
2. MEDICINA I SOCIETAT ALS PAISOS CATALANS
D'Alfons I el Cast a Ferran II el Catolic ( 1162-1479)

RosA B.xLLESTER i AyoN (Valencia)

En l'aproximacio historica a un problerna concret, una de les ques-

tions previes cs fixar els limits cronologics als quals va a subjectar-se

l'analisi dc Ics dades historiques. Aixo en moltes ocasions resulta extra-

ordinariament dificil si no volem falsificar amb artificis de tincio la reali-

tat a estudiar. En aquest sentit hem fugit de la pura divisio per segles,

quc seria absolutament artificiosa. Per contra, els limits han estat marcats

per esdeveniments historics que han suposat un canvi social.

El pcriode que anem a estudiar comenga cl 1162, quan 1'estat medieval

que podriem anomenar Corona d'Arago inicia la seva existencia amb

Alfons I el Cast com a Rei d'Arago i Comte de Barcelona. Conclou el 1479,

quan Ferran II succedeix al scu pare Joan II. En aquest espai de temps

s'incorporen a aquest nucli original altrcs regnes -Mallorca, Valencia,

Sicilia, Sardenya, Napols i ducats grecs- corn a consegiiencia de 1'expan-

si6 operada als segles xiii, xiv i xv. El darrer resultat sera la constitucio

d'una federacio basada en una articulacio institucional flexible -un im-

peri perfectament compatible amb la llibertat dels seus membres inte-

grants- i amb una concepcio politica gairebe federal. Pero, a mitjan

segle xiv fineix 1'equilibri peninsular mantingut aleshorcs, amb l'augment

de la influencia castellana dell Trastamara.

Pierre Vilar ha estudiat la despoblacio del camp catala, iniciada al

segle xiv i deguda a les males condicions de vida dels camperols, fet que

condui a la guerra civil de la scgona meitat del scglc xv. Juntament amb

tot aixo, com assenvala Vicens i Vives, hi ha la caiguda del gran comerq,

]a banca i les fortunes privades entre 1455 i 1490. S'inicia doncs una etapa

inflacionista que acabara arruinant el pais. La crisi economica agreuja els

conflictes socials tant rurals corn urbans, i en aquest darrer sentit es va

a cstablir la rivalitat entre la Busca (els gremis i els treballadors del teixit),

que preconitzava la intervencio autoritaria del monarca en el camp de

l'economia per a combatre les depressions mitjangant el mercantilisme i

la devaluacio monetaria, i la Biga (els grans propietaris i l'Esglesia), que

defensava el lliurecanvisme i 1'estabilitat monetaria per al seu comerq amb
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]'Orient. Malgrat alguns assoliments positius, com la creacio de la Taula

de cani'i o la reforma agraria organitzada a les comarques de 1'Ernporda,

es desenvolupa una crisi que no podra esser remuntada fins al segle xvi i i.

No podem oblidar tampoc les terribles consegiiencies de ics epidemies de

pesta, molt mes greus a la Corona d'Arago que a Castella.

(_Dc quina manera en aquest periode historic es planteja el problema

de I'assistencia al nlalalt i la funcio de la medicina? Anem a veure-ho

ell concret.

1. L'estat de la investigacio historica sobre el problema

de 1'assistencia medica als Paisos Catalans

Es pot dir que, des del punt de vista historiografic, fins a 1'esforc de

cornprcnsio i de sintesi de la ciencia de la baixa Edat Mitjana espanyola

dut a terme per Beaujouan, els judicis no podien esser mes negatius, fins

i tot els d'un investigador de la talla de Sarton. Corn ha assenyalat Garcia

i Ballester, aquests judicis es deuen al coneixenlent insuficient de les fonts

manuscrites i a la projeccio darnunt la realitat cientifica peninsular dun

model europeu negatiu i escolastic.

A pesar de les evidents dificultats tecniques que planteja 1'estudi de

la medicina medieval, pot dir-se que als Paisos Catalans aquest periode

ha estat el mes ben estudiat. Possiblement perque coincideix amb mo-

ments de maxima esplendor.

Sense comptar els investigadors estrangers com Sarton, Beaujouan i

la seva escola, etc., i linlitant-nos a les recerques desenrotilades per gent

del pais, hi hauriem de parlar de dues grans etapes: la d'estudis, diguem-ne,

classics, del segle xix i primeres decades del xx; i factual. En la prinlera,

els valencians Joan Baptista Peset i Vidal, i J. Rodrigo i Pertegas, i els

catalans Josep Maria Roca i Heras, Miret i Sans i molt especiahnent Lluis

Comenge, donen els patrons mes significatius. Corn ha estudiat Lopez i

Pinero en els historiadors valencians, i Riera i Palnlero respecte a Comenge,

el punt de partida el constitueix una aproximacio metodologica d'encunv

positivista. Les fonts no sots son mediques, sing tambe legals i socials, i la

historia Cs considerada coin a instrument d'explicacio del present.

En ]a face actual destaca en ]loc molt preferent l'aportacio d'Antoni

Cardoner i Planas en els sews diversos treballs, pero fonamentalment en

I'estudi monografic Historia de la Medicina a la Corona d'Arago (1973).

Fruit d'una tasca pacient d'investigador duta a cap en mes de trenta anus,

es tracta d'un estudi indispensable per al qui vulgui coneixer el terra.

A mes d'aquests treballs, cal citar els estudis basats en aspectes

concrets. Per dir-ne alguns, sense un afany exhaustiu: el de Danon i Bre-

ton sobre ]'Hospital General de la Santa Creu a Barcelona; els dedicats a

]'Hospital dels Folls dc Valencia, alguns dc fa quasi on segle i altres de
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Hies actuals com el de Domingo i Simo; cis dc Martinez i Morena sobre

cis hospitals d'Alacant; cis do Vilaseca i Angucra sobre cis hospitals de
Rcus, etc.

Darrerament voldrfem destacar els estudis de Garcia i Ballester, plan-

tejats amb una autentica metodologia d'historia social, sobrc la medicina

do la baixa Edat Mitjana a Valencia, i la seva recent publicaeio Historia

social de la ntedici,ia espcuiola do los sii,'los XIII al XV (1976).

No obstant aixo, i tot i quc es tracta del periode mes ben estudiat,
la tasca clue recta per for Os moita, fonamentalment en alto quc cs refercix
a la invcstigacio d'arxiu.

2. Caracteristiques de la medicina en aquest periode

2.1. L. y1I'DlCIv y1oy\STIC:' I L':vSSISri:XCIA Vi:DIc.v EN FFL I'FRiODF Iy1CI:vL

En els segles xii i xiii s'inicia la declinacio de la medicina monastica,
quc fou la imperant durant Yalta Eclat Mitjana Ilatina i que, corn ha
cstudiat H. Schippergues, «mes que simbol dc nivell de saber medic a la
darreria do l'Antiguitat , ho cs dc la integracio cristiana dc ics seves ma-
terics i formes ». Es tracta , clones, d'una medicina pre-tecnica, en termino-
logia utilitzada per Lain Entralgo , en la qual, mcs que una practica fona-
mentada en el coneixement do Ics propictats naturals do les cosec, quc
podriem anomenar tecnica , es tractava dun ofici quasi empiric basat en
una intencio caritativa o lucrativa.

L'assistencia medica fou exercida fonamentalment per monjos . Aquests
monjos- metges gaudien d'un rang especial a la comunitat, pero sense osten-
*-ar tftol de cap classe . S'albergaven fora del claustre, a l'in f irmarium, on
prestaven atcncio a la recta dels monjos en cas de malaltia. Dins llurs
funcions hi havia la dc conrear les plantes medicinals de I'hort. Destinats
en principi per a atendre cis altres monjos , aviat es va ampliar liar actua-
cio per a acollir cis pobrcs i vianants en I'hospitaie pauperuon , una depen-
dencia del monestir destinada a aquesta ilnalitat. Com ha assenyalat Jotter,
als hospitals do la Corona d'Arago , coin Poblet o Santos Crcus, hi ha una
caracteristica especial : a Pest de I ' esglcsia i al floc on s'enclavava corrent-
ment I ' irifirnrurittm , hi ha cl palau dcls rcis que es fcicn sotcrrar a 1'csgle-
sia del monestir.

Amb el temps , les necessitats feren apareixcr institucions destinades

a acollir malalts, com l'hospital de Santa Margarida de Barcelona i els
hospitals-refugi de muntanya per a vianants , constructs als coils diffcils i
deserts. Als Pirineus Ilur origen forcn les colonies agricoics fundades al
segle ix pels benedictins , per ajudar cis qui es retiraven en les Iluites
contra Alrnansor.
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Juntamcnt amb tot aixo vciem aparcixcr els hospitals fundats per

personatges ciutadans o pets capitols catedralicis. Llur construccio i llurs

caracteristiques estan relacionades amb l'auge creixent de l'economia ciu-

tadana. Per exemple, tenim el cas de Barcelona, de gran vitalitat cap al

segle xtr, a causa de la construccid de ]es «viles noves» mrs en11a do les

muralles i dc ]a prosperitat agricola. La naixent burgesia ajudava doncs

a fundar els nous hospitals, per exemple el cas de Bernat Marcus que

funda un hospital i una capella amb la donacio de 1.500 sous. D'altra

Banda, i des del punt de vista de la medicina, cal fer ressaltar que aquesta

expansio de la vida civil, a ]a qual tambc va contribuir la promulgacio

dels Usalges quc enfortien el poder comtal, va afavorir que disminuis l'hc-

gemonia que fins aquell moment havicn gaudit cls monjos benedictins.

Les consegiiencies foren el comencament de l'exercici medic per religiosos

seculars al voltant de les catedrals, i el desenvolupament dels metges laics.

2. L'ensen>'anrent de la inedicina

A les primcres decades del segle xtir es donaren, a ]'Occident europeu,

les condicions necessaries perque es pogues produir ]a institucionalitzacio

de la ciencia. Els monjos, fins aleshores dipositaris de la vida intellectual

i cultural a Europa, es veuen desbordats per ]a irrupcio al segle xii, a tra-

ves de Salern i Toledo, dels noun coneixements procedents dels crabs.

Es tractava d'unes materies cientifiques que desplacaven les velles tradi-

cions cristianes i suposaven una elaboracio intellectual activa. La missio

de transmetre ]a ciencia era, cada vegada mes, encomanada a altres insti-

tucions no monastiques: les catedrals i les seas episcopals.

Lentament, es passa del «studium» particular o grup d'alumnes orga-

nitzats al voltant d'una figura prestigiosa i que no gaudia de cap privi-

legi, al «studium generale» o reunio d'escoles de materies diverses orga-

nitzades de forma corporativa. Devers el segle xiii, els Estudis Generals

Toren nombrats «Universitas», col•lectivitats integrades per dos elements:
la «universitas magistrorum» i la «universitas discipulorum>>.

El fenomen, coma a Europa, tindra especials caracteristiques a les

terres peninsulars, tant a Castella com a ]a Corona d'Arago. Guy Beaujouan

en analitzar la ciencia hispanica a ]a baixa Edat Mitjana, assenyala quatre

factors condicionants: ]a presencia musulmana, el paper desenvolupat pels

jucus, la feblesa de les universitats i la maduracio de les ]lengiies penin-

sulars. Tot junt feia que el fenomen universitari, i les sexes consegi.iencies

directes, I'escolastica, no es dones aqui amb ]a claredat de la resta d'Euro-

pa. Un exemple concret d'aquest fet l'estudia Garcia i Ballester amb l'intent

fallit d'Andreu Albalat per a establir on Estudi General a Valencia el 1245.

La dita institucio no va passar d'csser un nou projecte, per rues quc venia

avalada per la minoria dominant. Pero, el quc aixo significava era fona-

mentalment un fet: l'enfrontament a Valencia de dues mentalitats total-
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ment contrapuntades. Duna part, 1'escolastica que defensava la instauracio
d'un Stadium segons el model centralitzador de les universitats europees.
D'altra, el pes de la tradicio judeo-drab defcnsora a ultran4a de ]a mcs
radical llibertat d'ensenyanca. Al tons de la giiestio hi havia la lluita d'in-
teressos entrc l'esglesia i la burgesia, que es rcsoldria a favor d'aquesta en
atorgar Jaume I els Furs reconeixent ]a llibertat d'cnsenyanca.

Al sopluig d'aquesta llibertat s'ensenyaven diverses medicines: la tra-
dicional judeo-crab i les diverses tendencies cristianes. Aquest interessant
fenomcn Cs fonamental per a entendre el paper que desenrotllara Valencia
en la medicina dels segles segiients.

Sis Toren les escoles de medicina a ]a Corona d'Arago: la de Montpe-
11cr, des del 1066 fins al 1081 i des del 4204 fins al 1348; 1'Estudi General
dels dominics de Barcelona; i els estudis generals de Lleida, Perpinya,
Osca i Valencia. Cardoner ha estudiat les caracteristiques de cadascun,
corn tambC les formes de financar-se.

2.3. L'rxr RCICr DE LA MEDICINA I L'ASSISTENCIA MEDICA

Des de la baixa Edat Mitjana comenca als nostres paisos la reglamen-
tacio de la professio medica, es a dir, el pas d'ocupacio medica a professio.
Els estatuts de Montpeller del 1220 i del 1239 contenien ordenacions rigo-
roses prohibint 1'exercici a qui no reunis unes condicions, entre altres,
d'haver estudiat quatre anys de medicina. Tot i que aquests estatuts no
tingueren una aplicacio directa, diversos sobirans exigiren garanties per
a 1'exercici professional. Aixf Alfons II, a les Corts de Montso (1285-1291)
considerava indispensable un examen previ fet pels metges de mcs pres-
tigi de la ciutat i jurar fidelitat en mans dels veguers o del batlle del Hoe
corresponent. La creacio de diversos estudis generals a mitjan segle xiv
-Osca, Perpinya, etc.- va conduir que en el regnat de Pere el Cerimonios
es prohibi d'Csser metge si previament no s'havia estudiat 3 anys a 1'estudi
general. A partir del 1363 es disposava que els jueus i els musulmans
fossin examinats per metges de la seva recta perb amb la presencia d'un
metge cristia.

Un aspecte de gran interes Cs el que es refereix a la diferencia existent
entre la posicio ocupada pels cirurgians italians i catalans i la de la resta
d'Europa. L'exclusio dels cirurgians dels estudis universitaris va fer augmen-
tar les tensions -com assenyala Seidler en el Paris de la baixa Edat Mit-
jana- cntre lcs professions empfriques i la medicina que s'ensenyava a
la universitat. Per contra, a Italia i als nostres paisos els cirurgians foren
admesos a la universitat. A Montpelier, s'ensenyava tanmateix a uns i a
altres. Per a ]a practica es valien de 1'ensenyanc,,a privada, i passaven cinc
anys al servei d'un cirurgia com a barbers i mitjancant un contracte
d'aprenentatgc. El cert Cs que aquesta preocupacio per incorporar els
corrents italians, amb ]a valoracio positiva de la tecnica, va possibilitar
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en al^euns canon, cour cs ara a Vaicncia, la reccpciu rapida dcls nous

corr'cnts cicntilics, com despres ens comentara Emili Balagucr.

La posicio social dels metges era prow elevada, pcI Clue fa als que

estaven al scrvci de Testament alt. Adhuc, i seguint I'excmplc d'Al-Andalus,

alguns dells, com Arnau de Vilanova o l'italia Joan de Proixita, tingueren

carrecs de confian4a del rei, o ascendien a consellers com Joan Amell. No

obslant aix6, la peticio per part Eels metges per a constituir un col•legi

professional amb la finalitat de dclensar huts interessos, concedida per

Pere el Cerinlonios el 1342, ens indica que la situacio no era igualment

brillant per a tots. Fins a Alfons V cl Magnanim no foren clevats a la cate-

goria de coi•legis cls gremis de cirurgians.

Com ha estudiat Cardoner, fins a] seglc xur I'exercici de la medicina

es repartia entre metges i cirurgians. Al xiv apareix el costum d'examinar

cls candidats a « qucixalers» o « art de Santa Apoldunia», i vers cls segic xv

es produeix una autentica fragmentacio de personal sanitari: algebristes,

litotomistes, mcstres en trencadures, etc., la qual coca suposava una deva-

luacio del prestigi dell metges i un incompliment sistematic de les regla-

mcntacions. Les convulsions socials i politiques a la corona d'Arago en

aquest seglc, tingueren molt a vcurc amb aquella desintegracio de la pro-

fcssio medica.

Els honoraria dels metges cren als Paisos Catalans bastant mes alts

que a la resta d'Europa, permcs clue 11uctuaven segons el carrec. Cardoner

assenvala que un metge cie cambra, Bcrnat Orioi, cobrava mil sous bar-

celonins; el sou d'un barber cirurgia 0 un metge dc galeres era, el 1359,

de quinzc Iliures barcelonines per quatre meson; i Cl dun metge dc la

ciutat a mitjan segle xiv era de cent lliUu'es barcelonines. Un segle des-

pres s'instaura el costum d'cstablir un contracte entre metge i malalt,

segons el qual aquest estava obli-at a pagar si es guaria, segons Cl criteri

d'un altre metge.

Entre la varietat de carrecs assistencials de I'epoca, ens referirem a

dos que gaudircn d'especial importancia: cl protometge i cl «mctgc del

comu». El primer carrec, de clara influcncia italiana, no era sing un dele-

gat de 1'autoritat rcial en ]es funcions que fins al xv havien acomplert els

prohoms Lie la ciutat: examinar cis metges, cirurgians i especiers; vigilar

ies apotecarics per wore Si tcnien un minim de drogues; perseguir 1'in-

trusismc, etc. Per tant, ei protometge no fou una creacio Eels Reis Cato-

lics corn s'ha dit, ja que, corn demostra Cardoner, al temps d'Alfons el

Magnanim ja existeix el carrec en la seva cort d'Italia.

El metge del comu venia a rellectir la prcocupacio de la burgesia per

la salut publica. Les deficients condicions higicniques de Ics ciutats i la por

inspirada per la gran epidcmia de pcsta del 1348, forcn els motors princi-

pals de les mesures que s'adoptaren. Barcelona fou una de les primeres

ciutats de l'occident europeu a preocupar-se per aquestes questions, i el

1350 el Consell de la ciutat designa Ramon de Teserach com a metge del
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coma. Tainhc a Cotlliure, el 1372, fou nomenat Albert del Puig per on con-

tractc de quatre anys.

Finalment ens referircm a 1'exercici professional dcls metges arabs i

jucus. El terra es de gran interes i ha estat estudiat per Garcia i Ballester.

En ambdos casos i ultra la tradici6 de tolerancia a la Corona d'Arago, la

pressiu social dcls cristians fou calla vegada mcs ferma i hostil. L'Esglcsia

es va oposar que els cristians lossin assistits per metges no cristians. Joan

luster, analitzant aquest enfrontament, reprodueix on paragraf de Sant

Vicent Ferrer extraordinariament expressiu cl'aquest esperit de croada:

eels jueus e moros estiguin en apartar, no entre els Christians. No sostengats

metges infcls, ne comprar dells vitualles e que estiguen tanqueats e murals,

car no havem major enemich...». Pero damunt aquest fanatisme intolerant,

la irnportancia de la ciencia judeo-crab fou decisiva, tant en la transmissio

del saber cientffic, coin en la seva vigencia social.

3. Formes collectives d'assistencia medica

Les formes collectives d'assistencia medica eren les propies de I'csta-

ment artesanal i del grup bait. Mentre Testament nobiliari i les altos

jerarquies eclesiastiques rebien fonamentalment un tipus de medicina

preventive que veiem perfectament sistematitzada en el Regimen sanitalis

ad re,em Aragotiunt d'Arnau de Vilanova, els altres dos estaments tan sols

podien permctre's el luxe de guarir, a vegades, Ilurs malalties.

3.1. Pizrvtsto SOCI AL A L'ED:vr MI'rJ -1NA. LES CONFRaxn_s I ELS GREMIS

L'aparicio de diverses formes de previsio social es un fenornen direc-

tament relacionat amb el desemvolupament dels nuclis urbans i la concen-

Iracio demografica, que alleuja el proces sociologic de divisio de treball.

P. Vilar ha estudiat el cas de Barcelona i analitzat el profund significat que

des del 1274 to la constitucio del Consell de Cent. En aquest hi ha repre-

sentats tots els elements de la ciutat: mercaders, artistes i menestrals.

En definitiva es una adaptacio de la societat a les novel circumstancies:

d'una part la impossibilitat de reunir tota la poblacio; d'altra, la conscicn-

cia duna forca collectiva que a poc a poc contraresta cls representants

del rei.

Cap al segle xi i per influcncia francesa sorgeixen les confraries de

tipus religios-bencfic que agrupen els ciutadans qualsevol que sigui llur

professi6. El 1150 existeix al Principal la Confraria de Santa Eulalia, que

tingue un extraordinari desenvolupament al segle xii. Parallclament sor-

geix la regulacio clels oficis pels diversos furs municipals. La fusio de l'es-

peril religios, d'una part, i l'interes de grup que reunia els homes d'un

mateix ofici, d'una altra, son els fonaments de les Confraries professionals
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o greinials que, a mns de donar cnlte a Ilur titular, ,'aUXiliaVen mutualnent

enfront dels rises de la vida.

Un tercer tipus, segons Rumeu de Armas, el constitucixen les Confra-

rics-gremis, en les quals s'entremesclen prescripcions benefiques, d'auxili

mutu i relatives a policia gremial. En moltes ocasions foren aquestes

agrupacions el punt de comencament dels autentics gremis. Els gremis,

en definitiva, no foren altra cosa sing l'ofici organitzat i reglamentat. Per

a fer autentica aquesta definicio son necessaries dues coses: una orde-

nanca o reglamentacio propia, i una autoritat que vigili el seu compli-

ment. En aquest sentit el 1389 es regula per primera vegada 1'examen a

mestres en el gremi de terrissers de Barcelona.

Aquest fenomen fou extraordinariament ferm als Paisos Catalans, pero

amb caracterfstiques diferents. Per exemple a Valencia es passa rapida-

ment dc la Confraria-gremial al Gremi, i a les Tiles el moviment resta molt

mcs alentit que al Principat i a Valencia. Es molt significatiu, d'altra part,

que el movimcnt gremial a Arago tingui una evolucio similar a la de la

Corona de Castella.

El sistema de previsio social inclo'ia diferents elements que, en linies

general, Rulneu de Armas agrupa en sis epfgrafs. En primer lloc, auxili

del malalt mitjancant un subsidi de diners; aixf per exemple es deia als

estatuts de la Confraria de la Vera Creu de Xativa (1381): «item si algun

cofrarc o confraressa que no puixa passar que per los Bits prior e mayor-

domens sia provehit en ses necessitats de la dita malaltia dels bens dc la

dita cofraria». A mes, era frequent el subsidi en diners i en treball dels

confrares; I'assistencia medica i farmaceutica; subsidi economic amb devo-

lucio en guarir-se (platers de Barcelona el 1381); auxili d'accidents i en

cas d'invalidesa i vellesa; auxili contra 1'aturament (cecs de Valencia per

mancar de pigall); auxili de mort i soterrament, i ajuda de supervivencia.

3.2. EL DESENVOLL'I'AMENT DE L'ESMENTAT MITJ,A I IA SECULARITZACIO

DELS HOSPITALS

L'existencia dels hospitals secularitzats es un fenornen comu a les

ciutats on s'aconsegueix una major independencia politica, plasmada en

I'exercici d'una sobirania popular propia. Des del segle xiii s'inicia el proccs

de secularitzacio relativa dc l'assistencia hospitalaria, tot i que persisteix

durant prou temps el caracter asilar d'algunes institucions. Per exemple,

('hospital de la Scu de Girona encara el 1363 acollia pobres durant tres

dies, sempre que no fossin folls i dolents, es a dir, no hi havia l'obligacio

d'admetre malalts.

Aleshores, a poc a poc, canvia 1'orientaci6 i el funcionament d'aques-

tes institucions. Es molt significatiu al respecte 1'ordre donada per Pere

el Cerimonios perque els metges i cirurgians de la ciutat de Barcelona

visitessin, obligatoriament i gratuita, per torns semanals, els malalts dels
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hospitals do Ia ciutat. D'aqucsta mancra s'inicia la indcpcndencia -no
absoluta- dels hospitals do la tutela religiosa, tot establint unes subven-
cions economiqucs periodiques i regulars procedents de donacions reials o
dels organismes gestors de la ciutat. Cardoner cita en aquest sentit que a
Barcelona, el 1397, la Tresoreria Reial donava 5 florins d'or d'Arago a
cadascun dels principals hospitals de la ciutat.

Cap a la segona meitat del segle, i a causa de les dificultats adminis-
1ratives que suposaven tints hospitals independents, s'inicia pets consellers
de la ciutat de Barcelona una collecta per a construir un hospital de nou
encuny, que fou inaugurat el 1401. Com ha estudiat Danon, el financament
d'una obra tan important es va obtenir en part dels bens clels antics
hospitals que varen vendre llur patrimoni o 1'hipotecaren mitjancant la
Taida de Canvis . Coin ha estudiat Jetter , amb aquesta nova institucio assis-
tencial es planteja un problema singular , ja que la necessitat de reunir en
un sol edifici tants malalts, va obligar els tecnics en administracio i arqui-
tectura a adoptar solucions totalmcnt noves: 1'hospital de planta en creu.
Clarmont-Ferrand, Mila i Barcelona, foren els primers a construir-se.

L'« Hospital de Foils, ignocents e orats » de Valencia , fundat el 1409,
lou el primer manicomi independent de l'occident europeu i el tipic exem-
ple de les fundacions hospitalaries de la burgesia de ]a baixa Edat Mit jana.
A mes de les condicions economiques que possibiliten a la clase burgesa
cl seu paper beldigerant, Joan Fuster ha assenvalat la importancia per a
aquest grup de la incorporacio precoc a la cultura de la llengua catalana.
Coin indica Garcia i Ballester, aquest fenomen significa 1'extensi6 de les
preocupacions cientifiques i culturals a la classe burgesa. Nomes quan
la cultura i la ciencia s'expressen en catala, el burges de fonnacio mitjana
to acces a allo que abans tan sols podia coneixer 1'universitari que utilit-
zava cl llati. Exponent del que venim dient es l'Hospital dels Foils de
Valencia, i al privilegi rcial de constitucio -donat per Marti I- vciem
reflectit el triomf de la burgesia : aels mantenedors de tan benefica insti-
tucio siguen deu ciutadans, mercaders o de similar condicio, pero que no
hi puguen ser preveres, cavaliers, dignificats am generositat o paratge,
juristes o notaris; i no perque cadascu d'aquestes clases no mereixen les
majors prcheminencies i honors sino perque aquesta obra deu esser total-
ment laica i d 'homes planers en lo que es refereix a la seva categoria,
jurisdicio i tota clase d'actes i no dels esmentats estaments... Si quel-
com despres d'admes fos armat cavalier, ordenat prevere o investit d'habit
religios... siga ipso facto excluit de la confraria i no puga mes abans ser
admes».
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