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Textos per a traduir

Medicus doctus (cap. I–XVII)

Dominus,  cum Tūsculum it,  equō vehitur  aut  lectīcā  portātur  ā  servīs  suīs.
Servī vērō asinīs vehī solent; sed servus quī medicum arcessere iubētur, nōn asinō
pigrō, sed equō currente vehitur. Medicus quoque equō vehitur. Itaque brevī tempore
ad aegrum venīre potest.

Lēander  Syrum  equum  ascendere  vidēns  interrogat:  “Cūr  tū  hodiē  equō
veheris, Syre? Nōs servī asinīs vehimur, nōn equīs!”

Syrus:  “Equō  vehor  quia  medicum  arcessere  iubeor.  Equō  currente  brevī
tempore Tūsculum ad medicum vehor. Medicus quoque equō vehitur.”

Syrus igitur equō vehitur Tūsculum ac post hōram cum medicō redit.
Medicus  ōstiāriō  “Aperī  ōstium!”  inquit,  “Medicus  sum,  ā  dominō  tuō

exspector.”
“Rēctē  dīcis,  medice”  inquit  ōstiārius  ōstium  aperiēns,  “tū  ā  dominō

exspectāris, quia fīlius eius aegrōtat. Ātrium intrā!”
Medicus ātrium intrat atque illīc ā Dāvō servō salūtātur: “Salvē, medice!”
Medicus: “Ubi est dominus tuus? Cūr ā servō, nōn ā dominō, salūtor?”
Iūlius  intrāns  “Salvē,  medice!”  inquit,  “Laetor  tē  iam  adesse,  nam  tū  ut

‘medicus doctus’ ab aegrīs laudāris. Venī mēcum ad fīlium meum aegrum!”
Medicus: “Rēctē dīcis: laudor ā multīs aegrīs quōs sānō vel sānāre cōnor.”
Iūlius: “Vōs medicī laudāminī ab aegrīs quōs bene sānātis, nōn laudāminī ab iīs

quōs male sānāre cōnāminī et quī adhūc aegrī sunt – aut iam mortuī!”



PROPOSTA DE TRADUCCIÓ

L'amo, quan va a Tusculum, és portat per un cavall o transportat en llitera pels
seus esclaus. En canvi, els esclaus solen ser portats per ases; però l'esclau al qual
ordenen que porti el metge, no va amb un ase gandul, sinó amb un cavall que corre.
El metge també va a cavall. D'aquesta manera pot arribar al malalt en poc temps.

En Leandre, veient en Syrus muntar a cavall, li pregunta: «Per què tu avui vas a
cavall, Syrus? Nosaltres els esclaus anem en ase, no a cavall!»

Syrus: «Vaig a cavall perquè em manen que vagi a buscar el metge. El cavall
corrent em du al metge a Tusculum en poca estona. El metge també va a cavall.»

Així que en Syrus és portat pel cavall a Tusculum i després d'una hora torna
amb el metge.

El metge diu al porter «Obre la porta! Sóc el metge, m'espera el teu amo».
«Ho dius bé, metge» diu el porter mentre obre la porta, «L'amo t'espera, perquè

el seu fill està malalt. Entra a l'atri!»
El metge entra a l'atri i allà és saludat per l'esclau Davus: «Benvingut/Hola,

metge!»
Metge: «On és el teu amo? Per què em saluda un esclau, no l'amo?»
En Juli diu tot entrant «Benvingut, metge! M'alegra que ja siguis aquí, ja que tu

ets  lloat  pels  malalts  com a 'metge savi/docte'.  Vine amb mi a  veure el  meu fill
malalt!»

Metge: «Ho dius bé: sóc alabat per molts malalts que curo o intento curar.»
Juli: «Vosaltres els metges sou alabats/lloats pels malalts que cureu bé, no per

aquells que intenteu malament de curar i que encara són malalts – o ja morts!»


