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PAIS VALENCIA, CRUILLA DE CULTURES.

DOS EXEMPLES AL VOLTANT DE LA SALUT

FR:1NC[SC ASFNSI

I lu^^^ital Infantil La Fe, Valencia

JOAN LLUIS VIVES I L^ATENCIO A LA SALl1T'^

En primer Iloc vull agrair nwlt sincerament la in^^itacio que m'ha fet una

institucio de tint de prestigi com 1'Academia de Ciencies Mediques de

Catalunya i de Balears de pronunciar aquest discurs inaugural del curs

lyy5-199h. L'agra^iment es doble: per una part personal, per a mi es un gran

honor ocupar aquesta tribuna en tan solemne ocasio, honor que dec no als

meus escassos merits, lino a 1'amistat i afecte que m'une^:x al president de

1'Academia, Dr. Joaquim Ramis, benvolgut company tart en 1'exercici profes-

sional de la pediatric cum en I'organitzacio i realitzacio de nombrosos Con-

gressus de ti1etges i Biolegs i de Pediatres do Llengua Cctalana des de fa ja una

vintena d'anvs. f'er alts part, agraeixc molt sincerament tambe que la in.-ita-

cio s'haja fet a un valencia. Se que no es la primes vegada que un ^^alencia

ocupa aquesta tribuna. Recorde la amferencia inaugural que va prontmciar

aqui el Dr. Emili Balaguer, i vaig sentir molt perdre'm la intervencio del nostre

gran cantant xati^^i Raimon. Els valencians tenim molta necessitct que se

compte amb nosaltres a 1'hora d'organitzar qualse^•ol acti^^itat presidida per la

nustra Ilengua i cultura comuna. En aquest sentit, I'actitud de 1'Academia de

Cicncies Mediques es exemplar, i seria bo que el seu excmple fora seguit

habitualment per totes les institutions catalanes.

Precisament com a terra de la me^^a intervencio he volf;ut triar la figure

d'un vclenci^ qualificat per alguns com «el valenci3 mes universal de tota la

hist^^ria». I'ersonalment no m'agraden aquestes qualifications pel pot rigor

'Cuntercn.i.i impartida en I',utr d'inau^;un^cio del curs I^ni;-^v^in ,^ I':ACT1^IS. 13arieluna,

Ifl ^1'<^rlubrc do lyy5.
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que suposen en mancar-nos una referenda valida per a mesurar la «universa-

litat» i resultar molt discutible la superioritat de Vives respects a altres
valencians, malauradament puss, tambe «universals»: Arnau de Vilanova,

Ausias March, alguns membres de la familia Borja , etc El que si que cal
remarcar en Vives, potser mes queen d'altres, es que en tot moment va exercir

com ^ tal valencia, fins al punt d' incloure sempre el toponimic de la seva ciutat

nadiua just al scu propi nom a I'hora de signar la majoria dcls sous escrits:

Joannis Ludovicus Vives Valentinus.

M ^r., iu^i„ri^

Joan Lluis Vives va naixer a Valencia en les darreries del segle kv. Feia
uns cinquanta anys que, sobretot ^^ la peninsula italiana i als I'a^isos Baixos,
havia pros fora eixe gran moviment cultural, economic, social i politic cone-

gutcom a «Renaiximent» que s'estengue rapidament per tota Europa i signi-

fica la fi de 1'edat mitjana i el comen^ament de 1'edat moderna.

Culturatment , el renaiximent significa la consagracio del current humanis-

tic. I.a persona humana es «redeseoberta» i passa a ocupar el lloc central del

pensament, tot i buscant una continu'itat amb els filosofs grces classics.

Economicament , s'instaura definitivamentel numetarismc:l'economia d'in-

tercanvi deixa lloc a 1'economia financera, la goal Cosa possibilita el sorgiment

d'una nova classe social, la burgesia que arribaria a tenir un paper fonamental.

Politicament , rs 1'epoca de la institucio de les monarquies absolutes, amb

cxcrcit i diplomacia permanents, que adquiriren un gran poder en gran part

degut a la colonitzaci^i de roves terres conegudes grades als grans «descobri-

ments» geografics.
En aqusst mare, comencen a discutir-se i posar-se en dubts alguns principis

a>nsiderats fins alcshores com a indiscutibles, la goal coca influi enormement

en els grans moviments reformistes del cristianisme occidental que portaren

al trencament amb I'esglesia catolica romana de gran part d'Europa.

Rrsuh^ tsuu,anrtc

Tradicionalment se fiaa el neiximent de Joan Lluis Vives en ]'emblematic

1492, si be posteriors i mes rigoroses investigations cronolbgiques parlen en

favor que neixquera un n dos anys mes tard (1). Son pare, Llufs Vives i

Valeriola, fou u d'aquestos burgesos, acomodat mercader de teixits valencia

que se casa amb Blanca (o Blanquina) March, de la goal va tindre sins fills, dos

barons i tres dunes. En un principi, 1'economia familiar se desenvolupava prou

be, fins que a partir de 1'anv 1500 diversos membres de la familia comen^aren

a tindre problemes amb la [nquisicici.

EI motiu pel goal Ies families Vives i March se vegueren implicades en

processos inquisitorials esta avui totalment aclarit. EI referit any ]500 se
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descobri que una tia de Joan Lluis , casada amb un cosi de son pare , regentava

una sinagoga clandestina a Valencia i alli acudien per a llurs precs i celebra-

cions religioses bon nombre de jueus « conversos ,, valencians que durant

diverses generacions seguien practicant llur fe malgrat que ,Oficialment'

s'havien fet cristians feia temps. Cal recordar que la condernna per un tribunal

de la lnquisicio no solament significava on dur castig fisic , que amb certa

fregiiencia arribava a la foguera , sine que tenia tambe ones importantissinms

repercussions economiques , que incloien la confiscaci <i de la majoria dell bens
personals i familiars i la prohibiciai de 1'exercici de gairebe la totalitat de les
professions minimament lucratives i molt particularment el comers i les
finances i aixo no solament per a la persona condemnada sine tambe per als
seas descendents.

Ti i< lvl as,x(u ") 1)1 I A Insiom v

Durant molt de temps s'ha negat l'ascendencia jueva de I.luis Vives.
En els primers anys del franquisme, per exemple, se qualificava tins i tot de
,,calumnia,, el fet d'atribuir origen jueu al wmodel,, d'intel•lectual espanvol i
cristii. Aquesta ,cal6mnia>', com tantes altres, seria fruit de «I'enveja i de l'odi
dell enemies de 1'Esglcsia i de la Patria,,, etc., tot utilitzant on llenguatge forca
conegut per la gent de la meva generacio... Es molt trist comprovar que
intellectuals corn per exemple el Dr. Gregorio MaraTic n caiguen tambe en els
paranvs dell perjudicis de l'espanvolisme i del nacional-catolicisme i
atribueixquen I'exili « voluntari>> de Joan Llufs Vives a « l'afanv d'aventura i
inquietud viatgera propia del quixotisme espanvol...» (2) o que Llorenc Riber
escriga en el proleg a les (Thras connplctas de Vives que «...merece una repulsa
instintiva ... el presunto origen judio de Juan Luis Vives. Nos dude ver
mancillado con esa mancha ancestral el mis cristiano de los epigonos del
Renacimiento ... victorioso debeledor de musulmanes y judios>' (3). Afortuna-
dament, a partir de mitjan de la dccada de 1960 no fou possible seguir ocultant
la realitat i, amb la publicaci6 de les actes dels processos inquisitorials dels
Vives i dels March, queda perfectament clara l'ascendencia jueva de Joan Lluis
i el principal motiu del sea exili (4). De fet, romandre a Valencia hagucs
significat quedar en la mes absoluta indigencia... en el millor dels casos. Es
interessant dir que aquells que amb mes rotunditat negaven l'origen juev de
Joan Lluis Vives feien imaginaris arbres genealogies volent-lo fer descendent
de les families catalanes Vives i March vingudes al Regne de Valencia cam a
repobladors en el segle vui (5, 6), alguns fins i tot el feien descendent d'Ausias
March! Res mes fal•lac! Avui sabem perfectament que els cognoms «Vives»,
,,March,, i « Valldaura,, foren escollits per les families jueves «Abenfacam>',
> Xaprud> i «Xuxe», respectivament, unes quatre o cinc generacions abans de
Joan LIuis amb ocasio de Ilur «conversio» al cristianisme (1).
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El jove Joan Lluis feu els estudis primaris a Valencia i arriba a assistir a

classes en la Universitat, tot just creada corn a Estudi General per una butlla del

papa valencia Alenxandre VI Borja. No demostra gaire entusiasme en aquestos

estudis, que no satisfeien en absolut la seva inquietud ni les seves aspiracions,

ja clarament divergents dels estrictos i rancis plantejaments escolastics i de la

rigidesa pedag6gica dominant. Amb tot, Joan Lluis h avia aconseguit una bona

formaci6 basica en hurnanitats, particularment pel que fa a les llengues

classiques, quan als 17 018 anys abandona Valencia per a no tornar-hi mai mes.

Les raons econbmiques s'ajuntaren anib les intellectuals perque el pare

decidira enviar Joan Lluis a ]'estranger. La primera etapa fou Paris. En la

Universitat de la Sorbona prengue contacte amb molts intellectuals que

fregiientaven ]'ambient cosmopolita de la capital francesa. Vives estava molt

mes a gust i treia molt mes profit de les converses amb aquella gent fora que

dins de les aules universitaries. L'ensenyanca oficial tarnbe en Paris seguia

dominada per l'escolastica, sobretot pel current nominalista de Guillem

d'Ockam : per a Vives, hi havia execs de dialectica i de referencies als classics

-unilateralment interpretats- i molt poc contacte amb la realitat social,

economica i cultural del moment. Fou a Paris on Vives prengue el primer

contacte amb l'obra de qui despres seria el seu gran admirador, mestre i -en

alguns aspectes- contrincant Desideri Erasme de Rotterdam . Amb tot, Joan

Lluis tambe va quedar decebut de Paris i al cap d'un parell d'anys marxa mes

al nord, als Pafsos Baixos, important focus cultural capdavanter dels movi-

ments renaixentistes. Alli fixa la seua residencia per a la resta de la seua vida,

fonamentalment a Bruges, si be va viure tambc algun temps a Breda i a

Lovaina, amb viatges i sojorns a altres indrets europeus, particularment

Anglaterra i, novarnent, Paris.

A Flandes ]'ambient cultural i intellectual era molt diferent al de Paris.

L'escolastica practicament havia perdut tota la seva forca i anaven imposant-

se els nous corrents. Eren els anys de la reforma protestant i dels grans canvis

de mentalitat en tots els aspectes: religios, politic, economic. Sabre tot, eren els

anys d'apogeu de I'humanisme al capdavant del qual figurava el citat Erasme

de Rotterdam que, ara ja conegut personalment per Vives, se convertiria en eI

seu gran amic, protector i admirador. Es interessant destacar la poca simpatia

d'Erasme gels intellectuals espanyols, entre els quals no considera mat a Vives

(7), i als quals acusava d'estar massa influits pets jueus. Per altra part, aquesta

poca consideraci6 era compartida pel propi Joan Lluis Vives (8).

PR.I':SII('I CO M A ( ()N-I I I fR

Els anys viscuts a Bruges foren per a Vives d'una gran fecunditat peI que fa

al seu treball corn a escriptor socialment compromes i corn a conseller i
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preceptor de personalitats cimeres de la reialesa, 1'aristocr,)cia i 1'Esglesia de
Iota Europa. La farna de Joan Lluis Vives fou immensa per tot arreu, i de tots
els indrets d'Europa acudien a visitar-lo buscant el see Conseil. Entre les
person alitats que ho feren trobem:

Guillem De Croy, bisbe de Cambray, posteriorment ministre de 1'empe-
rador Caries V. A la mort del cardenal Cisneros fou nomenat arquebisbe de
Toledo, cardenal i canciller de Castella. Des del seu c,)rrec, fou un important
protector de Vives, al qua( encarreg,) obres, actuant cam el seu autentic
«mecenes". Per desgr,)cia, aquesta protectio dura poc, perquc el cardenal
De Crov Mori jove coin a consequencia d'una caiguda de cavall.

- Adria d'Utrecht, preceptor del prineep Caries, futur ernperador Caries V,
a qui represents en els refines peninsulars coin a successor de Ferran el Catblic.
InfluI davant d'aquest perque canviara el seu primer testament, en el qual
nomenava successor en els regnes peninsulars 1'infant Ferran, segon fill barn
de sa filla Joana la Boja, i cis deixara a Caries. Despres fou bisbe de Tortosa i
cardenal. Estant en la seva dii cesi fou anomenat Papa amb el nom d'Adria VI.
Al Vatics va fer una gran reforma material i moral de la curt pontificia,
mantenint constant correspondencia amb Vives; particularment important
fou la carta que Joan Lluis li escrigue Solar III situaciui i It's rez'oltes en Luroho, en
la qual estimulav a el Papa a obrir converses amb els reformadors protestants
per tal d'evitar guerres i penalitats. En un intent per evitar 1'enfrontament amb
els reformadors, molt probablement per consell de Vives, reconeguc Ies
disculpes del pontificat en la dicta de Nurnberg.

- Ignasi de Loiola , posterior fundador de la Coinpanvia de Jesus. Al llarg
de Ies converses amt.) loan Llufs Vives qued,) patent l'afinitat entre ambd6s en
bona part de materics, en particular en 1'atenci6 que s'ha de prestar al cos
homy ,coin a diposit de ('anima', cuidant-lo i lliurant-lo de sofriments
evitables per tal (11-le no distraguen I'atencio a 1',)nima (9).

- Particularment important per a Joan Liuis Vives fou el contacte amb la
familia Valldaura, prospers mercaders valencians establerts a Bruges,
Ilunvanament emparentats amb els Vives, que el prengueren coin a consellcr.
Finalment Joan Llufs pass,) a fonnar part de la familia en c&ar-se amb Ia filla
Margarida.

-Tomas Moro , canceller d'Anglatcrra, amb qui establiria una forty amistat
i qui introduiria Vives en la cort reial de Londres, coin veurem a continuacio.

EsrAi>A n Au(;1 A I i RI A

1`1 parentesi ines perllongat de Vives durant la seu,) residencia a Bruges fou
la seva estada a Anglaterra. A traves de Tomas Moro aconseguf Cl nomena-
ment de professor a la Universitat d'Oxford i, el que es mes important, el de
preceptor de la princesa Maria, filla del rei Enric VIII i de la reina Caterina
d'Arag6, filla dcls Reis Catolics. L'acolliment de Lluis Vives en la cort reial
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angIesa fou excellent. Els sous consells foren tinguts sempre en compte, essent

respectat i benvolgut per tots, especialment per la reina Caterina. Per a

1'educacid de la filla dels reis -la futura Maria Tudor- escrigue la famosa

obra Dc ins titutiones feminae christionac en la qual ddna nombrosos consells per

a l'educacid femenina i per a la correcta atencid dels infants.

A Londres estant Ii arribaren noticies des de Valencia molt alarmants sobre

Ia situacio de la seva familia. El pare havia estat processat per la Inquisicid amb

perill de ser condemnat a la foguera. Joan Lluis, perfectament assabentat, no

parla mai explicitament de la institucid inquisitorial; referint-se a les noticies

que Ii arribaven deia que estava preocupat per la «salut>> de son pare, que cs

ornolt delicada>> i que esta en les « acaballes >, que no to sort perque <<Fortuna>>

«ens is adversa»... Per desgracia els mats presagis s'acompliren, Lluis Vives

i Valeriola fou cremat viu, la seva esposa Blanca March havia mort de pesta poc

abans de que Joan Lluis abandonara Valencia, amb tot tambc fou condemnada

i les seves despulles exhumades i cremades.

Estant a Londres fou oferta a Vives la catedra de la Universitat d'Alcala

d'I-ienares que tot just acabava de quedar vacant a la mort d'Elio Antonio de

Nebrija , oferiment que fou rebutjat.

L'estada de Joan Lluis a la cort anglesa tingue tambe un tragic final arran

el - trencament del matrimoni reial. Corr es ben sabut, Enric VIII vullgur

anul-lar el seu matrimoni amb Caterina d'Aragd, sota pretexte de no haver-li

donat ningun fill bard al cap de vint anys, per casar-se amb la seva amant Anna

Bolena. El canceller de la cort Tomas Moro se posy de part de la reina, com

tambe ho feu Vives. Donat el caire dels esdeveniments, al cap de cinc anys de

sojorn a Anglaterra, Joan Lluis torna a la liar familiar en Bruges abans de cdrrer

el perill d'una sort semblant a la del famds autor de I'Utopia, que havia estat

decapitat.

RiIORNABiNI:s

Joan Lluis Vives torna d'Anglaterra al domicili familiar en Bruges, profun-

dament afectat pels esdeveniments de Valencia i de Londres i malaltis, patint

ja els primers simptomes de la malaltia que acabaria amb la seva vida. A

Bruges viuria tota la resta dels sous dies, amb la sola excepcid d'un any de

sojorn a Breda per tal d'actuar com a preceptor de la duquesa de Nassau.

Durant aquest periode de maduresa la produccid intellectual de Vives fou

impressionant, publicant gran nombre de les sever obres mes importants,

entre elles Dc concordia ct discordia in humano mere, Dc disciplines, Excrtitatio

linguae latinae i De anima et vita.

Joan Lluis Vives more a Bruges el 6 de maig de 1540 a I'edat de 47 o 48 anys.

Abans d'entrar en el terra de la salut en Joan Lluis Vives val la pena de fer

una breu al•lusid a la seua actitud pel que fa a la Ilengua.
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Lv I I I N(,I':v I)I JO,:vy Liuis Viers

Vives pubIica totes les seues obres en ilati, ,lingua franca,, aIeshores de tota
la intel-lectualitat europea. A mes a mes, el Ilati de Vives era particularment
culte, ric i polit, destacant per sobre el Ilati gairebe « macarr6nic" utilitzat per
altres actors contemporanis seus. El gran poeta valencia dels nostres dies
Marti Dominguez , en el seu poema Arhres de 1955 dedicat a la nostra Ilengua,
parlant de les seues arrels, fa una primera referencia a Lluis Vives en els versos

,Mai la llengua del Llaci sera aci forastera...
En ella Lluis Vives dicta son magisteri;
i encara estava viva en la Valencia culta

de la centuria divuit.,^

Malgrat aquest is practicament exclusiu del Ilati en I'ohra de Vives, eI propi
actor reconeix que pensa en la scua Ilengua materna, sempre benvolguda i
respectada (10), que en ella prega Deu, recordant les oracions que Ii va
ensenyar sa mare, i en ella parla amb els nombrosos paisans que se troba per
tot arreu i en particular amb la scua dona. <<La llengua era I'tinica cosa que
havia heretat i conservat dels sous pares... i que la Santa Inquisicio no Ii pugue
furtar<< (1 1-13).

En Dc officio mariti, dedicat a Francesc de Borja, Duc de Gandia, Vives
confessa que el redacta primer en catala i despres el tradui al llati. Pareix ser
que I'tinic text escrit en catala que es conserva de Vives es una carta titulada
Dc 1'estahliment de to Scala enviada als jurats de la ciutat de Valencia, dels quals
depenia I'Estudi General, sobre el funcionament desitjable de la naixent
Universitat (6).

EI propi Marti Dominguez en el mateix poema, tent referencia a 1'extensi6
de I'idioma per tot indret on hi hagueren valencians, ens ho recorda

,Son cavil divi-huma l'altre Ferrer
per Avinyo i Grenoble amb ton fil llaura,
i en sa casa de Bruges, matiner,
Vives et parla espai amb sa muller,
la dolca Margarida de Valldaura...,,

Gregorio Maranon, en el seu ilibre Espairoles Cuero de Espana fa referencia a
la mateixa escena diguent: ,Con Margarita hablaba el "dulce dialecto" que da
fervor infinito a la intimidad, al rezo y al arrullo...» (2).

Com a pedagog, Vives insisti sempre en la necessitat que la primera
ensenyanca se fera sempre en la Ilengua materna de I'alumne i, en consequen-
cia, en 1'obligaci6 que to el mestre de dominar-la, en contra de I'opinio
predominant al seu temps de fer 1'ensenyament en llati des de les primeres
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Iletres. Tambe les (leis deurien redactar-se en la Ilengua del poble per tal que
puguera entendre-les tothom. Tot aco ho diu en De suhz'eutiorre pauperurrr, obra
escrita a Anglaterra pero encarregada pel prefecte de la ciutat de Bruges,
dedicada als consols i senat de la ciutat, cis quals devien estar molt sensibilit-
zats pel problema de la llengua perque la feren traduir immediatament at
flamenc (11).

LA ,Al uT I N LI Lk Vlvi

Vives no dedica expressament ninguna de les seues nombroses obres a la

salut. Malgrat aixo se n'ocupa insistentment de molts aspectes en diverses

obres, sobretot pel que fa a les recomanacions higieniques, a la salut corn a

problema collectiu, als fonaments en els quals ha de basar-se la ciencia medica
i a I'exercici professional dels metges. Passarern breu revista a tots aquests

aspectes, comencant pero amb unes notes sobre que es ]a salut per a Vives i
sobre la seua salut personal segons es presentada i comentada per ell mateix
i per alguns dels sous contemporanis.

CO NCEI'I F I)1 SAI L' I

El corrent intellectual i cultural que segueix Vives , i del qual arribaria a

esser capdavanter , rep molt encertadament el nom d ' humanisme per centrar-

se en la persona hurnana . A Lluis Vives li preocupa tot l'home , « totus homo,',

I'individu concret (14). Per als humanistes cristians, entre els quals ocupa un

hoc destacat Vives, aquesta persona hurnana esta composta d ' anima i cos.

L'anima es I'esperit immortal i seu de tots els atributs especificament humans:

intel•ligencia , Ilibertat, voluntat, etc. El cos es el suport material de I'anima

durant el temps que la persona humana viu en aquest mein . Per a que el cos, en

quan suport material de 1 ' anima , no signifique un impediment per al correcte
desenvolupament de les potencies animiques, ha d'estar en bones condicions.

Aquestes bones condicions es el que per a Vives significa salut (16). Aco ho diu

expressament en el punt 29 del capitol tercer de la seua . Irrtroductio rid

sapientiam , publicada a Lovaina el 1524:

Salut es una disposici6 del cos tal per a que I ' anima es mantinga sana»

Amb aquesta definici6, Vives amplia molt el concepte de salut entes

exclusivament com una carencia de malaltia i se'ns presenta com un precursor

-amb mes de quatre - cents anys d'anticipaci6 !- de definicions modernes tats

com la de I 'Organitzaci6 Mundial de la Salut (estat de herrestar fisic, psfiluic i

social ) o la d'aquell historic Dese Congres de Metges i Biolegs de Llengua

Catalana celebrat a Perpinya el 1976 (forma de z'iurc joiosa , autonorrra i solidaria).
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No disposem de dades sobre la salut de Vives durant els sous primers anus
de vida, la qua! cosa parla en favor que no tinguera greus prohlemes en aquest
sentit. Una cosa que si que ens consta i que referma ]a mateixa opinio es que
tenia molt bon humor, reflectit tambe en moltes de les seucs obres. Amb
frequencia se'I vein passejant content i cantant (no sahem si tambe xiulant) pels
carrers de Bruges...

Les primeres referencies a prohlemes de salut les fa Vives durant el seu
sojorn a Anglaterra (2). Allf se queixa que Ii fallaven les forces i patia dolors,
sense massy details (potser ja dolors articulars o transtorns urinaris). L'origen
d'aquests coals fou atrihu'it per Vives al dolent clima angles i ais menjars molt
diferents dels habituals de Flandes, si be s'han de tenir en compte els logics
components psiquics condicionats per les terribles noticies arribades des de
Valencia i per la tensa situacio matrimonial dels monarques, capacos de
deprimir l'esperit mes animus.

De retorn a Bruges ja ens parla concretament dels dolors dell peus (tipics
de la ,poclagra») que anaren extenguent-se per tot el cos fins a paralitzar-lo. Si
a tot aco afegim que tamhe se queixa de molesties urinaries i clue els metges el
diagnosticaren de ,nial de pedra», tenim practicament la certesa que Joan
Lluis Vives pati gota amb afectaci6 pluriarticular i litiasi renal per calculs
d' acid uric. probablement mori d'insuficiencia renal quan contava uns 48 anys.

Coco rs hen sabut, la gota sol associar-se a excessos gastronomics en el
menjar i en el heure, habits molt habituals entre les classes'oenestants valen-
cianes (i de tot arreu) cum la dels primers anys de joventut dc Joan Lluis Vives.
No tenim molts details sobre aixo, pero es molt probable que els habits
alimentaris del Jove Joan Lluis no foren precisament frugals. En tot cas, els
canvia anys mes tard en que, cum veurem tot seguit, s'inclina per uses normes
molt austeres i aixi les recomanaria insistentment, potser en part condicionat
per les penrrirics economiques clue en ocasions pati, i potser tambe pel desig
d'evitar ais altres cis scus propis patiments.

Per ais entusiastes de la hiotipologia, el caracter de Joan Lluis Vives
coincidiria perfectament amb el «biotip,, tipic del got6s: jovialitat i gran apetit
per la vida, pero ohligat a frenar-lo i resoldre-lo sovint amb la formula de
I'humorisme, constant inquietud i ansies viatgeres... Aquest niotip quadraria
been alguns altres gotosos il•lustres, apart dels monarques de la Casa Habsburg
Caries V i Felip 11: Ausias March, Miquel Angel, Newton, Darwin, Franklin...
coin tambe els contemporanis de Vives Erasme de Rotterdam i Marti Luther.

CO\til I Is 111(J :NICS 11)11 iiiICS

Joan Lluis Vives fou sobre tot un gran pedagog i a 1'hora de donar consells
educatius concedeix importancia a I'atcncio a la salut en forma de normes de
conducta quc beneficien el henestar corporal a curt i Ilarg termini. Aquestos
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consells, que apareixen desperdigats i repetits en diverses obres, pero que se

recapitulen sobre tot en els sous Didlegs escrits poc abans de la seua mort,

resulten sovint sorprenents pel seu encert i plena vigencia en els nostres dies.

Pot dir-se que el denominador comu d'aquests consells es la sobrietat. Entre

ells tenim:

- Matinejar : ,La matinada es 1'hora mes agradable per a les muses, is cl

millor temps per a recordar el que s'ha oft i llegit, i tambe el mes adequat per

a pensar i per a discorrer>'. Potser en aquest consell influiren els seus dolors

articulars, que quan son d'origen gotos s'exacerben de matinada, « quan canta

el gall, segons indicaven ja els escrits hipocratics. Recordern que cis versos de

Marti Dominguez ja feien referencia a ('habit matinejador de Vives.

- Llavar - se, i pentinar-se tot just despres de llevar-se de bon mati, donant

details sobre la neteja de les mans, les ungles, cis ulls, la Boca, etc. Tot aixo

contribueix a despertar-se i posar-se en condicions per a una bona jornada.

- Desdijuni . Recomana pa amb mantega o figues seques, o be prunes

pansides. Aquests fruits han d'estar <<ben solejats» (avui sabern que aco

augmenta llur contingut vitaminic). El pa deura d'esser de <<farina sense

cendre,,, mes sa que el pa de farina fina.

- Dinar . <Fartar-se es propi de besties, no d'essers racionals>>. Es bo seguir

la norma del rei Cir dels perses que «mai no s'assega a taula sense apetit ni rnai

s'aixeca d'ella fart,,. Com a <<menu>>, proposa verdures cuites o farinetes, un

poc de carp, naps, semola, arros, fideus. Per als dies de vigilia recomana

xerigot de Ilet amb sopes o peix fresc. Per al final, garrofes, cigrons, Ilentilles,

faves o tramussos.

- Berenar i sopar . A mitja tarda, com a berenar, pot minjar-se un poc de pa,

ametlles, avellanes o figues seques. A 1'estiu pores i pomes.

Per a sopar, xai guisat amb prunes pansides o herbes, rara vegada carp

torrada, sobretot de vedella. Com a postres, fruita o rabe amb formatge fresc.

Per quaresma la carp sera substituida per ous bullits, passats per aigua o en

truita, o be peix. Els ous haurien d'esser sempre dos.

- Pa. El pa pot menjar-se Iliurement, si be raspant abans l'escorfa per tai de

traure'n la cendra i el carbo. S'ha de menjar a mossos, sense tallar-lo amb el

ganivet, ,ni tan sots amb els de Bruges, que son cis millors,,. El mos de pa es

profito> per a les genives i per mantenir les dents blanques.

- Higiene bucal . Per a netejar-se les dents recomana cis yenta-dents de

ploma, curant-se de no fer-se sang. Per a aquesta finalitat no s'ha d'utilitzar el

ganivet.

- Especies . En els menjars no s'ha d'abusar de les especies. ,No hi ha cosa

mes dolenta per a nens i joves que els menjars que cremen les entranyes,,.

- Begudes . Respecte al vi, el millor es no beure-lo. Per a Vives es preferible

la cervesa fluixa, com ara la roja de Lovaina. Les cerveses fortes son dolentes

perque <'engreixen 1'esperit i engruixen el cos,,. La millor beguda es 1'aigua

corrent i clara, que es el remei per a tots els coals.

El millor es fer sots un menjar fort al migdia.
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- Treball nocturn . Son. Per als ells es millor la Hum del gresol que la de la
candela. EI Hit sera dur, el dormitori ampli, s'utilitzara poca roba de llit. Una
tela Tina defen contra els mosquits, pero no contra les paces i les xinxes. El
dormitori pot perfumar-se cremant ensens o enebre. Una dada curiosa: quan
no podia dormir pregava a ]a seva dona que li cantos.

Alletament matern . En De institutions feminae christiaaae se mostra entu-
siasta defensor de l'alletament matern i el contacte fisic entre mare i fill. « Amb
la llet materna, (els fills) xuclen no sols I'amor sing tambe una inclinacio a uns
certs costums... D'aqui la importancia que to que la mare tinga una conducta
irreprotxable<<.

L.v ', vI L I (. O.M A I'KI)BITMA Clrl *I I IIL

En Joan Lluis Vives s'albira ja la consideracio de la salut corno a ,dret
ciutada ». En diverses obres , pero particu l arment en De subocntione pauperum
i en Hodes Icgion, propugna treure I'atencio als malalts a les ordens religioses
i encarregar- la als municipis, tot i substituint en I'assistencia medica, i sobre
tot en els hospitals, el concepte de «caritat > , pel de « beneficiencia" (17).
Aquestes orientacions de Vives se materialitzaren en cis primers projectes
d'assistencia civica al mala l t i al marginat i en la creacio dels primers hospitals
civils en les ciutats mes prosperes , entre elles Valencia . ' I'ambs adverteix
contra certa << picaresca>' en I'us dell hospitals , que <,no hall d'acollirels sans
sino els malalts indigents , als quals s ' ha d'atendre pero abstenint-se de
complaure Ilurs capricis perque facilment poden malcostumar - s'hi,<. Tambe
se'ls haura de proporcionar feina a carrec de I'erari public<.

Frw:AMI y Iti nr I A Aunlc I\ \

Corn en la resta de les rames del saber, tambe la medicina en temps de Vives
estava basada fonamentalment en ]'autoritat dels autors classics, sense polar
a prova Ilurs afirmacions. Contra aquesta norma blasma Vives en primer Iloc
perque «els Ilibres de les mss grans autoritats, com ara Hipocrates, Cale i
Dioscbrides, van ser primer mal traduits, despres tan confusament i incom-
prensible que no s'hagueren pogut entendre adhuc si haguessen estat tradu its
correctament. Aqui tenen l'origen molts errors d'Avicena, de Rasis i dels altres
Arabs..... Per altra part, les experiencies en les quals es fonamenten aquestes
doctrines mediques (record dell guarits aplicant certs remeis) son enganyivo-
Ies, com diu Cl mateix Hipocrates, perque varien segons l'edat, el Iloc i el
temps.

Front a aquestos coneiximents d'origen bibliografic, Vives propugna 1'ex-
perimentacio personal del metge corn a base principal de la medicina... itres-
cents ant's abans de Claude Bernard ! Clar que el que entrn Vives per ,expe-
rimentacio>' esta prow Ilunv del que entrn el Beni frances i correspondria rues
be al que avui entenem per «observacio cientifica'> (18).
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Amb tot, Vives cunsidera imprescindible que el metge tinga una sblida base

humanistica i un bon coneiximent de Ies teories dels autors classics, pert sense

oblidar quc «on les teories no regeixen els experiments, la medicina es pur

attar i temeritat, no una cicncia: per tart, una vegada que aquesta cicncia ha

nascut i ha crescut gracics a 1'cxpericncia i a 1'aplicacio d'un judici scrios, n'es

la primes corruptela i encara aquesta la mes maligna, ]c mancan^a d'experi-

encia, de practica i de criteri filosofic». Per alts part, qui ^^ullga dedicar-se a

la medicina cal que aprenga exactissimament «les propietats i la naturalesa de

tots els cossos quc surten de la terra, els goals son de diversos gencres:

pigments, minerals, pedres precioses, planter i el cos huma» (De h•nhciidis

DiScipfincs).

Vives se mostra particularment exigent en la h^rmacio del metge, exigenci-

es que contrasten amb el que era prou habitual en el seu temps, com veurem

tot seguit.

^,,A I'll:AC"11^^1 I)li I A I'KI^I^IftiSIC^ MI[UICA

En 1'ubra Dc <<^^^si^ ^ nrrtiF^tnrurrt nrtiuix (Causes do la degeneraci6 de les

ciencies), Vives ad^^erteix dell perills en els goals pot enure la practica de la

medicina «des del moment en que es va fer lucrativa, quan va ser exercida per

homes avids de diners i do fama, desconeixedors alhora de les llengues

classiqucs i dcls principis de llur cicncia, a mes a mes, do baralladissos».

«La medicina ti mes poder sobre els homes que cap empcrador o rei mai no

ha tingut». El mclalt es una persona particularment vulnerable per a ser

explotada per un metge sense escrtipuls, «La majoria dell homes li ho crcuen

tot a qui assegura la curacio de la malaltia, i s'hi confien. per la goal coca la

medicina es va convertir en una professio fora lucrativa. Que no pagara un

home al seu guaridor? O hi ha algu tan foil que en perill de mort estalvic

diners? Per a quina ocasio rescrva 1'us dell diners qui esta a punt de morir?...

Un metge pot menjar i mantenir-seen poblets perduts, en mason, en el desert...

Ayuest gunny tan a I'abast, va seduir molta gent, de tal manes quc, perduts

i desesperats de totes altres professions, s'hi van refugiar en aquesta cola com

si for la dcrrera i sagrada ancora, i com ]'arena en el naufragi» ...Peri> com

estudiaven amb 1'esperan^a del gunny, «van aprendre tan sols de la cicncia i

tots els estudis plegats allo que era el mes client per a guanyar diners, es a dir

la histbria dell remeis curatius, pert amb una feble o fins i tot nul•la coneixcn4a

de la filosofic i d'aquell judici que es la clau en I'aplicacio dell tractaments

medics, car les seues erradcs resten impunes i fins i tot se recompensen amb

I'agra^iment; i no els manqucn recursos amb quc oculten la neon turpitud.

Diuen quc ha estat la desobedicncia del malalt, una virulencia de la malaltia

major quc la que pogues guarir cap cicncia humana; de vegades sc'n fumen,

de les justes reclamacions amb acudits i francs fetes...»
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Vives adverteix tambe contra el perill d'un academicisme mal entes: - ...les

baralles guiaven no menys aquesta ciencia (la medicina) que totes les altres:

servien per a l'obtenci6 de grans a les escoles. Aquestos graduats (parle dels

prematurs), van inflingir una greu plaga contra fart medica, i en consegiien-

cia, contra la vida, puix ben joves i tins i tot adolescents, instru'its amb aquelles

subtileses i endevinalles pero sense cap idea de les herbes, dels animals, dell

elements, i it capdavall de la seua natura, Bens ni mica alliconats per cap
experiment ni coneixenca de la realitat, no Bens recolzats en la prudencia,

sense cap judici i amb un sent' del tot estabornit, son admesos a la camera, i tot
seguit son fets fora de I'Academia cap als pobles propers i les aldees a posar
en practica els rudiments de la medicina com si tinguessen les mans de
maldestres botxins...>

Per a fer front a aquest perill, Vives propugna que «...les mes grans

autoritats d'aquesta ciencia estiguen d'acord a no considerar digne del nom ni

de la professiO de metge aquell que no reunira totes aquestes conditions: dots
naturals, talent, un Ilarg aprenentatge, bons costums, responsabilitat i practi-
ca. Es necessari un taranna amatent, aplicat, immillorable interpret, prudent,

moderat, no ambicios ni ostentos, no tan obstinat que ro vulga acceptar
l'opini6 de qui en pensa millor. Tindra aquestes qualitats si esta conven4ut que
no res deu haver mes important per a ell, o mes estimat, que la vida i la salut
de I'home, de manera que no antepose ni la prbpia estima, ni el guany, a aquell
que s'arrecera a la seua ma i obra...

Com veguem, els consells de Joan Lluis Vives mantenen iota llur vigencia.

Idem tracat a grans trets el perfil huma i intel-lectual de Vives, valencia
universal, capdavanter fa cinc-cents anys de molts torrents que a alguns
puguere'n pareixer propis dels nostres dies: pacifisme, dcnuncia de les tortu-
res, feminisme (fins a cert punt), funcio social de la propietat privada, unitat
europea, orientacio de tots els estudis at be public, dcnuncia del cercle vicios
manta d'educaci6-pobresa-guerra, perills de la superpoblacio, ecologisme,
dicta natural, etc. Defensor de drets basics que, per a vergonva nostra, encara
tenim que reivindicar: educaci6 igualitaria, us de la Ilengua materna en
I'ensenvament, solucio als problemes internacionals mitjanyant negotiations
i no mitjancant la guerra. Per damunt de tot, Vives fou un gran pedagog
convencut que amb educacio i cultura se solucionarien forca problemes que
aflcxcixen Ia humanitat. Fou un pensador at qual, no per casualitat, demana-
ven consell un papa, un emperador, un monarca de una gran potencia i tot un
seguit de personalitats relevants del seu temps. Per desgracia, les woes
ensenvances caigueren en gran part en l'oblit. Dos-cents ant's despres de la
seua mort, un altre valencia, l'il•lustrat Gregori Maians i Ciscar, el redescobri
publicant una biografia i una nova edici6 de les seues obres. Vist des dels
nostres dies, Vives se'ns presenta com un pensador universal, un pensador de
permanent actualitat, un pensador at qua] vat la pena de tenir avui en compte.
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Fa dos anys representants de totes les universitats de I'ambit linguistic

catala signaren a Morelia la constituci6 d'un Institut Interuniversitari per a
promoure i difondre la producci6 cientifica en llengua catalana, i tambe per a
l'intercanvi d'experiencies en aquest sentit. Aquest Institut porta, molt encer-
tadament, el nom del nostre personatge d'avui: ,Institut Interuniversitari Joan

Lluis Vives,,. Crec que es un pas endavant molt significatiu per a la nostra

cultura que hauria de servir d'exemple per a altres institucions. Vull acabar la

meua intervenci6 reiterant un prec a aquesta Academia. Conscients dels grans

entrebancs legals i burocratics que aco significa, molts metges valencians

voidriem que s'iniciaren els tramits per tai d'aconseguir que, en un futur,

seguint I'esperit d'aquest Institut Interuniversitari, l'Academia passara a ser

,,de Ciencies Mediques de Catalunya, de Balears i del Pais Valencia,,. Moltes

grades.

A(,R:\I\n\Iti

Vull agrair molt cord ialmentals doctorsJosep Lluis Barona i Vicent Modesto

llur col•laboracib per a l'obtenci6 de bona part de la bibliografia utilitzada.

Lievat d'on no s'expresse el contrari, les citacions textuals de Vives Ilan estat
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AL PATS VALENCIA ISLAMIC: LLUR CONTRIBUCIO A LIOFTALMOLOGIA*

IxIRUIfl (II

L'opinio que la poblacio general to de 1'epoca islamica a les nostres terres
es mes aviat negativa. Si be hi ha alguns records favorables atribu'its amb major
o menor fonament als ,moros> (sistema de recs, alguns cultius -arrbs,
taronja-, algun element arquitecti nic, potser algun dole -torrons, arnadi,
almoixavenes- i poc mes), en general el balanc per a la maioria de la gent, del
nord al sud del nostre territori, es negatiu. Aco respon en part a una esgaiada
tradici( popular i en part a la manipulacio historica feta des del poder a 1'hora
de decidir els continguts docents de les nostres escoles. Aixi, la primera estrofa
de I'himne andorra, utilitzant uns versos del coprincep valencia i nits tard
cardenal Joan Benlloch, diu

<<El Gran Carlemany, mon pare,
dels alarbs em deslliura,
i del cel vida em Bona
de Meritxell la gran mare ...»

i en una inscripciti que figura al pedestal del monument a Jaume I en el
<<Parterre" de la ciutat de Valencia es diu (en castella) que el monarca

' Conferencia impartida en Ies 'Irobades Oftalmolbgiques Catalano-valenciano balear'

Mad, junv de 1996.


