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RESUM: Hem estudiat la salut en 226 cartes escrites en català per
dues dames del segle XVI, trobant que 179 contenien alguna
informació sobre salut. En el 64,5% d’aquestes, es descrivia la
pròpia salut i en el 90,5% l’aliena. Les xifres corroboren la tradicio-
nal dedicació del món femení a la salut domèstica. L’epistolari
dona notícies sobre malalties, remeis i alguns agents sanitaris.

SALUD Y ENFERMEDAD EN UN EPISTOLARIO DEL SIGLO XVI.
RESUMEN: Hemos estudiado la salud en 226 cartas escritas en
catalán por dos damas del siglo XVI, hallando 179 con alguna informa-
ción sobre salud. En el 64,5% de éstas, se describía la salud propia, i
en el 90,5% la ajena. Las cifras corroboran la tradicional dedicación del
mundo femenino a la salud doméstica. El epistolario da noticias sobre
enfermedades, remedios y algunos agentes de salud.
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ABSTRACT: We studied health through 226 letters written in Catalan
by two ladies in the 16th century, finding that 179 of them contain
information related to health, 64.5% described the health of women
and 90.5% the health status of other people. The figures corroborate
the traditional commitment of women to domestic health. The
collection of letters provides information on diseases, remedies,
and some health workers.
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 INTRODUCCIÓ

Hipòlita Roís de Liori (1479-1546) pertanyia a un llinatge originari d’Aragó
establert al Regne de València. Era filla de Joan Roís de Liori i de Mur (� 1489) i de
Beatriu de Montcada i de Vilaragut (� 1514). El 1501 es casa amb Lluís de Requesens
i Joan de Soler (1435-1509) vidu d’Elfa de Cardona-Anglesola i de Centelles.1 La
dama valenciana entrava com a consort en una de les famílies més importants del
Principat amb membres que van exercir el càrrec de governador general de Catalunya.
Del matrimoni d’Hipòlita i Lluís naixen dos fills, Gaspar, que mor infant, i Estefania
(� 1549). En morir l’espòs, Hipòlita es converteix als 30 anys en la comtessa de
Palamós,2 una viuda rica i independent, usufructuària de tots el béns dels Requesens
heretats per la filla, a la què tramet una educació cortesana i familiar. El 1526,
Estefania de Requesens pren per espòs a Juan de Zúñiga-Avellaneda y de Velasco,
fill de Pedro de Zúñiga, segon comte de Miranda del Castañar, i de Catalina de
Mendoza, de la casa dels conestables de Castella. La parella es va conèixer el 1519,
quan Carles V es trobava a Barcelona i pernoctava a Molins de Rei acompanyat de
Zúñiga, el seu fidel camarlenc. L’any 1534, el matrimoni Zúñiga-Requesens es
trasllada a la cort, on Juan de Zúñiga es converteix en preceptor del príncep Felip. Allí,
Estefania coneixerà l’ambient internacional que rodeja l’emperadriu Isabel,
esdevenint una de les dames de la seua confiança.

La distinta ubicació d’Estefania i Hipòlita va generar una intensa
correspondència entre mare i filla que, unida a la que les dues mantenien amb els
administradors i altres familiars, forma un conjunt important de cartes que en part
s’ha conservat i ha estat objecte de publicacions, la més completa de les quals és la
d’Eulàlia de Ahumada que en recull 226.3 La col·lecció, que anomenem per abreujar
Epistolari Roís de Liori-Requesens (en endavant ERR), presenta singularitats que li
atorguen un valor excepcional. Són cartes del segle XVI, escrites en català per dones,
dirigides a familiars o persones pròximes i de temàtica habitual íntima o domèstica
(Figura 1). La salut, tema recurrent a l’ERR, és allò que ens ha mogut a estudiar-lo,
atès que els textos ens permeten analitzar aspectes com el benestar i la malaltia, la
prevenció i la curació, els remeis i els metges.

Encara que l’ERR és el que ens ha servit de base per a l’estudi, hem consultat
també els reculls previs, que editen cartes d’Estefania de Requesens en distint
nombre: 90 José M. March, 15 Max Cahner i 102 Maite Guisado.4 Les notícies sobre
salut de l’ERR han estat recollides mitjançant un qüestionari precodificat per a la
seua anàlisi posterior. Els camps inclosos són gairebé els mateixos que vam utilitzar
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Figura 1. Fragments originals de la carta d’Estefania de Requesens a Bernat Capeller,
Valladolid 4 de juny de 1537 (ANC, Arxiu del Palau, lligall 86 a c. 1).

De dalt a baix: lletra de l’escrivà, signatura d’Estefania i postdata de la seua mà.
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en una anterior recerca basada en l’Epistolari de Francesc de Borja (en endavant
EFB).5 Hem considerat la salut en el seu concepte més ampli, per la qual cosa incloem
la violència o les guerres com a causes de malaltia i de mort i, d’acord amb el galenisme
vigent al segle XVI, els aliments o els productes d’higiene, dintre dels apartats
terapèutics o preventius. Hem revisat també les cartes de Juan de Zúñiga que publica
José M. March, el contingut de les quals no figura a l’anàlisi quantitativa, però
complementa sovint la informació de les d’Hipòlita o Estefania.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

DE L’EPISTOLARI

L'ERR inclou 226 cartes numerades i classificades en familiars (les 151
primeres) i de negocis (les 75 restants). Escrites entre 1522 i 1545, presenten una
acumulació (76,5% del total) a la tercera dècada del segle. En 5 cartes no es disposa
de datació. L’idioma emprat és el català, a excepció de 3 cartes en castellà. D'especial
interès és el lèxic en matèria de salut, que reflecteix el llenguatge popular i mèdic de
l'època a través del filtre de les dames protagonistes.

De les 226 cartes, 137 estan signades per Estefania i 89 per Hipòlita. Aquesta
darrera és la receptora majoritària, amb 123 cartes, mentre que la primera sols ho és
en una ocasions. Apareixen també altres personatges receptors en 102 escrits.
Destaquen per la freqüència Bernat Capeller, Miquel Noia, Benet Honorat Joan i
Dionisia de Montpalau. Els dos primers, procuradors d'Hipòlita a Barcelona i València
respectivament, i els dos darrers, familiars directes de la comtessa, atés que Benet
era cosí germà i Dionisia, cunyada. El lloc d’origen de les cartes segueix l’itinerari vital
de les dues dames: residència habitual d'Hipòlita i Estefania (Barcelona), incorporació
d'aquesta darrera a la cort (Madrid i Valladolid), període d’Hipòlita a València6 i
estades puntuals de mare o filla als seus dominis senyorials (Molins de Rei, Martorell
i Riba-roja). En 3 ocasions no consta el lloc d'eixida dels escrits.

CONTINGUT DE SALUT A LES CARTES

En 179 cartes (79,2%) vam trobar alguna informació sobre salut, amb
percentatges majors al bloc familiar (93,4%) que al de negocis (50,7%) i en les cartes
signades per Estefania (96,4%) respecte a les d’Hipòlita (52,8%). De les cartes amb
contingut de salut, en un 62,0% la remitent mostrava interès per la salut de la persona
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receptora o d'altres, en un 65,4% es feien descripcions de la pròpia i en un 90,5% de
la d'altres. Aquestes proporcions eren majors en les cartes d’Estefania que en les
d’Hipòlita, probablement perquè les de la darrera eren majoritàriament de negocis.

Les dades corroboren la tradicional dedicació del món femení a la salut
domèstica, com potser calia esperar de dues dones que, a més a més, són mare i
filla. Elles no sols informen del seu estat de salut, del de la família pròxima i de les
persones del voltant, sinó que demanen notícies, envien consells, recomanacions i,
fins i tot, receptes i productes per prevenir, millorar o curar la malaltia. A l’estudi
anterior de l’EFB, vam trobar un 44,4% de cartes amb notícies de salut, proporció que
en el subgrup minoritari de dones remitents arribava al 57,8%, xifres encara lluny del
79,2% del present recull.7

DESCRIPCIÓ DE SALUT O MALALTIA

Hem trobat 743 notícies de salut a l'ERR, de les quals 608 tenien caràcter descriptiu,
39 terapèutic, 50 preventiu i 46 mixt o de difícil catalogació. El predomini de les notícies
descriptives, al voltant del 80%, és molt similar al trobat en l'estudi de l’EFB. Pel contrari, hi
ha menor presència de notícies terapèutiques a l'ERR (5,2%) respecte a l’EFB (13,4%),
mentre que les referències de tipus preventiu tenen un pes similar (Figura 2).8

De les 608 notícies descriptives, la majoria, 260 informen sobre bona salut i
una fracció considerable, 63, giren al voltant de l'embaràs i el part. En 57 ocasions

 Figura 2. Comparació de notícies sobre salut i la seua distribució: 743 de l'ERR (A)
i  2.974 de l’EFB (B).

A B
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són referències a malaltia en general i en 149 tracten de malalties específiques. La
resta són: 29 notícies d’evolució, 36 de mort i 18 de difícil classificació (Figura 3).

Epidèmies

En 15 ocasions es van detectar possibles epidèmies, la qual cosa suposa el
6,6% del total de les cartes i el 8,4% de les que tenien algun  contingut de salut. Si
comparem amb les 40 referències trobades a l’EFB, els percentatges són 1,4 i 3,2,
respectivament.9 Cal tenir en compte, però, que a l'ERR la majoria d'epidèmies eren
malalties eruptives pròpies de la infància, habitualment de baixa mortalitat, i que un
mateix brot dona diverses notícies de data pròxima. Per altra banda, aquest estudi és
més circumscrit en el temps (1522-1545), època de relativa calma epidèmica, i en
l'espai (Regne de València, Principat de Catalunya i Castella), mentre que el de l’EFB
abasta bona part del segle (1510-1572), en una àrea molt superior (península ibèrica
i gran part d'Europa) amb pestilències que afectaven a la població general, d’alta
mortalitat en alguns casos.10

Promoció o restauració de la salut

De 135 notícies sobre promoció o restauració de la salut, 23 són de consells
o prevenció, 27 sobre dieta o estil de vida, 9 de medicines en general, 42 de medicines
específiques, 4 de procediments terapèutics i 30 de classificació problemàtica (Figura
4). A més a més, en 36 cartes (15,9% del total) hi havia alguna referència a aliments,

 Figura 3. Classificació de 608 notícies sobre salut o malaltia de caràcter descriptiu i
proporció (%) de cada grup. Mal. Gen. (Malaltia en  general),

Mal. Esp. (Malaltia específica).

%
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sense clara vinculació a la salut. El total d'aliments mencionats fou de 66, abundant
les fruites, les conserves (salades o dolces) i la carn de diferents tipus.

Formes d’expressar la salut, la malaltia i la seua evolució

La constatació de la bona salut és usual a les cartes i ofereix una certa variació
terminològica al voltant de “bo-bona”, “salut”, “sa”, “bonico”, etc., amb diferents
derivats i expressions. La pèrdua de la salut, sense mencionar malalties concretes,
està representada amb termes com “indisposició”, “mal-mala”, “malalt-malalta”,
“flaquesa”, “dolent” i altres que introdueixen alguna matisació, com “desmenjada”,
“cruixit-da” o “desficioset”, aquest darrer atribuït lògicament a alguna criatura.
Finalment, diversos mots responen a l’evolució, tant en sentit positiu (“milloria”,
“comensa a engruxar”, “fora de perill”, “convalescència”), com negatiu (“aflaquit-
ida”, “recroar”, “extremunsiat”).

Les diferents malalties

Entre les 149 referències a símptomes o malalties específiques, abunden les
eruptives, com la rosa o la verola, junt a altres també pròpies de la infància, com
l’espasme i el mal de barres, aquestes darreres causants de bastant mortalitat. De la
resta, hem seleccionat algunes per la seua freqüència o particularitat.

Figura 4. Distribució proporcional de 135 notícies preservadores o restauradores de la salut.
Consells-prev. (Consells i prevenció), Med. Gen. (Medicines en general), Med. Esp.

(Medicines específiques).

%
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Febres. A la medicina galènica hi havia alteracions de la salut que podien ser
símptoma o malaltia. Tal és el cas de les febres que, en les distintes variants, apareixen
a l’ERR. Així, trobem les de caràcter continu, les cícliques (tercianes i quartanes)11 i
aquelles lligades a altres malalties o situacions, com el refredat, “febra de cadarn”,
o la lactància, “febra de la llet”. Una carta d’Hipòlita12 ens il·lustra sobre el seu
procés febril esdevingut a la tardor de 1536, quan tornava de Riba-roja a València:
“arribant ací, me pres febra y, de llavós ençà, stich al llit ab terçana dobla, que la una
cessió consegueix a l'altra, ab tan grans basques y lo fret tan terrible”.13 En la terciana
genuïna l’accés febril es repeteix al tercer dia, mentre que la terciana doble presenta
accessos febrils diaris però desiguals, de forma que els dies parells i els imparells
tindrien una correspondència quant a la duració i fenòmens.14

Gota. La gota o poagre sovinteja als textos revisats. Distints personatges la
pateixen, com el mateix Carles V, “l'enperador à quatre o sinc dies que té la sua
gota”,15  o el seu confessor García Loaysa, “lo cardenal de Sigüensa va ab tot son
puagre”,16 però són especialment mencionades les crisis de Juan de Zúñiga, que de
vegades li dificulten la seua ocupació habitual: “està tolt de mans y de peus de
gota”.17 Al cap i a la fi, la “confraria dels gotosos”18 estava molt arrelada entre les elits
socials que tenien el privilegi de menjar carn en abundància i el de disposar de
metges experts, com Luís Lobera de Ávila qui, el 1544, publicava a Toledo el seu Libro

de las quatro enfermedades cortesanas, una de les quals era la “gota arthetica o
sciatica”.19

Mal de costat. La presència del mal de costat sempre justificava els temors de
familiars i coneguts: “me diu com estàveu en lo lit de mal de costat y, encara que·m
diu que estàveu sens peril, no estich jo sens ància”.20 Estefania es mostra preocupada
per Bernat Capeller qui va superar aquell episodi. No va tenir tanta sort Lluís Filibert
de Savoia, el príncep del Piamont, un xiquet de 12 anys allotjat a la cort imperial que
“morí lo dia de Nadal a les sis del matí de mal de costat rabiós”.21 El procés havia
començat uns dies abans amb “calentura continua y aun algún dolorcillo de
costado”.22 L’il·lustre pacient era atès per nou metges que, entre altres mesures
terapèutiques, li havien prescrit sagnies. Durant l’embalsamament, es van trobar
“dos postemes, una a cada costat”.23 El cos del petit príncep va corroborar el diagnòstic
i l’evolució. El mal de costat era una malaltia greu coneguda des d'antic i ben perfilada
per la medicina galènica. De caràcter agut, causava dolor en un dels costats i
s'acompanyava de febre. Compatible amb el concepte actual de pneumònia, en
aquell moment s'identificava amb la pleuritis, com apareix en algunes definicions.24

En aquest cas, el mal es va fer bilateral: “axi·s clamà ell primer del costat dret y, dos
dies aprés, de l'esquerre, sens sesar la dolor del dret”.25 L'adjectiu afegit de "rabiós",
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li conferia un caràcter d'agudesa extrema que la curta durada de la malaltia, cinc dies
i mig, va confirmar.

Modorra. La mort d’un altre jove, defora l’aristocràcia, ens posa al davant una
de les pestes habituals del segle XVI: “Ayr morí así lo fill de Bonavida de modorrilla,
que m'à pesat estremadament...”.26 A la mateixa carta, Estefania li encarrega a sa
mare sengles misses a Montserrat per l'ànima del jove i la d’un altre criat. ¿Van ser les
dues defuncions per “modorrilla”? No ho podem confirmar. De qualsevol forma, el
diagnòstic de modorra o modorrilla era usual en aquella època i responia a una malaltia
epidèmica que va ocasionar abundant literatura mèdica.27 La passa es solapava amb
una altra nomenada en català “pulgó” i en castellà “tabardillo” o febre “punticular”,
per les taques cutànies que presentava, a banda del sopor de l’afectació encefàlica
que explicaria el terme modorra.28 A l’EFB vam poder comprovar com Francesc de Borja
i el seu company jesuïta Dionisio Vázquez van patir una crisi important de modorra el
1557 durant un viatge a Portugal.29 També, vam identificar un brot epidèmic, etiquetat
com a “tabardillo” o modorra segons quin cronista,  que el 1568 va acabar amb la vida
de quatre monges del convent de Santa Clara a Gandia.30

Mal de sement. D’epidèmia emergent es pot qualificar la malaltia que
presentava un altre dels servidors d’Estefania: “Saula està del cap fins als peus ple
del mal de sement, així de dolor com de bues, y diu que mai s'o conegé fins que fou
a Tarragona”.31 Uns dies més tard, la dama Requesens torna a parlar del criat,
escandalitzant-se pel seu matrimoni que no volia posposar, malgrat les abundants
xacres que arrossegava: “Saula se enamorà ara [à] un any de una mosa [...] ve[e]nt-
se ab tanta riquesa de mal de senment, à determinat casar-se ab ella”.32 El mal de
sement fou el nom que va rebre a la Corona d'Aragó una nova malaltia que al segle
XVI seria coneguda finalment com a sífilis, denominació que va triomfar pel poema
èpic de Girolamo Fracastoro, Siphilis sive morbus Gallicus. Prèvia i simultàniament, el
procés va ser nomenat de múltiples formes, com “mal francès”, “mal napolità”, “mal
espanyol”, “mal de bubes” o “pudendagra”. Si la malaltia va tindre o no una
procedència americana, serà una llarga polèmica que anirà més enllà del cinc-cents.
El contacte sexual, com a font de contagi, fou observat des del principi, com posa de
manifest la denominació de “lues venèria” atorgada per autors francesos.33 A les
acaballes del segle XV, el mal va irrompre amb força per Europa, adquirint sovint
caràcter epidèmic. Entre els primers descriptors es troben dos valencians, Pere Pintor
i Gaspar Torrella, qui ens fa saber que el “mal de sement” és la forma com l’anomenen
valencians, catalans i aragonesos.34 Aquests darrers van traduir el terme com a “mal
de simiente”, cosa que reforçava la seua aparent relació amb la funció reproductora.35

Però, lluny d'aquesta explicació fàcil, el "mal de sement" estaria vinculat a un “San
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Meen”, sota l'advocació del qual s'acollien els afectats. La devoció, originària de la
Bretanya francesa, passaria a València, on els fidels van erigir a finals del segle XV un
altar dedicat a Sant Ment, versió autòctona del sant bretó.36 Conseqüentment, els
afectats de sífilis eren coneguts per patir el mal de "Sent Ment" o "sentment" com
apareix a la segona carta comentada.37

LA PROMOCIÓ DE LA SALUT: REMEIS

PER CURAR I PREVENIR

A l’època renaixentista la frontera entre aliments i medicines era molt subtil.
El menjar i el beure eren una part important dels regiments de sanitat i cada substància
era analitzada amb les seues qualitats, d’acord amb el pensament galènic que tenia
en compte els dualismes humitat/sequedat i calor/fred. Menges i begudes havien
d’adaptar-se a la constitució personal, edat, exercici físic i condicions mediambientals,
així com a l’estat de salut o malaltia de la persona concreta. A la taula 1 resumim els
principals remeis que, relacionats amb la prevenció o la curació, emergeixen de
l’ERR. Vegem-ne alguns.

Lactància

Els diversos parts d’Estefania expliquen les notícies sobre lactància. Tanmateix,
no serà ella qui alimentarà les seues criatures sinó les diferents dides escollides
amb molta cura. Quan la mare de llet responia a les expectatives, les lloances
compareixien: “L'ama prova per meravella [...] La sua llet és maravellosa”.38 La
lactància mercenària no era excepcional sinó una moda entre l’alta societat
renaixentista. Aquesta actitud responia al fet que les famílies poderoses havien de
tindre molts fills per compensar l’elevada mortalitat infantil, assegurant així la nissaga
tramesa per línia masculina.39 Alguns metges, com Damià Carbó, valoraven
positivament la llet de la mare al temps que aconsellaven evitar-la durant el primer
mes del nadó, cosa que afavoria la supressió definitiva.40

Brous de malalts

Durant l’Edat Mitjana i el Renaixement es van difondre els Regiments de
Sanitat que recollien la tradició grega higienista, cercant l'equilibri del cos i unes
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TAULA 1. PRINCIPALS REMEIS, COSMÈTICS I ALIMENTS, RELACIONATS
AMB LA SALUT,  QUE APAREIXEN A L’ERR.
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relacions òptimes del individu amb el seu medi. Els factors a regular es van classificar
en les “sis coses no naturals”: aire-ambient, menjar-beure, exercici-repòs, son-vigília,
excrecions-secrecions i situació anímica. Els aliments eren part fonamental
d’aquestes normes saludables, amb la carn com a eix central i factor de distinció
jeràrquica. El peix era poc valorat per la medicina galènica, cosa que no impedia la
seua presència en la taula dels pobres i el consum de determinades espècies per les
elits socials. Als malalts se’ls eximia de les prohibicions quaresmals per tal que
menjaren carn o els brous derivats de la seua cocció.

Davant d’una malaltia del príncep Felip, Estefania observa amb aprensió la
preparació del coc,  “li portaren una presa de caldo de dos gallines, y tan negra que paria
caldo de llentilles”.41 Rebutjat aquest brou pel pacient, la dama catalana en prepara un
altre: “ de mija polla tendra, fiu una presa de caldo a la nostra manera”.42 La nova fórmula
culinària va triomfar, “altres malalts me vénen a pregar que fasa fer caldos”,43 de forma
que Estefania va adquirir “fama de infermera”.44 Cal ressaltar el valor màxim conferit a la
volateria dins la gradació de les carns, cosa que no descarta altres tipus de brous
medicinals, com el que Estefania li recomanava a sa mare quan aquesta estava malalta:
“los caldos de peu de moltó, que a mi·m feren gran bé com tenia aquella tos que escopia
sanc”.45 En ocasions, però, ella mateixa deixa la carn: “axí é determinat perseverar en les
viandes quaresmals, pux les menje millor que la carn”.46 Clar que en aquell moment
estava embarassada i, potser, la lleugeresa del peix li era més favorable a la digestió.

L’intercanvi culinari i medicinal d’Hipòlita i Estefania

La separació geogràfica d’Estefania i Hipòlita no sols explica l’enviament de
cartes amb la informació corresponent, sinó tot un tràfec alimentari i medicinal que
de vegades sofria els avatars del llarg viatge: “lo barral de l'aygua de murta y de l'oli
de mata se trencaren, y de l'oli de mata se'n salvà un poch que stava jelat”.47 Encara
que les comandes eren majoritàriament de la mare a la filla i circulaven des de
Barcelona o València cap a Madrid, en alguna ocasió els traginers portaven la càrrega
en sentit contrari, com l’enviament de queviures que Estefania remet a Hipòlita el
gener de 1536 amb diverses carns en cecina: moltó, porc senglar, bacó i cérvol.48

Algunes medicines particulars

Purgar amb “magna”. Un episodi febril que va afectar al príncep Felip quan
tenia huit anys, va determinar la prescripció mèdica corresponent: “vuy l'àn purgat ab
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magna”.49 Contra allò que podria semblar, “magna” no es refereix a la famosa
triaga, sinó a un medicament més modest però bastant conegut de la farmacopea
galènica, el mannà.50 Actualment, els diccionaris l’identifiquen com a la substància
gomosa que flueix de diverses plantes, en especial del freixe de flor (Fraxinus

ornus).51 Deixant a banda la menja divina que va alimentar els israelites en la seua
travessia del desert, el mannà del segle XVI és una substància d’origen dubtós
que, tant en català com en castellà, té una diversitat lèxica, incloent la variant
“magna”.52 El mannà apareix formant part de diversos medicaments de l’Antidotari

arnaldià i es troba disponible a les apotecaries.53 Durant la tardor medieval i l’època
moderna, el prestigi pediàtric del purgant sembla bastant consolidat. Així, al Menor

daño de la medicina d’Alonso Chirino podem llegir: “La purga de una onça de
manná, a los que la pueden aver, es buena con agua de finojo para los niños, y a los
delicados”.54

L’aigua del fustet. Altra medicina més nova apareix amb motiu de les
contínues crisis de gota que sofria Juan de Zúñiga: “està determinat de pendre lo
fustet al setembre, que ara no gosa perquè no li prengés la calor enmig”.55 Un mes
després, Estefania torna a referir-se a “l'aigua del fustet”,56 aquesta vegada, però
en relació a un altre personatge dit també Juan. Tot indica que el remei era el
fustet del guaiac, arbre americà que en pocs anys havia obtingut gran prestigi
curatiu a Europa. Es tractava del Guaiacum officinale o Guaiacum sanctum, conegut
també com a “Palo de las Indias” o “Palo Santo”, noms que, com el de “Lignum
vitae”, evoquen la bona fama del guaiac que curava diverses malalties i,
especialment, el mal de sement. El fustet vital, però, aprofitava també per tractar
altres xacres, com “passiones y dolores de junturas”, per a remeiar les quals
Monardes proposa la seua aigua.57 En la mateixa línia, Fragoso el feia servir, en
combinació amb altres espècies botàniques, per a la “ceatica antigua”.58 Carles V,
gotós conegut, també l’utilitzava: “El emperador también á estado muy mal de la
suya [la gota]; á tomado ell agua del palo, dizen que le á mucho aprovechado”.59

Aquesta tradició antireumàtica, junt a la profilàctica en el cas de la gota, figura
encara als manuals fito-terapèutics, cosa que concorda amb l’ús que li van donar
Juan de Zúñiga, Carles V i l’altre Juan d’identitat incerta.60

La llengua de serp i altres remeis per als infants. Les criatures eren objecte
d’especial atenció per la mare i l’àvia. Algunes medicines eren de difícil obtenció
com la “llengua de serp” que Hipòlita li demana al prior de Montesa amb la intenció
de curar la seua neta.61 La denominació concorda amb una diminuta i rara falguera,
l’Ophioglossum vulgatum, de virtuts principalment vulneràries. Anys després, la
comtessa de Palamós li havia enviat a Estefania una llimonada de maragda que
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aquesta administrava al seu nadó acompanyat de mel, d’un producte en pols i d’uns
“gusanicos de çarça”,62 que procedirien de l’esbarzer (Rubus ulmifolius), d’ús
tradicional a Castella. Altre medicament vulnerari és la trementina que, junt a una
dieta de pa i panses, li van ordenar els metges a “Juanico” a causa d’una ferida
accidental al front.63

Entre la cosmètica i la teràpia: aigües, olis i pols. Un capítol important de les
remeses que Hipòlita enviava a la cort és el de les aigües de bona olor, de valor
cosmètic i medicinal. Hi apareixen l’aigua ros o aigua de roses, l’aigua mosqueta
(feta de la varietat Rosa moschata), l’aigua de murta, l’aigua nafa (de flor de taronger)
i l’aigua almescada (destil·lació que utilitzava l’almesc). També els olis eren
recomanats o enviats per Hipòlita. Des del senzill oli amb sucre administrat per
Estefania a la filleta que va morir als seus braços,64 als altres olis de preparació més
minuciosa, com el de mata llentisclera (Pistacia lentiscus), el de taronger o el
d’ametlles, cadascun amb propietats distintes. Així, l’oli de taronger, de recepta
“secreta”, era destinat a adobar uns guants d’Isabel de Portugal,65 mentre  l’oli
d’ametlles dolces, junt a sucre i ous del dia, era un remei casolà per a la tos que
Estefania havia aprés de sa mare.66 Una pols d’ús dentari era reclamada insistentment
des de la cort: “La pólvora de les dents esperava Sa Majestat ab gran desig”.67

L’emperadriu Isabel no sols la usava sinó que volia saber la fòrmula, cosa que
òbviament li degué facilitar la comtessa de Palamós.

Els ungüents. Entre els productes d’aplicació tòpica, apareix el greix de guatlla,
que Estefania utilitzava per als pits durant els embarassos,68 i l’ungüent citrí, destinat
a una amiga portuguesa i al seu propi ús: “jo me'n pose algunes voltes de nit, y
lleva'm la color y cura'm alguns grans com ne tinc”.69 També hi figura “l'ingüent de la
fístula”,70 sol·licitat per la marquesa de Llombai i altres dames, producte que potser
contindria canyafístula (Cassia fistula) com a matèria bàsica.

La triaga de poncem. Al vèrtex de les composicions galèniques estaven les
triagues, el paradigma de les quals era la triaga magna, panacea per sota de la qual
n’hi havien d’altres, com la “triaga d'agre de pònsir” que apareix amb ús preventiu:
“ne daré a Lloÿset per lo de les veroles, que en Barcelona, y pertot, n'y à moltes”.71

Aquesta composició hi estava vigent al segle XVI i al XVII, quan, amb motiu de la pesta
que assolava Catalunya, Bernat Mas recomana per a “les criatures petites de quatre
anys en avall” triaga de poncem o poncir (Citrus medica) en lloc de Magna o de
Mitridat, formulacions considerades massa fortes per als xiquets.72
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ELS AGENTS DE SALUT

En 26 cartes hi havia alguna menció als agents de salut professionals, xifra
que suposa un 11,5% del total, bastant superior al 3,1% trobat a l’EFB.73 Tanmateix,
sols hem pogut extreure 4 noms propis de l’actual recerca, dos metges, un apotecari
i un barber, front als 14 metges identificables a l’anterior estudi. La figura de comare,
madrina o llevadora està present als textos, però no hem trobat cap notícia relacionable
amb la resta del personal guaridor no professional. Cal emfatitzar, però, el paper
d’Hipòlita i Estefania com a agents de salut domèstica, d’actuació constant a l’ERR.

Dels personatges concrets, hem trobat al barber Pere Arnau formant part d’una
comissió presidida pel batlle de Balaguer que arriba a Riba-roja per visitar Hipòlita.74

Una carta d’Estefania dona notícia dels metges i de l’apotecari:

“per so folge tinga mestre Amiget respecte a tot. Molta confiansa tinc

ab ell que à de curar ab perfecció totes les rel·líquies que són restades,

encara que mestre Tristany no à pres plaer ab sa venguda, segons

escriu. Encara que aquí no hi aja falta de apotecaris, folge molt que y

sia Safont, perquè sé ab l'amor que u fa”.75

 El doctor Amiguet i l’apotecari Safont, mencionats en altres cartes, assistien
a la família i, en aquesta ocasió, viatjaven a València on Hipòlita feia més de tres anys
que estava, probablement atesa pel doctor Tristany.

Quina era la seua identitat? Els Amiguet eren una nissaga originària de Tortosa.
Són coneguts Jeroni Amiguet i Breçó, metge llatinista, i el seu germà Antoni, doctor en
medicina i protometge de Catalunya, tots dos autors d’obres i lligats al món acadèmic.
Tanmateix, el cronològicament més compatible com a metge d’Hipòlita seria Cosme
Amiguet, fill de Jeroni, segurament introduït a l’estament docent de la facultat de
medicina pel seu oncle Antoni. Fou metge i professor a l'Estudi de Barcelona entre
1532 i 1558, formant part de l'equip directiu d'aquest centre com a canceller, rector
o tresorer. Doctor en Arts i Medicina, el 1533 fou nomenat protometge del Principat i
metge de la reina, aconseguint a les corts de Montsó la confirmació dels privilegis
anteriorment concedits per Ferran el Catòlic.76

Quan a Tristany, podria tractar-se de Benet Tristany, doctor en medicina,
examinador i catedràtic de la facultat de València (1531-1539). Va ser denunciat
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com a judaïtzant, empresonat per la Inquisició i privat  de la docència el 1540. Sembla
que posteriorment fou rehabilitat, davant l’escassetat de professionals, molts dels
quals havien fugit de la pesta el 1557, epidèmia que li va causar la mort el 1558.77 El
1537, any de la carta d’Estefania, Tristany estaria en plena activitat docent, gaudint
del prestigi suficient per estar al servei de la comtessa de Palamós.

Pel que fa a l’apotecari Safont, el seu era un cognom de llarga tradició
farmacèutica que sovinteja ja entre els especiers catalans del segle XIV.78 Un
apotecari Safont destacarà al si del col·legi de Barcelona i formarà part també dels
prohoms de la ciutat durant el segle XVI. Pel novembre de 1537, uns mesos després
de la carta d’Estefania, “mossèn Miquel Çafont, apothecari” fou nomenat membre
del Consell de Cent, òrgan on tornarà a figurar el 1541. Quatre anys més tard, junt al
també apotecari Jaume Gomiz i altres tres mercaders, serà encarregat de la custòdia
de “lo portal de Junqueras”.79 Safont era, ben segur, un col·legiat rellevant,  atés que
el 23 de març de 1547 formà part d’un grup de set cònsols triats per resoldre una
demanda.80 Tres anys després, el 18 de juliol de 1550, “Miquel Çafont” és encarregat,
amb Joan Dalmau, per a la reedició de 250 Concòrdies. A finals del mateix any,
l’apotecari moria quan encara era cònsol del Col·legi.81 Va ser Miquel Safont
l’apotecari d’Hipòlita que es va desplaçar a València per servir-la? Si més no, el
prestigi del personatge i la cronologia jugarien a favor d’aquesta identitat.

En general, a l’ERR es constata una actitud de respecte als apotecaris i metges
amb alguna excepció, com la crítica d’Estefania davant la mort del seu cunyat el
comte de Miranda:

“pensaven tots que here flux de orina y, per ad asò li feyen tots los

remeys los metges, y, segons s'és mostrat, lo curaven al revés de lo que

era menester perquè, aprés de mort, l'àn ubert y han trobat-y una

pedra tant gran com un ou de oca...”.82

En ocasions, la realitat de l’anatomia podia qüestionar el diagnòstic mèdic.

CONCLUSIONS

 Hem trobat un important contingut de salut a l’ERR que a les cartes familiars
és omnipresent. Tant la descripció de salut i malaltia com les notícies de caràcter
preventiu o terapèutic responen a la medicina galènica vigent al segle XVI, vista a través
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de les protagonistes. L’epistolari permet identificar un barber, dos metges i un apotecari,
vinculats aquests darrers al servei de la família Roís de Liori-Requesens. A banda de
l’actuació de les comares, que apareixen sense noms propis, cal destacar el paper
d’Hipòlita i Estefania com a agents de salut domèstica d’intervenció quotidiana.
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44. Ibidem.

45. Cta. 112 (ER a HRL, Valladolid, 21 novembre 1536).
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46. Cta. 52 (ER a HRL, Madrid, 15 febrer 1535).

47. Cta. 213 (HRL a Bernat Capeller, Madrid, 25 gener 1541).

48. Cta. 97 (ER a HRL, Madrid, 8 gener 1536). La remesa es completava amb “mermelada”,
“camueses” (varietat de pomes) i “formatges fonedós”.

49. Cta. 84 (ER a HRL, Madrid, 14 setembre 1535).

50. Així ho interpreta Maite GUISADO. Cartes íntimes... op. cit., p., 166, nota 135.

51. Vegeu FONT QUER, Pio. Plantas medicinales. El Dioscórides renovado. 9a ed. Barcelona:
Labor, 1985, p. 739-740; PELLICER, Joan. Recerques etnobotàniques al Territori Diànic o
Comarques Centrals Valencianes. Tesi Doctoral dirigida per José Luis FRESQUET,
València: Universitat de València, 2004, p. 361-365.

52. ALCOVER, Antoni M.; MOLL, Francesc de B. Diccionari... op. cit.

53. VERNIA, Pedro. Arnau de Vilanova. Antidotario. 1a ed. València: Ajuntament de València,
1994. 2 v.; COMPANYS, Isabel; SANMARTÍ, Montserrat. “Els inventaris de les botigues
de tres apotecaris de Tarragona: Llorenç Sabater, Pere Riber i Ignasi Vidal (1604-1608)”.
A: Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, 2015; 33: 157.

54. L’obra d’Alonso Chirino (c.1365-c.1429), metge castellà de Cuenca, va ser publicada el 1505,
amb moltes edicions posteriors.

55. Cta. 59 (ER a HRL, Madrid, 30 març 1535).

56. Cta. 68 (ER a HRL, Madrid, 23 abril 1535).

57. Vegeu obra i pròleg de José María LÓPEZ PIÑERO a MONARDES, Nicolás. La Historia Medicinal
de las cosas que traen de nuestras Indias Occidentales (1565-1574). Madrid: Ministerio
de Sanidad y Consumo, 1989.
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árboles y frutales... (1572)”. 1a ed. (CD). València: Instituto de Historia de la Ciencia y
Documentación López Piñero/CSIC/Universitat de València, 2002.

59. Cta. 151 (HRL a Mencía de Mendoza, Valladolid, 12 de juny [1545]).

60. A l’EFB hem trobat també l’ús del guaiac en casos de gota (Carles V) i afeccions reumàtiques
(el jesuïta Antonio Araoz). Vegeu DEVESA, Francesc. Malalties i remeis... op. cit., p. 190-
191.

61. La neta era la primera filla d’Estefania, Hipòlita, que va morir de petita. Cta. 166 (HRL a
Miquel Noia, Barcelona, 6 març 1528).

62. Cta. 110 (ER a HRL, Valladolid, 18 setembre 1536).
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63. Cta. 209 (HRL a Bernat Capeller, Madrid, 10 novembre 1540). La trementina era una resina
obtinguda del terebint, del pi o d’altres coníferes amb propietats aromàtiques i medicinals.
“Juanico” era Juan de Zúñiga y Requesens (1536-1586 ) que serà  ambaixador a Roma
(1568-1579) i  virrei de Nàpols (1579-1582).

64. Estefania li conta a sa mare amb gran emotivitat el final de Caterineta, la tercera criatura que
li se va morir. Cta. 86 (ER a HRL, Madrid, 25 setembre 1535).

65. Cta. 63 (ER a HRL, Madrid, 7 abril 1535).
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73. DEVESA, Francesc. “La salut...” op. cit.
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79. SCHWARTZ LUNA, Frederich; CARRERAS CANDI, Francesch. Manual de novells ardits,
vulgarment apel·lat dietari del antich consell barceloní, volum quart comprenent los
volums originals XVII i XVIII, anys 1534-1562. Barcelona: Imprenta de Henrich y Companyia,
1895.

80. VELA, Carles. Especiers i candelers... op. cit., p. 343-344.
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