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La GaLeria

El ‘Regiment de preservació de pestilència’, del 1348, 
resituat dins de la història de la medicina mundial

La nova edició del Regiment de pre-
servació de pestilència, escrit pel 

metge lleidatà Jacme d’Agramont el 
1348, primer tractat mèdic i profilàc-
tic sobre la pestilència redactat en una 
llengua romànica, reporta la reper-
cussió que el text ha tingut al segle xx 
per als historiadors més rellevants de 
la medicina, en especial per al nord-
americà Charles-Edward Amory Wins-
low, creador i desenvolupador del con-
cepte actual de salut pública, que el va 
fer traduir a l’anglès el 1949. 

Per primera vegada, una edició de 
l’obra, destinada a la Paeria de Llei-
da, destaca la seva importància en la 
història mundial de la medicina. Ho 
fa Francesc Cremades (Alacant, 1949), 
llicenciat en Medicina i doctor en Tra-
ducció per la Universitat d’Alacant, en 
la introducció de la nova edició, pu-
blicada per l’Abadia de Montserrat a 
la col·lecció Scripta de la Universitat 
de Barcelona, amb la col·laboració del 
Ministeri d’Economia i la Reial Acadè-
mia de Medicina de Catalunya.

És la quarta edició de l’obra i recull 
la transcripció del lingüista Joan Veny 
del 1971, revisada; un compendi dels 

exhaustius estudis lingüístics anteriors 
del mateix Joan Veny, i un glossari fet 
per ell mateix i Francesc Cremades. 

El text, descobert per l’arxiver li-
nyolenc Enric Arderiu el 1909 a l’arxiu 
parroquial de Verdú, va aconseguir, 
diu Cremades, un fort ressò internaci-
onal a partir del 1925, gràcies a la difu-
sió que en va fer el metge suís Arnold 
Carl Klebs, a Europa i als Estats Units, 

el qual el faria conèixer a la comuni-
tat científica en el congrés internacio-
nal d’història de la medicina celebrat a 
Madrid el 1935.

Klebs va llegar la seva biblioteca a 
la Universitat de Yale i quan Charles-
Edward Amory Winslow hi va arribar 
l’any 1947 va mostrar el màxim interès 
pel document, que va estudiar a fons i 
va traduir a l’anglès, amb l’ajut de Ma-
ria Lluïsa Duran-Reynals, el 1949. 

En especial, diu Cremades, Winslow 
destacà l’èmfasi que el metge català 
fa en la brutícia de l’ambient, sobre-
tot per la descomposició orgànica i l’ai-
gua estancada, i en la calor i la humitat 
com a factors causants de l’epidèmia. 
També lloà l’estructura i claredat en 
l’exposició, és a dir, el seu caràcter di-
vulgatiu.

Winslow va considerar que el text és 
un dels millors escrits sobre la pesti-
lència. A més, va descobrir que algu-
nes de les observacions d’Agramont es 
troben, cinc segles més tard, a l’histò-
ric estudi que l’higienista britànic Ed-
win Chadwick va publicar el 1842, base 
de la Public Health Act, llei aprovada 
el 1848.

La Paeria de Lleida, a la qual anava destinat el tractat 
mèdic i profilàctic de Jacme d’Agramont.

■  Desplaçats
Raúl Montilla, periodista de La 
Vanguardia, diu en el llibre 
Barcelona de novel·la, apadrinat 
per l’Ajuntament de Barcelona, 
que el Moulin Rouge és una 
“famosa sala del carrer Pigalle 
de París”. Per a tots els que han 
intervingut en l’edició, no és 
prou famosa: tothom sap –o 
sabia– que es troba a la “place 
Pigalle”. 

■  Ingenuïtat
Quan parlem d’una persona 
ingènua, parlem sovint d’algú que 
s’ho creu tot. Segons el Primer 
Diccionari d’Eumo, aquest és el 
sentit dominant del mot ingenu, 
fins al punt que no en recull cap 
més. Pel Gran Diccionari 62, tam-
bé té aquest sentit (confiat, sim-
ple), a més del d’espontani. Però 
pel DIEC2, el mot no té, només, el 
sentit de franca i oberta sinceritat, 

sinó el de ‘sense dissimulació, 
d’una franquesa innocent’.

■  Accent trampós
El Diccionari de la literatura 
catalana diu que Miquel Eugeni 
Caimaris i Torres (Ciutadella, 
Menorca, 1826-Barcelona, 1863) 
era novel·lista en llengua castella-
na i que va escriure la novel·la Sor 
Àgueda Ametller. Si era novel-
lista en llengua castellana devia 

escriure la novel·la Sor Águeda 
Ametller. 

 ■  Verdaguer, corregit
Jacint Verdaguer no va escriure el 
vers “de cim en cim va de Rubió 
a Pentina”, en el cant quart de 
Canigó, com s’ha pensat sempre, 
sinó “de cim a cim va de Rubió 
a Pentina”,  segons estableix ara 
la Societat Verdaguer en el llibre 
Maleïda. 

Les notes de víctor ripoLL

literatura lluís bonada
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