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Vicent Pallarés, L’àngel covard. Premi Enric
Valor de novel·la. Bromera. Alzira, 2003.

V icent Pallarés (Barcelona, 1951), ha
anat demostrant al llarg de la seva
trajectòria literària, compresa per lli-

bres com ara La vall incompleta, El pes mosca
i la més recent Les urpes del llop, que una de
les claus per atrapar el lector és fer que se
senti lligat als personatges, que pateixi amb
ells, que s’emocioni amb ells. Ara, amb
aquesta novel·la guanyadora del premi En-
ric Valor de novel·la, proposa, als seus se-
guidors i als que s’apropen a la seva prosa
per primera vegada, veure el món amb la
curiositat espontània i natural d’una cria-
tura de vuit anys.

Nascut durant la vaga de tramvies, l’Al-
bert, ingenu i vel·leïtós com se sol ser en
aquesta edat tan tendra, prové d’una famí-
lia d’Areus, a una trentena de quilòmetres
de Castelló. Ell, però, no ha conegut el po-
ble, que tracta d’imaginar a partir de les
fotografies de la seva mare i de les històries
que li expliquen el reguitzell de familiars
que els visiten al seu pis de la carretera
Santa Eulàlia. En part ficció, són molts els
referents, d’espai i de temps, que fan pen-
sar en la vida de l’escriptor, la família del
qual també va emigrar des de València a
Barcelona durant la postguerra. L’educació
totalitària, la dualitat poble-ciutat, el re-
cord de la guerra, la gana, la primera ferida
amorosa i el matrimoni com a institució,
amb un marit autoritari i una esposa sub-
misa, són el rerefons d’aquesta novel·la de
ritme pausat i descripcions ben trobades,
com quan la criatura sent que la gespa del
Camp Nou, en ser il·luminada, sembla un
prat fantàstic per “on el Bambi hagués de
començar a fer cabrioles d’un moment a
l’altre esquivant jugadors de tots dos equi-
ps”. Dolça i profundament nostàlgica, L’àn-
gel covard és una mostra més del talent de
Pallarés per relatar la postguerra. A.T.

Roger de Gràcia, Maleïts amics.
Ara Llibres. Badalona, 2004.

E n plena depressió perquè en menys de
quatre setmanes farà trenta anys, Ro-
ger de Gràcia comença a dissertar so-

bre l’amistat: ¿els amics que ha tingut fins
llavors són els mateixos que vol seguir te-
nint tota la vida? ¿Els ha escollit ell o són
fruit de casualitats com ara treballar ple-
gats? ¿Un home i una dona poden ser amics
i prou? L’amistat és un misteri, però Maleïts
amics intenta treure’n l’entrellat.

Roger de Gràcia (Barcelona, 1975), lli-
cenciat en Comunicació Audiovisual, va
començar la seva carrera periodística com a
becari a Catalunya Ràdio. Col·laborador del
programa La Columna, de TV3, ha treballat
com a guionista per a diferents mitjans de
comunicació, entre els quals RAC 1 i COM-
Ràdio. Ara ens presenta el seu primer llibre,
una reflexió sobre els amics que l’autor
construeix a partir dels consells de perso-
nalitats com ara Salvador Giner, Eudald
Carbonell –que afirma que un amic de ve-
ritat és aquell que et convida a un whisky
quan el màxim que et mereixes és un altre
clatellot–, Leo Bassi, Maruja Torres –per
qui l’amistat és com el comunisme, hi ca-
ben tots, els amics conjunturals, els amics
lapa, els amics de vacances, els amics frívols
i els carinyos històrics–, Isabel Coixet i Júlia
Otero, que enveja dels homes la manera
crua i directa de dir-se les coses, però en
ressalta la poca traça per tractar el món
dels sentiments. Divertida i amena, sense
poder passar per alt alguns tòpics i acudits
massa forçats, com que el protagonista porti
anys anant al psicòleg per si entre tots dos
troben la relació entre que perdi objectes
constantment i el fet que sigui una persona
amb poca memòria, és una obra entretingu-
da que farà les delícies dels seguidors d’a-
quest periodista. Anna Tomàs
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Una operació de cataractes segons un gravat medieval

Medicina a
l’Edat Mitjana
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Girolamo Manfredi, Quesits o perquens
(regiment de sanitat i tractat de
fisiognomonia). Edició crítica
d’Antònia Carré. Editorial

Barcino. Barcelona, 2004.

Q
uan als anys 20 del segle
passat Josep Maria de Ca-
sacuberta va posar en
marxa la col·lecció Els Nos-
tres Clàssics, que actualment
és propietat de la Fundació

Lluís Carulla, volia incorporar al ba-
gatge cultural dels catalans el bo i
millor de la literatura medieval del
país. Aquest generós propòsit educa-
tiu d’ambició nacional abastava Ber-
nat Metge, Joanot Martorell, Ramon
Llull, Ramon Muntaner, Francesc Ei-
ximenis, fins a Ausiàs
March, Andreu Febrer i
Bernat Desclot. La sèrie
s’ha enriquit amb traduc-
cions de luxe, com ara la
del Decameró, de Boccaccio,
i la de la Divina comèdia, de
Dante Alighieri, obres de
temàtica teològica i espiri-
tual, textos de dret, reculls
de cartes, escrits diversos
relacionats amb la cavalle-
ria i peces teatrals profanes
i religioses. El volum que el
pare Batllori hi va publicar
el 1947 amb les obres mè-
diques catalanes d’Arnau
de Vilanova és el primer
text científic acollit a Els
Nostres Clàssics. Es tracta
d’un llibre memorable
perquè en aquell moment
la introducció era una pri-
mícia absoluta: contenia el
primer inventari de textos
científics en català medie-
val, un sector que sembla-
va dormir el son dels justos
i que no ha desvetllat l’a-
tenció dels estudiosos fins
a les darreres dècades. El
1963 surten unes traducci-
ons dels Bestiaris, que trac-
ten d’una zoologia molt
singular, i entre el 1971 i el
1989 la versió del Tresor, de Brunetto
Latini, que és una enciclopèdia del
segle XIII. Darrerament la sèrie ha re-
imprès, en una versió corregida i
augmentada, el receptari de cuina
conegut com a Llibre de Sent Soví, apa-
regut per primer cop el 1979.

Cal entendre-ho com un símptoma
de l’obertura cap a aquest sector
pràcticament desconegut del patri-
moni textual i cultural català antic: el
de la prosa que generen el coneixe-
ment del món físic, la tècnica i les ci-
ències teòriques i aplicades. Que l’E-
dat Mitjana fos teocèntrica no vol dir
que ignorés els problemes de la salut
i la malaltia, l’astronomia, la música,
la geografia i les tècniques del comerç.
L’Edat Mitjana s’ocupava d’aquestes
coses tant com podia i, naturalment,
ho feia d’una manera compatible amb
el teocentrisme; però el que ens inte-

ressa més és que, a casa nostra, ho feia
en català. Els grans autors del pro-
grama educatiu inicial de la col·lecció
Els Nostres Clàssics, de Bernat Metge a
Llull i a March, parlen de tot el diví i
l’humà i molt més sovint del que ens
havíem pensat esmenten termes i
nocions tècniques indesxifrables si no
coneixem el lèxic i el context científic
del moment. El Diccionari Català-Valen-
cià-Balear es mostra desguarnit en
aquest sector perquè és el resultat de
buidatges que escassament incloïen
obres científiques. És el peix que es
mossega la cua: l’única sortida és pu-
blicar obres científiques i estudiar-ne
el lèxic. Considero una mostra de
maduresa, modernitat i eficàcia pro-
fessional en el terreny de l’edició de
textos que la sèrie Els Nostres Clàssics
hagi volgut publicar amb tots els ho-
nors l’incunable que va imprimir Pere
Posa el 1499 amb la traducció catala-

na d’Il perchè, del metge bolonyès Gi-
rolamo Manfredi, una obra que va ser
estampada sense nom d’autor i que
durant molt de temps hem identificat
amb un títol enigmàtic: Quesits o per-
quens, és a dir “Preguntes i respostes”.

Justament les col·leccions de pre-
guntes i respostes són una de les fór-
mules clàssiques de la divulgació
medieval, que en el nostre cas s’apli-
ca a la medicina preventiva i a la
tècnica de conèixer la psicologia hu-
mana a partir dels trets físics dels
individus. Ja ho aclareix el subtítol
modern, que parla de “regiment de
sanitat” i “tractat de fisiognomonia”.
La pulcra editora del volum, Antònia
Carré, destina setanta pàgines a sa-
tisfer totes les curiositats que pugui
tenir el lector a propòsit dels orígens
del text, del seu autor, del seu anò-
nim traductor i dels avatars de la

versió, que va ser adaptada posteri-
orment a l’espanyol. També recull
curosament al final del tom el voca-
bulari mèdic.

Només de donar-hi una ullada ens
adonem que per a la medicina antiga
les dietes alimentàries formaven part
de la higiene primària, juntament
amb les operacions destinades a ex-
pulsar del cos els humors superflus i
nocius. Les preguntes i les respostes
sobre aquests afers obeeixen a una
teoria coherent i perfectament arti-
culada, la de la medicina humoral
tradicional, vigent a les universitats
medievals i encapçalada pels noms
d’Hipòcrates de Cos (segle IV aC) i
Galè (segle II dC), que va perdurar fins
als temps de la Il·lustració.

DESEQUILIBRI DE COMPONENTS
En aquesta tradició la malaltia s’as-
socia al desequilibri dels components
naturals i la salut, a la seva restaura-
ció. Manfredi ens ho fa saber només
començar. Pregunta número 1: “Per
què lo desorde en les coses que vivim
e la desreglada manera del nostre
viure en nosaltres són causa d’infir-
mitat e malaltia?”. Resposta: “Són les
coses necessàries al viure nostre: pri-
mer menjar e beure, segonament lo
dormir e vetlar, la terça exercici e
repòs, la quarta evacuació e repleció,
la quinta l’aire qui ens circunda, la
sisena les passions de l’ànima. Si
aquestes coses són temprades e dèbi-
tament acostades als corsos nostres,

conserven l’egualtat e
temprament dels ele-
ments que són en nosal-
tres, e si són destemprades
i excessives e indeguda-
ment acostades, destem-
pren los nostres cossos. E
la sanitat no és altra cosa
sinó temprament i egual-
tat de complexió en no-
saltres, per la qual totes
nostres operacions degu-
dament proceeixen. E, per
contrari, la infirmitat és
destemprament e ine-
gualtat, per la qual en
nosaltres les operacions
defallen e indegudament
proceeixen. Doncs, lo su-
pèrfluu menjar e beure,
vetlar e dormir, exercici e
repòs, evacuació e reple-
ció, o l’aire destemprat, o
les supèrflues passions de
l’ànima, totes aquestes co-
ses desmesurades destem-
prem nostra complexió, e
per ço causen infirmitat”.

El Quesits són plens de
consells de sentit comú
que podem compartir
perfectament, com ara la
prevenció contra els ex-
cessos en el menjar i el
beure, o la necessitat de

fer exercici per mantenir l’equilibri
saludable. També presenten, però, no
ens enganyem, un repertori inacaba-
ble de nocions que ens semblaran
pintoresques, extravagants i fins risi-
bles, i de vegades Antònia Carré ha
hagut de fer moltes recerques per
trobar el trellat d’alguns problemes
francament sorprenents que Manfre-
di es planteja i resol a la seva manera.
La majoria de les seves interrogaci-
ons, tanmateix, són canòniques din-
tre de la tradició mèdica i segur que
el lector modern necessita l’ajuda del
volum que acaba de publicar Els Nos-
tres Clàssics per respondre-hi. Vegeu
per exemple: “Per què lo qui ha
multitud de pèls en les celles és de
molta cogitació e molta tristícia e ha
lleig parlar?” i “Per què la nostra vista
és millor en les colors verdes que en
les blanques e negres?”.


