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C
onten que un llatí i
un sarraí es trobaren
en una vinya on hi
havia molts raïms.
Mentre en menja-

ven, el llatí digué al sarraí que
dels raïms hom en fa vi i el
sarraí digué que no se’n feia vi
sinó que se’n feia nabit. Van
estar-se discutint una llarga
estona, sense entendre’s l’un a
l’altre, fins que va aparèixer
un grec que parlava el llen-
guatge de tots dos i va dir-los
que vi i nabit significaven la
mateixa cosa en la llengua
respectiva. Aquesta anècdota,
que explica Ramon Llull
(1232-1316) a l’Arbre exemplifi-
cal, posa de manifest la im-
portància cabdal de les tra-
duccions quan es volen tras-
passar els coneixements d’una
cultura a l’altra.

Això precisament és el que
s’esdevingué a l’Europa medi-
terrània i a tot l’Occident llatí
al llarg del segle XIII i al co-
mençament del XIV, quan es
va produir el procés de verna-
cularització del saber científic
i tècnic perquè les diferents
llengües vulgars es van con-
vertir en mitjans de difusió
eficaços (al costat del llatí) de
tots aquells coneixements que
a partir de les universitats es
van començar a difondre per
tots els estaments socials, in-
closos la reialesa, l’aristocrà-
cia i la burgesia. Centrant-nos
en el terreny de la medicina,
per exemple, a hores d’ara és
clar que la llengua vulgar fou
un instrument de difusió im-
portantíssim de la nova medi-
cina racional, fonamentada
en la filosofia natural aristo-
tèlica. Gràcies a les traducci-
ons que circulaven en la seva
llengua, un seguit de practi-
cants de la medicina que no
tenien formació universitària i
que no sabien, per tant, llatí
(barbers, cirurgians, metges,
apotecaris, menescals, dones,
jueus) van obtenir el coneixe-

ment professional que la soci-
etat els reclamava i van poder
exercir la seva professió amb
èxit. A la Corona d’Aragó,
aquest procés de vernacularit-
zació s’inicià amb el regnat de
Jaume II, a finals del segle XIII,
coetàniament a la vida i l’obra
de Ramon Llull. És en aquest
marc que La ciència en català a
l’Edat Mitjana i el Renaixement, de
Lluís Cifuentes, per la seva no-
vetat, el seu rigor i la seva
contundència, esdevindrà
una obra imprescindible.

La ciència en català a l’Edat
Mitjana i el Renaixement és
un catàleg sistemàtic, or-
denat per gèneres i per
matèries, de totes les
obres conegudes fins ara
que van circular escrites
en català en l’àmbit cien-
tífic i tècnic. El llibre in-
clou obres que pertanyen
a totes les àrees del que
avui anomenem ciència
(medicina humana i vete-
rinària, ciències naturals,
astronomia, geografia,
agronomia, aritmètica,
etc.) i també a d’altres que
a l’Edat Mitjana eren con-
siderades científiques (as-
trologia, alquímia, màgia,
endevinació). En total, el
volum recull més de 250
obres (entre traduccions i
originals) que podem te-
nir la certesa que van cir-
cular en català des de fi-
nals del segle XIII fins a
principis del XVI, que és el
període que analitza el
volum. Una xifra no gens
menyspreable, que evi-
dencia que la Corona d’A-
ragó va viure el procés de
vernacularització amb
idèntica intensitat que ho
van fer els altres vulgars
europeus. I si aleshores el
català tingué una presència
important en els àmbits cien-
tífics i tècnics fou perquè de-
terminats grups socials (la
cort, la burgesia, la noblesa, el
món dels oficis) van conside-
rar-la una llengua útil i van
apostar pel seu ús. Aquesta
presència desapareixerà quan
els mateixos grups socials
prenguin altres opcions, com
va passar a començaments del
segle XVI amb la impremta,
quan per raons diverses l’op-
ció lingüística es va decantar
pel castellà.

Lluís Cifuentes, que ha em-
près la seva recerca des d’una
perspectiva interdisciplinària
que inclou la filologia i la his-
tòria de la ciència, ha dut a
terme un treball descriptiu,
però també interpretatiu, ha
realitzat un escorcoll pacient
en arxius i biblioteques, ha
tingut en consideració els in-
ventaris post-mortem a l’abast
de la investigació, però s’ha

preguntat també quin signifi-
cat històric s’ha de donar a tot
aquest material que s’ha anat
descobrint a poc a poc, fent
especial atenció a la difusió
social i a l’ús de les obres que
ha catalogat. El volum parla
fonamentalment de llibres,
però també de biblioteques i
dels seus possessors, com el
cardenal Berenguer d’Angle-
sola, bisbe de Girona
(1384-1408) que tancà tots els
seus llibres en caixes amb
pany i clau a la tresoreria de la
catedral arran de l’anunciada

visita del rei Martí el 1406,
perquè era de tothom cone-
guda la passió bibliòfila del
monarca. O de Pere Marc, un
mestre de cases (és a dir, un
paleta) de Barcelona del segle
XV interessat per la màgia que
posseïa una bona biblioteca.
Fou empresonat sota l’acusa-
ció d’heretgia el 1440 i gràcies
a l’inventari dels seus llibres
que els inquisidors van fer

abans de cremar-los, sabem
que posseí obres clàssiques de
la màgia en català, com la
Clavícula de Salomó.

A grans trets, La ciència en
català a l’Edat Mitjana i el Renai-
xement consta de dues parts, de
dos capítols cada una. En la
primera part, La vernacularitza-
ció de la ciència. Fonaments d’un
procés, l’autor emmarca social-
ment i culturalment el catàleg
pròpiament dit, que constitu-
eix la segona part del llibre. Hi
analitza el procés de vernacu-
larització, la demanda de ci-

ència en vulgar, la complexa
tasca de la traducció i els en-
focaments historiogràfics que
ha merescut, la redacció d’o-
bres originals en vulgar, l’im-
pacte de l’aparició de la im-
premta, etc. El cas del català
serveix a l’autor per palesar la
complexitat del procés de
vernacularització, ja que es
constata que els primers tex-
tos cientificotècnics que van
circular en vulgar a la Corona
d’Aragó ho van fer en occità,
que les traduccions al català es

feren a partir de textos
llatins però que també es
traduí directament de l’à-
rab, que el català va fer de
llengua pont amb l’àrab i
l’hebreu i que consten
traduccions i retraducci-
ons entre diverses llen-
gües vulgars, com ara el
català i el castellà, per
exemple. En una societat
multicultural com la de la
baixa Edat Mitjana, el fe-
nomen no ens ha de sob-
tar gens.

La segona part del lli-
bre, La ciència medieval en
català. Gèneres i textos, el
catàleg pròpiament dit,
consta de dos capítols en
què són descrits els textos,
convenientment classifi-
cats per gèneres, amb la
bona pensada d’incorpo-
rar introduccions explica-
tives a cada gènere, que
són de força utilitat a
l’hora de la consulta. Hi
ha catalogades les obres
que tenim constància que
van existir per dues vies: o
bé perquè se’ns n’ha con-
servat algun exemplar o
bé perquè han pogut ser
identificades en inventa-
ris notarials. Hi aprenem,
per exemple, que la pri-
mera obra pertanyent a
aquests gèneres escrita di-
rectament en català és el

Llibre de doctrina del rei En Jaume,
un recull de notes de lectura
de diverses obres filosòfiques i
enciclopèdiques que hom ha
volgut atribuir a Jaume I o a
Jaume II, i que cal datar abans
del 1289. La primera traducció
en català de què tenim cons-
tància és l’encarregada per
Jaume II als metges jueus de
Saragossa Vidal Benvenist Sa-
porta i Benvenist ben Bevenist
durant els anys 1296-1297,
d’un text àrab de medicina
que no ens és conegut.


