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ELS IBN ZUHR, UNA FAMILIA DE METGES I INTELLECTUALS

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.
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<, Entr6 el vencedor en Valencia

Iibrandola del yugo musulman

el dia de San Dionisio

IX de Octubre de MCCXXXVIII>>

Es a dir , els «moros» ,ens,, tenien oprimits i esclavitzats i els ,cristians,, ens

,,alliberaren » i tornarem a esser « nosaltres ,,. En molts indrets es fa por encara
als hens petits amenacant-los que vindra el « moro Musa ,, si la seua conducta
no esta d ' acord amb els desitjos dels majors ... E1 poble fa patent joiosament

aquesta interpretacio en nombroses testes de , moros i cristians» on, al final,

amb gran entusiasme de les masses, guanyen sempre els « cristians», tot

inculcant eixe sentiment des de les edats mes tendres.

Un minim rigor historic , pero, Ileva tot fonament a aquesta «morofobia»

popular . Hi ha molts pocs motius per a parlar dels «moros » corn a << ells'> i dels

cristians com a «nosaltres ». Aix6 potser estaria justificat si hi haguera hagut

desplacaments massius i generalitzats de poblacions , corn realment succedi en

altres indrets , o aci mateix pert segles mes tard amb I'expulsio dels jueus

primer i dels moriscos despres. El que ocorregue a la peninsula lberica en

enderrocar - se la monarquia visigotica fou sobretot una «transculturitzaci6>>

amb canvis demografics molt limitats i fets militars minims , practicament nuts

a les nostres terres . La immensa majoria de la poblacio passe en poc de temps

d'esser <' cristiana >> a esser , mora» a causa de canvis en la minori a dominant.

Segles despres , tot i que no es produi una completa fusi6 de la poblacio

musulmana autoctona i dels cristians catalans i aragonesos , rs indudable que

el llarg contacte deixa importants empremtes culturals.

Per aquestes raons esta perfectament justificat considerar com a anteces-

sors nostres les gents que habitaven el nostre pals , i com a components de la

nostra histbria Ilurs fets, bons o dolents . Des d ' aquesta perspectiva, anern a

presenter una distingida familia d ' intel•lectuals i metges islamics que visque-

ren i treballaren en terres valencianes en els segles vI i vii.

M:vR^ IIItiIURI^

Recordem breument la introduccio de l'islamisme a la Peninsula (berica a

principis del segle v III. En morir el pentiltim rei visigot, Witiza, hi hague un

grup que pretenia posar al tron un fill del rei mort i implantar una monarquia

hereditaria, trencant aixi una tradicio secular de monarquia electiva i oposant-

se al rei Roderic, elegit per un grup de nobles segons ('anterior sistema. La

monarquia visigotica dominava ambdues voreres de I'estret de Gibraltar i cis

witizans trobaren important suport entre la poblacio Berber africana. Es

interessant destacar que els witizans tenien tambe molts partidaris en terres

valencianes, de manera que, quan arribaren els Berbers, que havien creuat

I'estret de Gibraltar per ajudar-los, foren acollits molt amistosament.
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De manera sorprenent, en molt poques decades s'cnderroca, a practica-

ment tota la peninsula Iberica, la decadent i inculta monarquia visigotica i fou

substituida, tambc practicament a tot el seu territori, per un regim islimic

portador d'una cultura molt superior. En un principi els centres de poder

estaven a ('interior, de manera que els poblats costaners caigueren en gran

decadencia. Sabem, per exemple, que Tarragona (en altre temps ,Imperial

Tarraco,,) arrib a desapareixer quasi per complet. Fou mes tard, a partir del

segle v, quan els centres urbans de la costa es reactivaren i torna a renaixcr el

comer4 maritim, particularment el d'esclaus procedents del centre d'Europa a

cirrec sobretot d'empresaris jueus (,,eslau>' t6 la mateixa arrel etimologica que

,'csclau»). Aquests ,eslaus,,, coneguts en crab com a «sagaliba. ', arribaren a

tindre un pes demografic, social i economic molt important sobretot pel fet

d'haver-se especialitzaten tecniques de rec (,,sequiers,'). De fet els primers reis

taifes de Dcnia i Valencia foren eslaus inspectors de recs.

Fs ben conegut I'esplendor aconseguit per tot el pais, conegut com a ,al-

Andalus», i en particular per la seua capital, Cordova, primer com a lieu d'un

emirat omeia dependent del califa abasida de Bagdag (any 756), i despres com

a capital d'un califat omeia independent (anv 929). ^s l'epoca en la goal la

capital cordovesa es converteix en el focus cultural mes important del moll i en

un centre d'atracci6i per a les mes grans eminencies de les ciencies, les arts i lcs

Iletres tant d'Orient com d'Occident. L'anv 1031, despres d'una serie de

revoltes amb important participacio dels 'francs,,, que es el nom amb el qual

els Arabs anomenaven els habitants d'Ifranj , es a dir -Franca" -('actual

principat de Catalunva- es desmembra el califat corcloves i es constituiren

tote una serie de refines anomenats de Aaifes ,,, a les carts dels quals fugiren

bona part dels intellectuals, artistes i cientifics de la cort califal cordovesa. Un

index de la progressive decadencia betica (sevillana-cordovesa) i del parallel

esplendor mediterrani ens el proporciona el cens de juristes fet per Ibn

Baskuwal comparant els de Sevilla amb els valencians (de Valencia, Xativa,

Denia, Alzira i Alpont) en l'epoca de 1029 a finals del segle vt.

Any de (' Hegira

420-440 440-460 460-480 480-500

jurists valcncians 4 11 20 23

luristcs scvillanti 63 26 11 12

Particular importancia cultural tingueren els refines taifes de la ,Xarquia>.

o zona oriental d'al-Andalus, entre els quals estaven el.s de Tortosa, Valencia

i Dania, dell quals destaca sobretot aquest ultim, que va arribar a incloure les

tiles 13alears i, durant poc de temps inclus l'illa de Sardenva. Sota cI regnat de

I'eslau Mujahid , Denia fou la indiscutible capital cultural de Xarq al - Andalus

i seu d'una gran escola d'estudis juridics i religiosos famosa en tot el 111011
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musulma. L'esplendor de Denia continua en el regnat del seu fill 'Ali, pero

despres decaigue en favor de Xativa i Valencia. En general, aquests nuclis

culturals persistiren en bona part fins i tot despres de les invasions berbers dels

almoravits l'any 1086 i dels almohades l'any 1145.

Dill(UTAAIS C)NOMASTIQUFS

A 1'hora d'estudiar persones i obres concretes del nostre periode islamic

ens trobem amb grans dificultats onomastiques. Al complicat sistema de

donar nom a les persones en la cultura islamica, que inclou els noms de

diverses generacions anteriors i previsiblement posteriors, els noms de les

professions que exerciren o exerceixen i alguns alias -en general adjectius

elogiosos-, s'afegeixen els problemes de la transcripcio fonetica a les diverses

Ilengues europees dels noms escrits en alfabet Arab, del nom atorgat a les

mateixes persones o obres per la comunitat hebrea -culturalment molt

important-, aixi cone Ilur ,Ilatinitzaci6», que generalment es com ha arribat

fins a nosaltres.

Tambe hi ha problemes amb els titols de les obres. Molts actors no es

preocuparen de posar cap titol prbpiament dit a Ilurs Ilibres i foren els copistes

o els traductors qui els en posaren, be mitjancant una transliteracio fonetica de

les primeres paraules (amb notables diferencies segons els idiomes als quals es

traduien) o be a base de traduccions mes o menus Iliures dels continguts

tematics originals.

Tot i amb totes aquestes limitacions, podem seguir amb bastant fidelitat

ones quantes generacions de la il•lustre nissaga dels Ibn Zuhr.

LA Nlti-ACA Ini - Ili,, ZUIIK

El primer membre de la familia Ibn Zuhr establert a al-Andalus de que

tenim noticia es Zuhr el-Iyadi que probablement arriba a al-Andalus des

d'Arabia I'any 912 i que dona nom a tota la nissaga. S'ha comprovat que

descendents seus viviren en Jefn Catiba (= Xativa ) fins que foren expulsats

pels cristians el 1248. Tingue un fill anomenat Marwan , que fou pare d'Abu

Bakr Mahammed , primer membre que tingue un important paper social com

a jurisconsult en Ics nostres terres i mori a Talavera I'any 1030 als 86 anvs. Un

fill seu fou Abu Marwan ' Abdelmalik ibn Mohammed ibn Marwan ibn

Zuhr , conegutsimplement corn «'Abdelmalik » o. 'Abu Marwan- . Aquest fou

ja un mestre il•lustre i famossisim que, despres d'exercir a Kairuan, El Caire i

probablement a Bagdag, s'establi a Denia. Fou metge de la cort del rei

Mujahid i aconsegui una important fortuna. Entre les seises recomanacions

terapeutiques estan els banes de vapor per a equilibrar el temperament. Fotser

mori a Denia el 1077 despres de tindre com a fill Abu' l-Ala 'Zuhr ibn

Ab^Marwan ' Abdelmalik ibn Mohammed ibn Marwan . Aquest, corn son
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pare, fou rnetge il•lustre a mes de cultivar les belles arts i la tradici6 profetica.

Com a metge feia diagnostics prenent el pols i examinant la nina dels ulls i

escriguc una monografia sobre la litiasi renal i un text d'higiene publica amb

nornbroses referencies a les condicions climatiques d'acord amb la tradici6

hipocratica. Dedica I'obra at seu fill Avenzoar . Mori a Cordova en 1130 i amb

ell arribem al nostre personatge central, que fou el seu fill Abu Marwan

'Abdelmalik ibn Abi'l `A15 'Zuhr tambe dit simplement ' Abdelrnalik-

(_ ,adorador de Diu,,), o be -Abomeron,', pero flies conegut anTb CI 110111

Ilatinitzat d' Avenzoar.

Avrxzo \r

Sabem que va mixer a Sevilla entre els ant's 484 1 487 de I'Hegira (als

voltants de I'anv 1100 de Vera cristiana); desconeixem pert la data exacta

perque el registre civil is una instituci6 europea desconeguda per la cultura

islamica. Entre els mahometans is mes facil trobar informaci6 exacta de la data

de la mort, pero per altra part no es preocupaven Bens de l'edat, de manera que

tampoc per aquest procediment podern tindre informaci6 exacta de les dates

de naixement.

Fou un intellectual enciclopedic anib solids coneixernents literaris, juridics

i religiosos, que adquiri en diversos centres orientals. Destaca, pero, pct seu

saber medic, adquirit fonamentalment de son pare Abu'I -`Ala. Corn ell,

Avenzoar estigue tambe vinculat als sobirans de la dinastia almoravit dels

Mulazemin i mes tard als sobirans almohades, actuant coma Ilur metge
personal i adquirint un gran prestigi social i una considerable riquesa. Corn
son pare, arrib a a la dignitat do visir . Viatja molt pet nord d'Africa, on son pare
atenia el princep almoravide Yusuf ibn Taixfin . Durant un temps s'establi
corn a metge a Xativa, tambc amb un gran exit professional, sobretot en ci camp

de l'oftalmologia. Entre Ies woes amistats es troba cl gran Beni medieval Abul-

l-Walid Muhammad ibn Ruixd , conegut corn a Averroes , vint anus nu's jove

que ell. En molts aspectes, Averroes segui les ensenvances d'Avenzoar i Ii
dedic.'i grans elogis qualificant-lo de ,el mis gran metge despris de Gale,,. Els

concixements d'Avenzoar tcnien un fonament practic basat en l'experiencia,

tot i respectant, per(') sense dogmatitzar-Ies, Ies ensenyances dels grans savis.
Per aquesta ra6, Averroes , despris d'haver escrit el seu doctrinal Llibre do Its
yencralitats, prega a Avenzoar que escrigues el Llibre de Ies particularitats o
Tar,sir, que hauria d'esser una de les seues obres mis famoses . Avenzoar mori
a Sevilla I'any 1161 d'un tumor maligne, probablement un epitelioma. Fou
assist it per un fill a qui, davant la proposta que li va fer de canviar la medicaci6,
respongue: ,Sots quan Diu vol fan efecte els medicaments. El metge prescriu
les medecines, pert sots Deu guareix,,.

D'Avenzoar es conten moltes anecdotes que deixen ben palesa la seua
agudesa observadora i sagacitat clinica . Per exemple: el califa 'Abdelmu'min
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patia un estrenyiment cronic i es negava a prendre laxants. Avenzoar feu regar
amb aigua a la qua] havia incorporat un laxant, uns ceps i, arribada la verema,
feu minjar al califa aquell raIm, amb gran exit terapeutic...

Otn'i I)'A%i\/O\I

Ili ha constancia que Avenzoar escrigue set llibres, pero nomes tres han

arribat fins a nosaltres en transcripcions i traduccions mes o menus fidedignes.

Repassarem breument els dos primers per a detindre'ns un poc en el mes

important, cl ja citat Taysir.

1) Kiti b el - Iijtisarl (Llibre de la necessitat de millorar el cos fide Ultisad =
tenir el mig just])

Escrit als 28 anys, Llibre didactic, de divulgacio i consells practics, dedicat
als funcionaris per a ser llegit fragmentariament amb periodes de la mateixa
durada. Diferencia entre medicina del cos i medicina de 1'esperit (racional -
assentat al cervell-, animal -assentat al cor-, i ffsic -assentat al fetge-).
Amb gran complaenca dels almoravits, fa lloanca de la llengua "gracies a la
qual podem Ilegir I'Alcora». Ws tard, en el Taysir sera mes positivists, mes en
sintonia amb els almohades.

El Llibre parla de Les diferents parts del cos en condicions normals i de
malaltia. Comenca pel cap i arriba al pit, tot i prometent una segona part de la
qua] noes tenen noticies. Quan tracta dels ulls, parla, sense detindre's massa,

de la blefaritits cili-glandular, del pterigion, del pannus, de la induraci6 de les
parpelles, de la -tela de cornea>, de Les ninctes dels ulls, de l'estrabisme i de
les cataractes.

2) Kittib el-Arrliya (Llibre dels aliments i medicaments)
Escrit per al califa Abu Mohammed ' Abdelmu ' min ibn All . La copia que

ens ha arribat esta datada a Barcelona el 1166, cinc anus despres de la mort de

1'autor. Parla de diversos aliments segons 1'estacio de l'any, de Les varietats de

pa, carps, llets, peixos, fruits, infusions, conserves, olis, etc. sense oblidar els

estris de cuina. Tambe tracta dels banes, porgues, perfums, vestits... i de la

higiene de Ies dents, de les ungles i dels ulls . Com a pediatra, em permet

destacar que is un dels primers autors que parla de la protecci(i de 1'embri6 a

I'uter i de la higiene infantil.

Arribem aixi a I'obra fonamental d'Avenzoar:

3) Kitab al-Taysir (Llibre de la simplificacio de la terapeutica i de la

dietetica)
Fou escrit entre 1121 i 1162. En Europa nomes n'hi ha tres copies, a Oxford,

Florencia i Paris. Despres d'una introduccio entra en materia client: ,Co-
mencare, amb l'ajut de Deu, per tractar de Les malalties mes frequents del

cap...,, Al final diu que ,el Llibre es finit a Barcelona el mes de Safar de I'anv
561, Moat siga Deu, Senyor del mon > (la data equival al 21 de desembre de

1165). La traduccio llatina del Taysir ports el seu autor al cim de la fama en tot

el mein.
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El text original no esta articulat en capitols, que sols apareixen a partir de
Ia primera traduccid llatina completa feta per Paravici 1'any 1281. Despres
del contingut propiament dit figura tin « antidotari,> o «forrnuIari» on es
descriuen 52 medicaments aixi com les normes per a preparar xarops, electu-
aris, unguents, etc.

L'obra, plena d'observacions personals, esta escrita per estimu I d 'Averroes.
El mateix actor reconeix que I'escriu per tal d'omplir on buit: «L'escric per la
necessitat de Lobra, Deu n'es testimoni>. En tot moment es deixa veure una
total independencia que no exclou el respecte pels autors anteriors.

Es impressionant el detail i meticulositat amb que descriu ]es malalties, en
particular les dell ells. En la traduccid Ilatina a aquest apartat se li dediquen
31 capitols, dels quals val la pena ressenyar aci els titols:

- Dc la diplopia
- De les excrecencies i quists de les parpelles
- De la blefaritis ciliar
- Del pegament de les parpelles
- De la triquiasi i de l'entro'pion
- De la ptosi
- De la pediculosi de les parpelles
- Del mussol en les parpelles
- De la fistula lacrimal
- De la hipertrofia de la cartincula lacrimal
- Dc I'atrofia de la caruncula lacrimal
- Dc les malalties que afecten el mateix till
- De les parts constituents de full
- De les malalties propies de lull i en particular de It's pustules
- De I'estafilorna
- De la midriasi i de la miosi
- De la cataracta
Del tractament de la cataracta

- De I'estretor congenita o accidental de la nina de l'uII
- De la disminucid de l'agudesa visual per debilitacid de la potencia sensorial
- De l'obstruccid del nervi optic
- De les malalties dels humors de I'ull
- De les rnalalties de la conjuntiva i de l'esclerotica
De la inflamacid de la conjuntiva en absencia de tumor
De les taques hemorragiques de l'esclerotica

- De les granulacions de la conjuntiva
- Del pannus
- De ]a congestid de la conjuntiva sense produccid dc tumor
- De l'augment i disminucid de l'agudesa visual
- Dels cossos estranys que cauen en full, en el nas i dintre de les orelles.
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L'iHll I)'A\IN/OAR

Avenzoar escriu en un estil sobri, fresc, pareix d'ahir mateix. Diriem que

compleix els requisits del Ilenguatge cientific modern pel que fa al rigor

terminolbgic i a I'absencia practicament total de metafores, tan habituals en els

escrits del seu temps. El to as en tot moment didactic, molts dels passatges s6n

autentiques ,sessions cliniques>> en el sentit actual de 1'expressio. Molt soviet

s'utilitzava ell mateix, les scues vivencies personals, com a exemple per a

explicar algunes dolences. En general pot dir-se que el llenguatge d'Avenzoar

es mes ric que el llati utilitzat pels seus contemporanis, la qual cosa significa

que les traduccions Ilatines que ens han arribat suposen una perdua de qualitat

lingijistica.

FIL()5()I 1A \n nl ( \ u'AVI Niu,vR

Es sorprenent la plena vigencia de la majoria de postulats en els quals es

basa Avenzoar en la seua doctrina medica. Per exemple, per a ell el cos pren

de 1'univers cis sous components i, en consequ. ncia, hi ha una identitat de

constituci6 entre l'organisme huma i el m6n en el qua] esta immers. La salut

es consegbencia de 1'equilibri de proporcions entre els diversos elements que

componen l'organisme. La nialaltia apareix en el moment en que aquest

equilibri es trenca. Tot acb segueix la linea hipocratico-galenica, amb varietats

pel que fa al nombre i naturalesa dels elements. En aquest sentit, Avenzoar
segueix la doctrina tradicional d'associar els quatre ,humors,, (bilis negra,

bills groga, pitufta i sang) respectivament a les qualitats biolbgiques fonamen-

tals de sequedat, calor, fredor i humitat. El que es preten amb medicaments es

restablir 1'equilibri perdut en la malaltia, tot i comptant sen1pre 1111b la

voluntat de Dcu. Malgrat la seua constant professi6 de fe , Avenzoar insisteix

que el nietge deu ser sempre cientific, mai superstici6s. Segons ell, 1'experien-

cia as la millor guia per a un bon rnetge. Entre les contributions fonamentals

d'Avenzoar a la medicina universal es troben les descriptions dels tumors

mediastinics, de 1'absces pericardic i de la practica de traqueotomies, procedi-

ment aquest ultim del qua] fou introductor. Nomes per aixo, i tot el seguit de

vides salvades a tot arreu del man, el nom d'Avenzoar mereix figurar amb

lletres d'or en la historia de la humanitat.

EI ti I)I[ti( INI)I N I5 I^'AVFNtOAR

La nissaga dels Ibn Zuhr no s'acaba amb Avenzoar . Tingue un fill anomenat

Abu Bakr Mohammed ibn 'Abdelmalik ibn Zuhr (1113-1198). Deixeble de

son pare, fou mes metge practic que autor de llibres, si be va escriure Tractat

d'oculistica . Prou desconegut a Europa, adquiri molta fama a al-Andalus i a

Africa, on fou metge personal del solda al Mansur Ya 'qub `tim Yusuf. Com

molts intellectuals de I'epoca, cultiva tambe is poesia i en aquest camp es feu
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fam6s per una elegia dedicada a I'allunvament del fill. Precisament el referit
solda el va fer anar a Africa en llegir aquest poema. Tingu^^ un final tragic ja que
mori assassinat, enverinat per enveja.

Un fill de l'anterior fou Abu Mohammed Abd-Allah Ibn Abi-Beer lbn-
Zuhr , nat a Sevilla el 1181. Arriba tambc a ser metge if-lustre i, corn son pare,
mori enverinat. Era l'anv 1203.

Els ultims representants de la nissaga dels Ibn Zuhr foren els seus fills
Abu-Marwan Abd el-Malek i Abdul-` Ala Ibn - Zuhr . 'tats dos foren metges
prestigiosos que exerciren Ilur professi(i en terres valencianes. Tenim noticia
que tots dos residiren a Xativa.

Aixi arribem al final del recorregut per aquesta il•lustre familia d'intel-lec-
tuals i metges queen bona part residiren en terres valencianes i, en consegiicn-
cia, podem considerar amb ra( com a antecessors nostres. En cap moment hem
de considerar-los ,forasters,,. Centenars de noms de les nostres ciutats, pobles,
muntanves, coves i rius ens recordcn cada dia la cultura islamica de due
gaudirem. No teniem ni tenim ninguna necessitat que ningu ens ,alliberdra '
d'ells, sino tot el contrari. Soria bo divulgar Ilur coneixement i seguir la linia
de rigor cientific i sensibilitat humana que ens deixaren... I tambe deuriem
tindre present la indispensable tolerancia front a qui no pensa corn u mateix,
que forma part inseparable de 1'autentic rigor i de la vertadera sensibilitat.
D'aquesta manera contribuiriem eficacment a desterrar entre nosaltres tot
sentiment de « morofobia» , la qua] cosa en alguns indrets que tenim ben a prop
ens es urgentment necessaria.

A(,I: mii \ i,

Vull agrair molt sincerament a Maria Josep Baguena i a Cartes Goner,
parella de metges valencians, historiadora ella i oftalmolcg ell, sense I'ajut dcls
quals no hagues estat possible aquest treball.
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