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Ramon Llull, recreat en un gravat

Volum factici,
ni rauxa ni vici

A S S A I G

A N T Ò N I A C A R R É

El volum
editat per Lola
Badia conté les
dues úniques
monografies
científiques
de Ramon
Llull que tenen
testimonis
catalans antics

Destaca
l’interès
de Llull per
la dimensió
cosmològica de
l’astronomia,
fent ús
terapèutic de
les influències
dels astres

Ramon Llull, Començaments de
medicina. Tractat d’astronomia.
A cura de Lola Badia. NEORL,

volum V. Patronat Ramon

Llull. Palma, 2002.

E
n el Dotzè del Crestià,
Francesc Eiximenis
dóna tres raons con-
tundents per expli-
car per què els llecs

ens hem de refiar dels metges.
Ho hem de fer perquè els pro-
fessionals coneixen les altera-
cions de la natura més bé que
tots nosaltres, ja que han lle-
git llibres de medicina, filoso-
fia natural i astrologia, perquè
tenen més experiència i per-
què coneixen les virtuts natu-
rals de les herbes i dels
medicaments. A l’Edat Mitja-
na els diferents professionals
de la medecina van aconse-
guir prestigi social i professi-
onal des del moment que po-
gueren accedir als estudis
universitaris, on s’imposà la
medicina arabogalènica, fer-
mament sustentada en les ba-
ses racionals de la filosofia
natural aristotèlica.

En temps de Ramon Llull
(1232-1316), el galenisme me-
dieval estava solidificat en to-
tes les universitats llatines i
havia començat a estendre’s a
d’altres sectors de la societat,
que no sabien llatí, a partir de
les traduccions en diverses
llengües romàniques, entre
les quals cal comptar el català.
Per força el genial mallorquí
havia de conèixer l’existència
de traduccions catalanes d’o-
bres científiques i també en el
terreny de la medicina hi va
voler dir la seva. Així, es va
proposar construir un marc
teòric nou per desenvolupar
la medicina fonamentat en
l’art, l’original i extraordinari
sistema que Llull s’inventà per
explicar el món i per escriure
el seu gran llibre, tal i com li
havia estat manat per un
emissari diví durant l’anome-
nada Il·luminació de Randa.

Els Començaments de medeci-
na els va escriure Ramon Llull

a Montpeller, ciutat aleshores
pertanyent a la Corona d’A-
ragó que tenia una facultat de
medicina importantíssima,
en la qual ensenyà Arnau de
Vilanova i on Ramon Llull
devia adquirir els coneixe-
ments de medicina que de-
mostra posseir. Els Comença-
ments de medecina, que cal vin-
cular, per tant, a l’inici de la
carrera intel·lectual de Lull i
que han estat datats cap al
final del període 1274-1283
(correspondrien al primer ci-
cle de l’Art, a la seva fase
quaternària), tenen un desti-
natari clar, com el mateix
Llull indica: els escriu per als
estudiants pobres, aquells
que per pobresa tenen difi-
cultats per continuar l’estudi
de la medicina. Per anar de
pressa, doncs, els ofereix un
mètode segur i ràpid per ad-
quirir les bases del coneixe-
ment mèdic. Un coneixement
mèdic que Llull veu centrat
en la farmacologia i el diag-
nòstic. És a dir, Llull ofereix
als estudiants de medicina els
coneixements teòrics de les
qualitats i els graus de les
herbes i també els coneixe-
ments dels principals símp-
tomes que alteren la salut a
través de l’estudi de les fe-
bres, el pols i les orines, els
mètodes diagnòstics habitu-
als en la medicina del seu
temps. Això sí, tot plegat
passat pel sedàs de l’art, que
esdevé l’única clau del saber.

El Tractat d’astrologia, en
canvi, és una obra de madu-
resa, escrita a París el 1297
(on devia circular en llatí en-
tre el públic culte) i que cor-
respon, per tant, a la fase ter-
nària de l’Art. Llull hi parla de
moltes coses: de la quinta es-
sència, de l’humit radical, de
l’enteniment de la dona, de la
naturalesa dels colors, del ca-
lendari lunar, de la influència
dels planetes i els signes so-
bre les hores del dia, etc. Però
el més destacable és l’interès
de Llull per la dimensió cos-
mològica de l’astronomia,
que en el terreny de la pràc-
tica mèdica es manifestava en
l’ús terapèutic de les influèn-
cies dels astres. Llull rebutja,
és clar, altres pràctiques as-
trològiques considerades poc
científiques en el seu temps,
com la predicció a través dels
horòscops. I és que no hem
d’oblidar que l’astrologia va
ser durant tota l’Edat Mitjana

una disciplina que gaudí d’u-
na respectable consideració
acadèmica, que la convertí en
un instrument útil per a la
formació i l’activitat de qual-
sevol metge.

Lola Badia ha fet l’edició de
tots dos textos lul·lians segui-
nt els criteris científics mar-
cats per la Comissió editora
de les NEORL (Nova Edició de les
Obres de Ramon Llull), dirigida
per Antoni Bonner. Per fixar
el text dels Començaments de
medicina ha tingut en compte
els tres manuscrits catalans
(dels segles XIV i XV) que han
conservat l’obra i els 17 ma-
nuscrits llatins, així com la
versió italiana conservada en
un manuscrit del XV. El Trac-
tat d’astronomia, conservat en
30 manuscrits llatins i en un
únic testimoni català del XV,
obra d’un copista poc profes-
sional amb uns hàbits gràfics
força lamentables, ha estat
editat seguint els criteris de la

col·lecció, però també amb el
text modernitzat seguint les
pautes de l’ortografia fabria-
na, cosa que facilita la lectura
als no especialistes i que ens
estalvia de llegir coses tan es-
tranyes com obsolludement i
posativa. Els dos textos de Llull
s’acompanyen d’una intro-
ducció que ens explica les
circumstàncies de cada un.

El volum editat per Lola
Badia conté les dues úniques
monografies científiques de
Ramon Llull que tenen testi-
monis catalans antics: els Co-
mençaments de medecina, escrits
directament en català i tra-
duïts després al llatí, i el
Tractat d’astronomia, escrit en
llatí originàriament i passat
al català més tard. Aquest vo-
lum V de la NEORL (que ofe-
reix edicions de les obres ca-
talanes de Llull encara inèdi-
tes o que han estat publicades
amb mitjans tècnics insufi-
cients, encarregades a lul·lis-
tes de tota solvència) és un
volum factici justificable del
tot pel seu contingut. Com
que no obeeix a l’atzar i la
seva factura és impecable, no
podem fer sinó felicitar-ne
l’autora i els promotors per
haver-li donat l’existència
dins de la col·lecció promo-
guda pel Patronat Ramon
Llull, constituït per les con-
selleries de cultura de la Ge-
neralitat Valenciana, del Go-
vern Balear i de la Generali-
tat de Catalunya.


