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No cal justificar aquesta perioditzaci6. Si, com afirma Cardoner (1973)

i ens acaba de comentar Rosa Ballester, 1479 es una fita fonamental en la

historia social dell Paisos Catalans, 1716 no ho es menys. Tota I'estruc-

tura politica i administrativa de ]a Confederaci6 Catalano-Aragonesa i els

desigs de veure integrats els dominis de la monarquia espanyola en una

especie de Commonwealth a 1'anglesa, com ha proposat Joan Regla (1969),

restaren no sots congelats sing esclafats amb la creaci6 del nou estat

cl'cncuny borbonic. Entre aqucstes dues dates els fets fonamentals son

marcats pet pas de l'hegemonia, ostentada per Catalunya fins a la meitat

del quatre-cents, a Valencia; situaci6 que es mantindra fins a la crisi so-

cial del 1568. Valencia es converti en veritable capital financera de ]a

monarquia hispanica. Pero 1'empresa americana de Castella va reduir la

importancia de Valencia a un nivell purament regional. Unes dades ben

elogi.ients ho confirmen: el total dels prestecs concedits per la ciutat de

Valencia a Ferran el Catolic, representava exactament 1'1,10 per 100 del

tresor america arribat a la Casa de Contractaci6 de Sevilla durant el regnat

de Caries V. No hi havia comparaci6 possible, doncs, entre la dcbil eco-

nomia catalano-aragonesa i la riuada de metalls preciosos que permete de

linan4ar les grans empreses de Cartes V i de Felip II.

La crisi social que s'inicia el 1568 obri on periode d'inestabilitat que

lini amb I'expulsi6 dels moriscos (1609-1614), amb greus consegiicncies per

a Valencia i Arag6. Cal tenir cn compte que de la Corona d'Arag6 van

csser expel•lits uns 200.000 moriscos, el 20 per 100 de la poblaci6 total:

140.000 de Valencia, 60.000 d'Arago i 4.000 de Catalunya. Des de 1'expulsi6

a ]a guerra de Succcssio, Catalunya exerceix indiscutiblement una hege-

monia de fet dins la Corona d'Arag6. Tan sols entre 1640 i 1659 la guerra

de Catalunya converteix Valencia en el gran port de ]a monarquia hispa-

nica a la Mediterrania. Es repeteix, doncs, el fenomen de mitjan segle xtv,

quan la guerra civil catalana de l'epoca de Joan II tingue favorables

repercussions a Valencia. Aquest fet i 1'existencia despres del 1609, corn

ha estudiat James Casey (1969), d'una agricultura amb una estructura fer-
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ma, scrii Cl context social cn Clue Cis lrot'afori'., proclaim an la rcnovacio

cientifica. D'altra part, la recuperacio catalana despres de in crisi ccono-

mica de I'Occident curopeu entre 1680-1690, i la intelligent actuacio de

Joan Josep d'Austria, son factors importants en el paper que desenvolupa

Catalunva cn cl matrix proccs.

Segons hem comentat, la societat valenciana entre les darreres deca-

des del segle xv i la primera meitat del xvt, es cl focus de ciencia mes

important a la Corona d'Arago. L'estructura peculiar que Jaume I va donar

al nou regne i el desenvolupament d'una clase mitjana de caire mercantil

i premodern, son elements fonamentals per a explicar les caracteristiques

de la seva universitat, i sobretot de la Facultat de Medicina. Conn ha estu-

diat Lopez i Piiiero (1974), iota la renovacio anatomica a Espanya to coin

a origen l'escola d'anatomia de Valencia, amb dues figures tan significatives

des del moviment erasmista coin L. Collado i P. Jimeno. Pero alto potscr

mes significatiu cs que 1'origen de l'escola medica valenciana sigui precisa-

ment l'existencia d'una cadira de cirurgia.

El privilegi per al Col•legi de Cirurgia fou donat cl 1283 per Pcrc III

i ratificat per Joan I (1392) i Pere IV, amb la facultat de fer les seves Ileis,

estatuts i ordenances i de reunir-se sense representacio dcl poder. Tot aixo

fou confirmat per Felip III, Felip IV, Caries II i el matcix Felip V. Anib

postcrioritat, i aplicant de forma impropia el decret de <(Nova Planta», el

rci imposa l'obligacio als cirurgians de Valencia, que per a poder exercir

havien d'acudir a Madrid al tribunal del Protomedicat. Aixi acabava un

diet que havia possibilitat l'importantfssim desenvolupamcnt d'aspectes

tecnics a la Facultat de Medicina de Valencia. Tenint en compte que, men-

tre a les universitats dc veil encuny la cirurgia era relegada, a Valencia

s'exigia, a tot aqucll qui volgues exercir a la ciutat, tres ant's d'cstudi,

nou dc practiques i un examen de conclusions i preguntes de ti-es bores,

que a rues de scr public havia de desenrotllar-se tot ell en llati. El que

aixo pugui significar de valoracio per a la tecnica cs indiscutible, i el

contrast entre aquests valors, que Maravall (1972) no dubta de dir mo-

derns, i la classica divisio entre ciencies Mures i servils no pot esser mes

significatiu. is clar, si la universitat era directament controlacia per Ics

forces wives de la ciutat, Ilurs valors i interessos havien de reflectir-s'hi.

Aixi dunes, cl Studiuin Generale de Valencia fou el mes represcntatiu dcls

Paisos Catalans.

No es tracta doncs d'una simple pendulacio demografica, corn horn

Chu, ja clue Cl 1497 Catalunya sense stricto i cl Rossello tedicn 63.234 foes,

inentre que cl Regne de Valencia cl 1480 tan sols tenia 50.000 families.

Is ccrt clue la diferencia de densitat per km.2 es de 8 per a Catalunya i

de 10 per a Valencia. Pero cl mes important per at proccs dc constitucio

de la societat mercantil catalana, amb tot el que significa en cis nous plan-

tejamcnts medics i assistencials, potscr sigui l'existencia de minories no

incloses entre els que podrfem anomenar cristians veils.
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El paper de Pont desenyolupat pets jucus en Cl periode de Ia baixa

Eclat Mitjana, en la transmissio del saber medic, ha estat el terra dun

intcressant trcball de L. Garcia i Ballester (1969). Pot esscr quc 1'cxistcncia

dun nucli important de jucus conversos als Paisos Catalans sigui una

dada a tenir en compte en estudiar tot aquest proces. A mes, es tracta

d'una classe mitjana fonamentalment Urbana que, a causa de la sera labo-

riositat i solidaritat, prestava importants seryeis a la classe superior i

gaudia d'una autentica situacio folgada. Si segons A. Dominguez i Ortiz

(1973) es pot estimar en 1/3 el nombrc do jucus que una ciutat tan popu-

losa coin Valencia acollia dins les seyes muralles, no ens poden estranvar

alguns aspectes que yenim comcntant; ni la participacib dun jueu congers,

Llorcnc Salom, a la fundacio del primer manicomi del mein; ni tampoc

1'o1igen jueu do Lluis Viyes i d'altres molts metres i cientifics que ens

stria inoportu de citar. Pero el mes signiticatiu es que aquest model quc

proposem no as exclusiu de ciutats corn Valencia o Barcelona. A Morella

es produeix Cl matrix fenomen a Fabric del desenvolupament del comerc

do la liana en cl qual tanta importancia tingueren aquestes minorics. Es

molt evident cl let que el mateix any (1409) quc fou donat el priviiegi per

a ('hospital do Sawa Maria dell dolls, igrroscenls i orals de Valencia, en

fos clonal un altre per a Morelia amb el matcix significat.

Una critica a aquesta hipolesi dc trcball as IIcscas nombrc de jucus

cremats als Palsos Catalans; pero no oblidem que la Inquisicio es va esta-

blir mes tard a Catalunva i Valencia clue no pas a la Corona de Castclla.

Peru si a Llcida cntrc 1487-88 nomes foren cremats 5 jucus, en foren com-

dcmnats a mort 123; a Barcelona en 1491 en foren cremats 3, pero condem-

nats, 126; la qual cosa ens indica quc, mentre Ferran Cl Catolic dubtava

d'imposar el Tribunal del Sant Ofici a la Corona d'Arago, va donar temps

perquc molts d'aqueiis fugissin de la crema. Em sembla molt significatiu

(Inc a consegiicncia de la persecucio dels jucus, cis representants do la

ciutat de Barcelona cs queixen al Rci quc la taula hagi quedat sense Eons

i la ciutat privada de burgesia.

i,Dc quina mancra tot el quc venim comcntant sera el motor de canyi

dun non concepte de medicina? Si tenim en compte quc la medicina as,

ha estat i sera una actiyitat social, I'estructura i la dinamica do la socictat

marqucn les caractcristiqucs do la cicncia i la practica mcdica en cada

moment. Vcgem-ho en el nostre cas concret.

P. Lain Entralgo (1962), estudiant la medicina en I'obra dc Plat6, Na
descobrir I'existencia de tres tipus de medicina: medicina per a rics, me-

dicina pcr a Testament mitja i medicina per a pobres. Aquesta diversi-

Iicacio socio-economica de I'assistcncia mcdica, quc es mante de forma
descarada fins ayui, s'adapta a lcs diverses circumstancics historiqucs.

Quan la classe burgesa controla el govern de ]a ciutat, es preocupa per la
qualitat de I'assistencia mcdica que ha do rebre, i aixi controla les Iacul-

tats do medicina, coin cra cl cas de Valencia, bo i procurant que la qualitat
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ircniCa do 1cs pcrsoiics Iiiccnciadc' los compar'ihlc a la do lc^" inilloi"

universitats europees. Peru, a rocs, imposa unes proves al metge que vulgui

excrcir a la ciutat, que durament podria suportar avui mes dun distingit

professional. '.s molt curios que el rigor exigit per als metges que dcsit-

javcn instal•lar-se a la ciutat de Valencia, es transformes en una certa

laxitud quan es tractava d'autoritzar 1'exercici de la medicina en altres

llocs de la Monarquia.

Quant a l'assistencia als pobres, l'evolucio cxperimentada es mes sig-

nificativa encara del caracter modern d'aquesta socictat. Una visio apa-

rentment religiosa i caritativa, pcro quc ja tc I'encuny de ]a nova burgesia,

esdevindra una idea i un model d'assistcncia quc culminara plenament

amb I'cxit dc la Revolucio Burgesa al segle xvur.

El problema no pot esser mes suggestiu. Es tractaria, doncs, en prin-

cipi, dc procurar que la ciutat humana fos un reflex de la ciutat dc Dcu.

Aquesta gi.iestio vindria necessariament vinculada a una visio augustiniana

del mon, que si poguc resultar negativa respecte al plantejament del paper

de la ciencia en ci progres social, com dc forma tan esplendida ha estu-

dial L. Garcia i Ballester (1976), fou extraordinariament positiva quant a

suprastructura ideologica de la nova burgesia. Franccsc Eiximenis (v. 1327-

1409), un dels represcntants d'aquclls currents antiinteflectualistes i de la

clei'oiio inodenta a la Corona d'Arago, suscitava als Jurats de la ciutat

de Valencia el problema de la solidaritat hu nana en aqucsts termes:

Semblantment, pots veure qui si la un membre sofri mal, los altres se'n

complanyen, car si percuts a nengu en lo cap o en qualque altre membre

se voila, tantost lo brae s'hi para c li fa escut, e ]a boca crida ajuda c dona

serval do dolor. E si a vegades, per ventura, un membre nafra a 1'altre

c li fa mal, lo membre ferit o nafrat no dernana venjanca, ans tot lo cos

esta trist c es complany del mal quc el membre nafrat haura pres. Pots

aixi mateix veure que un membre no ha enveja do be ni de ofici de I'altre,

ni james ]a un membre no el vol separar de 1'altre; ans si la un membre

es tallat del cors, tots los membres e tot lo curs tremolcn, e s'esmaicn c

avorreixen aquella separacio aixi quasi corn a mort». q-Que clones -diu

aquest actor- volen (fir aqucsts fan bells, c tan expressos c tan clars cxem-

plis quc Den ha a nos proposat del cos c dels membres, sing quc, per aco,

cascu do nos, qui sum membres, prengam eximpli de amar, c de zclar e

de pugnar vigorosament, c semblantmcnt per amor do tot to cos, 4o cs,

per la conumitat e per la cosa publica?».

Aquesta actitud enviers els problemes dc ]a comunitat i especialment

en un aspecte tan ostentos corn es la malaltia en a116 quc to dc publica

vcrgonva (el cas, per exemple, dels foils), justificara en I'aspecte religios

I'actitud pragmatica i eficac del grup social mes nombros i influent a

ciutats corn Valencia, Barcelona, Morella, Xativa i adhuc Mallorca. Un

membre d'aquest grup, que va expcrimentar en la seva earn 1'odi de ]a

persecucio, pcro no per aixo va oblidar les traces que ]a socictat valenciana
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li va marcar cn la scxa socialitzacio, Lluis Vives (1492-154(1), reprcn^_ur, la

en pie periods modern, aquesta doctrina social.

En 1526 es publicava a la ciutat dc Bruges l'opuscle De suhi'crttione
Punperunr .sire de Hurnnnis necessitatihus. En la dedicatoria als burgmes-
tres i al senat de Bruges deia Vives: <<he de confesar que jo tine tanta
estima a aquesta ciutat corn a la meva nativa Valencia),. Disset anys d'ab-
sencia no Phan fet oblidar la seva ciutat d'origen per mes que la Inquisicio
hagi desenterrat les despulles de sa mare i les hagi comdernnades a la
foguera. Si insistirn en el testimoni de Vives corn un producte d'aquella
societat burgesa tipica dels Paisos Catalans, is perque, malgrat ]a seva
llunvania, continua vivint en un ambient purament valencis. Corn recent-
ment ha estudiat CarIes G. Norena (1970), Vives es sass a la ciutat de
Bruges amb la filla d'una familia valenciana, Margarida Valldaura, i valen-
cians, molts dells exiliats, formaren el scu grup d'amics i familiars. El
catala, doncs, fou en tot moment el seu idioma, que mai no renuneia.

El plantejament de Vives es difcrencia del d'Eiximcnis en tant que la

nova societat mercantil i burgesa ja pot prescindir de raons estrictament

rcligioses, tot utilitzant un criteri quc es transforms en llei despres de la

Revolucio Francesa, cs a dir: la Ilei de la humanitat o dels drets de ]'home.

Aixi diu Vives: <<No es deu sufrir en ninguna ciutat cristiana, ni tampoc

en la dcls g-entils, a on es vixca segons la Ilei de ]'humanitat, quc mentre

uns naden en l'abundancia... peligre per falta de cincuanta o cent florins ]a

castitat d'una donzella, la salud i la vida d'un home de be i quc on pobre

pare de familia es vetja tristament obligat a desamparar a la seva muller

i als sous fills xicotets». L'assistencia al pobre, s'ha transformat doncs en

una exigcncia per al governant i no necessariament vinculada a un acte

de caritat, sing d'elemental justicia social.

Un problema diferent cs el de les formes col•lcctivitzades d'assistencia

niedica. Ja ens ha comentat Rosa Ballester la importancia que els gremis

i les contraries varcn tenir en aquest proses a la baixa Eclat Mitjana. Als

settles xvi i xvi i la cosy canvia lleugerament per l'imperatiu ideologic de

la burgesia dominant i la perdua dc forca de ]a plebs despres de les crisis

socials de la segona meitat del cinc-cents. Mentre les contraries evolucio-

naven a ]a Corona de Castclla fins i tot constituent-se en autentiques socic-

tats de socors mucus, a Valencia certament, i molt possiblement a Cata-

lunva, cls gremis, 1'estructura mes forta i organitzada dc la plebs, es fcien

carrec d'aquests opus de problemes. Rumeu de Armas (1942), nega que hi

hagi difcrencia entre I'evolucio experimentada pels gremis i les confraries

a Valencia i Catalunya i les mateixes institucions a la Corona de Castella.

No estern en condicions d'afirmar-ho o de negar-ho, pero corn a exemples

de confraries cie professionals (no de gremis, es clar), nomes ens cita en el

segle xvi la cie musics de Barcelona que fund's la Confraria dc Sant Gre-

gori i Santa Cecilia cl 1592 al Monestir de Santa Maria del Carmel. D'altra
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Bart, v i t a C'( )I a tiny cxccpci0 que CIS grcmis do P, I I I C II" i nlaiala"-

scrs Cie Valcncia absoncCixin CIS this mutuaIistcs.

En aquest sentit em sembla molt interessant un treball de Sebastia

Garcia i Martinez (1969) sobre un intent de fundar a Valcncia, cl 1684, la

Congregacio del Bon Pastor, integrada per individus sense afinitat profes-

sional. AIIO que pretenien els seas membres era 1'autoritzacio per a fixar

Cl sou a un metge amb I'obligacio d'assistir-Ios en cas de malaltia. La reac-

cio dell inagistrats de In ciutat i del claustre de la Facultat de Medicina fou

fulrninant: oposicio rotunda. Les raons no poden dsser nibs significatives,

son clarament exposades a l'informe que les tres Sales de I'Audicncia Val-en

evacuar a peticio del Virrei de Valcncia, Comte de Cifuentes. En primer

lloe, diu l'informe, una de Ies Consegiicncies previsibles de l'autoritzacio

seria l'extensio del sistema a la lotalitat dc les germandats i dcls <gremis,

limitant doncs les possibilitats professionals a un nombre molt reduit de

metges i, per tant, disminuint l'interes dels cstudiants de medicina. La

scgona Cosa que asscnvala l'informe Cs que, pel fet que els ingressos dels

metges a Valencia no depenen del nombre de noblesa o «ciutadans hon-

rats» (grup molt reduit a la ciutat), sing que, molt al contrari, Cs la plebs

la que permet als metges una clientela nombrosa; per tot el que hem dit,

I'informe desaconsella autoritzar la germandat. Darnunt aquest planteja-

ment tan sorprenent, s'alludeixen raons molt topiques encara avui: la lli-

bertat individual que cal conjuminar amb la lhbertat politica, el dret dell

metges a dictar ordinations per a 11ur propi benefici, etc.

Voldria comentar darrerament, amb brevetat, els tipus no academics

de medicina, fonamentalment 1'exercida i rebuda gels moriscos, autcntic

proletariat als Poises Catalans i de manera especial a Valcncia. Tambd ds

L. Garcia i Ballester (1975) qui millors estudis ens ha proporcionat sobre

aquest terra.

Es curios que els moriscos tan sols rebessin assistcncia mcdica de

membres de llur grup, Pero lee raons semblen evidents. Duna part, cl 1552

a Valcncia tan sols hi havia 35 metges (nitre mestres i Ilicenciats), la qual

Cosa Bona una taxa aproximada de 8 metges per cada 10.000 habitants.

Pero no perdem de vista que aquest ehleul Cs optimista, ja que es tracta

doncs de la ciutat amb la taxa nibs clevada metge/habitants de la Penin-

sula. A nibs, els moriscos no podien beneticiar-se de Ics institutions per a

1'assistcncia als cristians, ja que tan sols eren considerate per aquests coin

a ma d'obra barata. Les paraules de 1'Arquebisbe i Virrei dc Valencia,

Joan de Ribera, a Felip II, son un clar exponent d'aquestes intentions:

<<Av tambien en este niedio (casti<gar els moriscos amb penes pecuniaries

i imposar-los impostos especials) una gran conveniencia que es hacerlos

pobres, to que si vo no juzgo mal es 111LIV necesario asi para su provecho

espiritual, comp para el nuestro espiritual i temporal».

Els metges moriscos gaudien en nits d'un cas d'important prestigi.

Per exemple cl metge de Gandia Jeroni Packet fou cridat per Felip II per
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a guarir el princep Fclip. Adhuc en alguns casos obtenien el gran de llicen-

ciat a les escoles cristianes. PerO la crisi cle la primera dccada del scglc

posit fi d'una mancra definitiva a aquesta forma dc medicina que tanta

importancia havia tingut a la Corona d'Arago als segles de la baixa Eclat

Mitjana.
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