosa. La desaparició del Califat de Còrdova i la seva divisió en 
diversos regnes, anomenats de taifes, més febles, a principis de segle, i el conse-
güent engrandiment del regne de Castella i Lleó, que a finals de segle ja dominava 
tot el centre de la península, propicià que extenses zones passessin del poder àrab 
al cristià i que es reorganitzessin eclesiàsticament sota la influència cluniacenca, 
amb la introducció de la litúrgia romanofranca emprada en l’antic imperi carolin-
gi, i amb l’abandó de la litúrgia hispanotoledana. 
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