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Antònia Carré

C
ontràriamental
que passa amb
Avicenna, són
relativament
poques les
dades biogràfi-

ques conegudes del científic,
filòsof, metge, músic i poeta
Abu-l-salt (1068-1134), que
va néixer a Dénia quan la lo-
calitat era la capital d’una
taifa a l’orient d’Al-Andalus.
D’Abu-l-salt sabem que va
viure també al Caire, Alexan-
dria i Tunísia, que va estar
empresonat després d’haver
fallat en un experiment i poca
cosa més. Del gran metge
persa Avicenna (980-1037),
en canvi, sabem coses de la
seva gran capacitat de treball,
sabem que redactava durant
els seus viatges, a cavall del
quadrúpede que el transpor-
tava (va escriure unes 450
obres de temes ben diversos),
i va dur una vida agitada,
amanida de plaers, exilis i pe-
rills. I és que s’ha conservat
un relat de la seva vida escrit
per un deixeble seu, un cas
paral·lel de biografia interes-
sada al de Ramon Llull i la
Vida coetània.

Abu-l-salt va ser autor
d’un bon nombre d’obres

Crítica

que tracten dels seus dife-
rents interessos, entre les
quals destaca un tractat
sobre els medicaments sim-
ples, un manual que explica
les característiques dels me-
dicaments en el seu estat
bàsic i que és una de les con-
tribucions més importants
del món islàmic a la terapèu-
tica farmacològica medieval.
Aquest repertori de simples
mèdics va arribar a l’Occi-
dent llatí gràcies a la traduc-
ció de l’àrab al llatí que en va
fer Arnau de Vilanova
(1240-1311) a finals del
segle XIII, cosa que demos-
tra l’olfacte del nostre
metge, que va saber reconèi-
xer la importància de l’origi-
nal àrab que va arribar a les
seves mans. El Kitub al-ad-
wiya al-mufrada d’Abu-l-salt
va ser traduït (a partir del
llatí) durant el segle XIV a
l’hebreu i també al català.
Aquesta traducció catalana,
que és anònima, se’ns ha
conservat en un manuscrit
del segle XV, la qual cosa
posa de manifest la vigència
de l’obra al llarg de tres se-
gles i la importància de les
llengües vulgars per difon-
dre els coneixements que
havia reciclat l’escolàstica.
En aquest cas concret, la tra-
ducció catalana és impor-
tant perquè està feta a partir
d’un text llatí més antic i
menys corrupte que els 15
que ens han conservat la tra-
ducció de Vilanova. La lliçó
del text català, per tant, és
més propera a l’original àrab
d’Abu-l-salt i ha servit als edi-
tors de la traducció arnaldi-
ana per fixar-ne el text llatí
en l’edició crítica.

Obres farmacològiques o
mèdiques com aquesta són
d’interès per als especialis-
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tes, però també ho poden ser
per a qualsevol persona que
s’interessi per l’Edat Mitja-
na, ja que proporcionen in-
formacions que ens perme-
ten entendre la societat me-
dieval i contextualitzar la
literatura, per exemple.

El tractat de medica-

Assaig
Marcel·lí Massana,
l’home més buscat
Josep Clarà
Rafael Dalmau editor,
Barcelona, 2005.
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Josep Clara, doctor en fi-
losofia i lletres per la
UAB, i professor d’his-

tòria contemporània a la
Universitat de Girona, és
autor de llibres com ara
Ramon Vila, Caracremada,
el darrer maqui català
(2002). Ara, seguint la ma-

teixa línia dels guerrillers
anarquistes, presenta la bi-
ografia del popular maqui
Marcel·lí Massana, Panxo.
L’autor, allunyant-se de l’ha-
giografia reiterativa, es basa
en la confecció d’aquest tre-
ball en fonts judicials i es-
crits del mateix protagonis-
ta. D’aquesta manera apro-
fundeix en la totalitat de la
trajectòria vital de Massana
i la seva circumstància. Mas-
sana (Berga, 1918-Les Bor-
des-sur-Lez, 1981) va crear-
se una imatge de llegenda i
de mite, i esdevingué símbol
de valors contraposats. Per
a les persones d’ordre i per a
les forces que havien de ga-

rantir la seguretat del
règim, fou un bandit, i per
als altres, un resistent jus-
ticier que colpejà la dictadu-
ra. Massana, que va ésser el
berguedà més buscat, hagué
de fer conviure la seva vida
en la clandestinitat amb les
relacions familiars i perso-
nals. La trajectòria militant
de Massana comença els
disset anys, quan el 1936
s’enrola de milicià a la co-
lumna confederal Tierra y
Libertad. Acabada la guerra
serà un més dels milers de
presoners que malviuen al
Camp d’Albatera, després
de passar les penúries de les
presons franquistes. Amb la

llibertat condicional, Mas-
sana, davant la crida feta
pel règim per anar a fer el
servei militar, fugí per les
muntanyes cap a Andorra
via França. Poc després, el
jove llibertari ja era a les
rengleres de la guerrilla.
L’autor de l’assaig, d’una
manera metòdica, segueix
tots els camins de Marcel·lí
Massana, des de la fugida a
França fins a la seva incor-
poració a la lluita armada
contra el franquisme. Des-
criu també la seva incorpo-
ració, el 1945, a la CNT de
l’exili. Aquell mateix any re-
alitzaria la seva primera
missió guerrillera. El llibre

s’enriqueix amb l’aportació
de correspondència, tant
de Marcel·lí Massana com
d’alguns dels seus com-
panys, cosa que ajuda a en-
tendre millor la difícil
època que aquella genera-
ció va viure, abocada sem-
pre a la repressió i a l’exili,
i disposada a oferir genero-
sament la vida a la causa
d’una llibertat segrestada
pel franquisme. Marcel·lí
Massana va ser un dels
pocs guerrillers anarquis-
tes catalans que no foren
abatuts en acció. Menys
sort tingueren molts dels
seus companys d’idees i
d’acció directa, com els ger-

mans Sabater, Facerias i
Ramon Vila. De tots ells
existeixen biografies, rea-
litzades per l’historiador re-
centment desaparegut, An-
toni Téllez i Solà. Tots
aquests llibres són primor-
dials per conèixer les fonts
reals de la lluita guerrillera
anarquista contra el fran-
quisme. Lluita que molt so-
vint ha estat silenciada o t
ergiversada. Treballs com
els de Téllez i el de Clarà,
amb la seva recuperació
històrica, fan justícia a
unes persones que, desin-
teressadament, es van
jugar la vida en la lluita per
la llibertat.

Massana, un mite del maquis llibertari

ments simples d’Abu-l-salt,
escrit seguint la teoria hu-
moral hipocraticogalènica,
explica que s’ha de restablir
la salut proporcionant al
malalt el medicament les
qualitats del qual són oposa-
des a les qualitats de
l’humor que preval en el seu
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cos. Enumera les caracte-
rístiques i els efectes dels
medicaments, organitzats
segons si afecten el cos en
general, si guareixen les ma-
lalties de cada sistema o les
dels principals òrgans del
cos. Diu, per exemple, que la
mirra clarifica la veu i esto-

va els bronquis i la camami-
lla conforta els nervis i
també “cura inflament dels
collons e remou la tumor de
aquells”. I exposa un tema
tan important com la dosi
que s’ha d’administrar al
malalt, ja que una dosi ínfi-
ma no tindrà cap efecte i
una d’excessiva pot tenir-ne
de catastròfics, com s’esde-
vé per exemple, a l’Espill de
Jaume Roig. En l’obra lite-
rària del metge de València
hi ha una burgesa de París
que dóna un somnífer al seu
marit per poder dedicar-se a
activitats lúdiques amb un
altre home, però que erra la
mesura i l’adorm per sem-
pre. És evident que la dona
no tenia coneixement de
textos com el d’Abu-l-salt!

Aquest nou volum de les
AVOMO (Arnaldi de Villano-
va Opera Medica Omnia), el
primer publicat després de la
mort de Luis García Ballester
(1936-2000), ens ofereix
l’obra d’Abu-l-salt en versió
àrab (a cura d’Ana Labarta),
en la traducció llatina
d’Arnau (a cura de Martínez
Gázquez i McVaguh) i en la
traducció catalana (transcri-
ta per Cifuentes). Es comple-
ta amb un estudi sobre les ca-
racterístiques de la traducció
d’Arnau signat per Jacquart.
Com els altres volums de la
col·lecció, el rigor intel·lectu-
al de l’equip que ha preparat
les edicions i les introducci-
ons respectives segur que me-
reixerà els elogis de la comu-
nitat científica, com s’ha anat
esdevenint des del 1975, any
en què García Ballester, Pani-
agua i McVaugh van posar fil
a l’agulla en aquesta lloable
empresa d’editar les obres
mèdiques llatines completes
d’Arnau de Vilanova.


