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–Armadillo (Dasypus novemcinctus).
Pintura del Còdex Pomar (ca. 1950).

introducció

La medicina i les ciències biològiques són
vessants del patrimoni històric valencià que
tenen una importància equiparable a la de
la literatura, la música i les arts plàstiques.
No obstant això, no estan presents en l’horitzó cultural de la nostra societat i, amb
molt escasses excepcions, són pràcticament
ignorades. L’objectiu d’aquesta exposició
és contribuir a superar aquest desconeixement tot oferint una selecció de llibres des
del segle xv fins a començaments del xx,
acompanyada de retrats d’alguns autors i
situant en primer pla il·lustracions atractives amb relleu científic.

Un esdeveniment justificador de l’oportunitat d’aquesta exposició és que el passat 25
de novembre s’ha complit mig mil·lenni de
la mort del xativí Lluís Alcanyís, autor de
Regiment preservatiu e curatiu de la pestilencia (ca. 1490), primer llibre mèdic imprés
a València, escrit amb motiu de l’epidèmia
que va assolar la ciutat des del novembre
de 1489 fins mitjan de l’any següent. Abans
havia sigut un dels fundadors de l’Escola
de Cirurgia valenciana (1462) segons el
model renaixentista italià, amb un ensenyament anatòmic basat a partir del 1478 en
la dissecció de cadàvers humans, fet ocultat
pels qui afirmen que estava prohibida fins
i tot un segle després per comercialitzar
l’atracció d’allò macabre. Era una institució d’avantguarda, ja que, amb l’excepció
d’Itàlia, els cirurgians van continuar a la
resta d’Europa pràcticament equiparats als
barbers. Alcanyís va ser posteriorment el

primer catedràtic de Medicina en la Universitat de València (1499-1504) i probablement
va influir en el fet que s’hi incorporara l’ensenyament de l’Escola i es dotara una “segona
cadira” dedicada a l’anatomia i als medicaments simples o herbes, també d’acord amb el
model italià. Per situar el que aquesta dotació
significava en l’època, basta anotar que les primeres càtedres conjuntes d’Anatomia i Simples a Europa central i França van ser les de
Basilea (1588) i Montpeller (1595), i que la
Tomlins Readership in Anatomy de la Universitat d’Oxford no va ser fundada fins al 1624.
El final d’Alcanyís va ser terrible. Condemnat
per la Inquisició per judaïtzant, va ser cremat
viu el 25 de novembre de 1506, junt amb altres tres homes i dues dones. Havia estat empresonat aproximadament durant tres anys i
moralment va quedar tan destrossat que va
arribar a delatar la seua pròpia esposa.
Deixant de banda els residus de la insuportable “polèmica de la ciència espanyola” i atenintnos als resultats de la investigació històrica, és
evident que l’activitat científica valenciana ha
tingut, com qualsevol altra, tant períodes brillants com de profund afonament. Durant els
períodes brillants ha realitzat contribucions
a la medicina i les ciències biològiques internacionals, mentre que en els de profund afonament les seues principals aportacions han
sigut esforços voluntaristes de petits grups
per recuperar els hàbits de treball científic i
actualitzar la informació.
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– Dissecció d’un cadàver humà. Xilografia (1482).

Segle XV
L’exposició s’inicia, com és lògic, amb Regiment preservatiu e curatiu de la pestilencia
(ca. 1490), de Lluís Alcanyís. El següent
llibre és l’edició valenciana del 1495 de
l’Antidotarium clarificatum que havia escrit Arnau de Vilanova (ca. 1240-1311),
el metge més important de l’Europa baixmedieval. La seua àmplia producció s’havia iniciat, d’acord amb la seua procedència
d’un territori “de frontera” com el valencià,
amb traduccions de l’àrab al llatí, entre
aquestes, la del tractat sobre medicaments
simples d’Abû-s-Salt de Dénia. No resulta
estranya la coincidència de moltes espècies
botàniques en el seu Antidotarium i en el
tractat d’Abû-s-Salt, encara que Arnau n’hi
va afegir prop d’un centenar (83) i només
en va excloure 19 espècies, algunes d’elles
procedents de l’Àsia oriental o de zones
tropicals, com el clau, el cocoter, la cúrcuma i el turbit.
També Manuel Díez, cavaller al servici
d’Alfons V d’Aragó, havia redactat el segle
xiii el seu llibre sobre veterinària equina,
amb el títol original Lo libre de la menescalia. A pesar de ser una mera recopilació, va tenir una pervivència equiparable

a la de les obres d’Arnau de Vilanova. Es
conserven molts manuscrits baixmedievals
de l’original i diversos de la versió al francés. La traducció castellana realitzada per
Martín Martínez de Ampiés, impresa el
1495, que és la que aquí s’exposa, va tenir
altres dues edicions en el segle xv i nou
d’ampliades durant el xvi fins al 1545, a
més de ser novament traduïda i publicada
el 1515 i el 1523.
El metge Gaspar Torrella (1452-1520),
al contrari, va viure en els anys de transició del segle xv al xvi. Ordenat sacerdot
el 1487, quan Roderic de Borja va ser nomenat papa amb el nom d’Alexandre VI
(1492), el va acompanyar a Roma com a familiar i metge seu, i després va ser promogut a la dignitat episcopal. No obstant això,
va afirmar: “Tot el temps que em deixen
lliures les meues obligacions eclesiàstiques
el dedique a la medicina”. Per això, va poder
publicar entre 1497 i 1507 cinc llibres de
tema mèdic. Dels tres primers descriptors

de la sífilis, que era la més important de les
“noves malalties” desconegudes pels clàssics, l’alemany Joseph Grünpeck es va limitar a exposar-ne interpretacions astrològiques i l’italià Niccolo Leoniceno va escriure
poc més que un discurs erudit. Només
Torrella va oferir un estudi fonamentalment clínic i terapèutic en el seu Tractatus
cum consiliis contra pudendagram seu morbum gallicum (‘Tractat amb històries clíniques contra la pudendagra o morbo gàl·lic’,
1497). Entre tots els textos sobre el tema
publicats fins a la fi del segle xv, Karl Sudhoff, el gran historiador alemany de la medicina, va jutjar que era “el més valuós i original [...] el que té menys prejudicis, el més
directe i el menys escolàstic”.

– Camamilla (Matricaria chamomilla L.).
Pintura al tremp d’un còdex (segle xiii).
Aquesta espècie botànica apareix en
l’Antidotarium d’Arnau de Vilanova junt a
quasi mig miler d’espècies més i amb l’aplicació
terapèutica corresponent.
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XVI

Segle XVI
El segle xvi és el més brillant de la història
de l’activitat valenciana sobre medicina i
ciències biològiques, que es va integrar plenament en les novetats renaixentistes més
avançades.
Un dels primers catedràtics de la Universitat de València va ser el metge mallorquí
Pere Bernat d’Olesa i Rovira (ca. 14601531), encara que va haver de renunciar
a la càtedra el 1514 a causa de les seues
ocupacions com a clínic. Trenta dies abans
de la seua defunció va acabar de redactar
el llibre Summa totius philosophiae et medicinae (1536), en el qual havia estat treballant durant més de dues dècades. En
més de quatre-centes pàgines rebutja la
doctrina aristotèlica de la matèria primera
i les formes substancials, a la qual oposa un
terminant atomisme corpuscularista que
aplica a l’estudi dels mixtos, tant minerals
i vegetals, com animals, i a la medicina, no
sols a problemes generals, sinó a qüestions
concretes com la calor cardíaca i la de tot el
cos, les sensacions, els somnis, els medicaments i la generació espontània.
Miquel Jeroni Ledesma (ca. 1510-1547)
va ser el cap indiscutible dels seguidors
valencians del moviment renaixentista que

va intentar recuperar plenament els sabers
mèdics de l’antiguitat clàssica i connectar
així, de forma directa, amb els seus textos
originals, mitjançant edicions amb el lèxic
depurat i traduccions del grec lliures de les
incorreccions que contenien les versions
baixmedievals. Va explicar des de la seua
càtedra de Grec textos mèdics clàssics,
principalment galènics i hipocràtics, en el
seu idioma original; va publicar una excel·
lent gramàtica grega (1545), i va aconseguir
finalment que fóra la mentalitat dominant
de la medicina valenciana durant els anys
centrals del segle. El seu llibre De pleuritide commentariolus (1546), corresponent
a la polèmica sobre la sagnia en la pleuritis o “mal de costat”, el va fonamentar en la
investigació anatòmica, i hi va dedicar un
ampli espai a la descripció de l’arbre venós,
fins i tot amb figures.
Pere Ximeno, quan el 1547 va passar a
ocupar la càtedra d’Anatomia i Medicaments Simples, va convertir la Universitat de València en una de les primeres
d’Europa on es va impartir l’ensenyament
anatòmic mitjançant la dissecció de cadàvers humans realitzada i explicada pel
catedràtic mateix. Per contra, considerava
plena de limitacions l’exposició verbal, ja
que una qüestió anatòmica solia ser “àrdua
i dificilíssima d’exposar i facilíssima de fer”.
El 1550 es va traslladar a Alcalá, universitat on va ser el primer titular de la càtedra
d’Anatomia que acabava de dotar-se i on va
morir poc de temps després. Va ser conscient de la transcendència que la nova anatomia tindria per als més diversos problemes
mèdics, i el seu magisteri complutense va
ser decisiu en l’orientació dels castellans.
Una altra aportació de Ximeno va ser la
publicació del llibre Dialogus de re medica
compendiaria ratione, praeter quaedam alia,
universam anatomen humani corporis perstringens (1549), i així va esdevenir el segon
europeu que va incorporar plenament la
nova morfologia i la va enriquir amb el
resultat dels seus treballs, perquè va saber
utilitzar la dissecció de cadàvers humans
no sols com a mètode didàctic, sinó per a
la investigació, quan el seu mestre Vesalio
ja l’havia abandonada per guanyar més
diners. Va poder, d’aquesta manera, descobrir l’estrep, tercer dels ossets de l’orella,
del qual va publicar la primera descripció
impresa.
Quan Ximeno va abandonar València a
l’estiu del 1550, es va nomenar Lluís Collado per substituir-lo en la càtedra. La

– Tabac (Nicotiana tabacum L.).
Pintura del Còdex Pomar (ca. 1590).

seua influència, mantinguda durant un període més dilatat que la de Ximeno, va ser
equiparable o superior a la d’aquest. En els
anys en què va ser el metge més important
de la Universitat de València, l’ensenyament anatòmic s’hi va desenvolupar notablement. El 1560 es va separar la càtedra
d’Anatomia i Medicaments Simples en
dues càtedres independents, i va passar a
ocupar la matèria de cadascuna durant tot
un curs acadèmic. Més tard, el 1567, es va
organitzar l’ensenyament anatòmic en dos
anys, alhora que va passar a vigilar-se de
manera molt estricta la pràctica de les “notomies universals e particulars” reglamentàries. En un dels seus llibres, Cl. Galeni
Pergameni Liber de Ossibus [...] enarrationibus illustratus (1552), repeteix una vegada i
una altra que les descripcions de Galé són
errònies o aplicables només a mones o a
gossos i, a pesar de la seua admiració per
Vesalio, no té inconvenient a dissentir de
les seues afirmacions quan xoquen amb la
seua pròpia experiència en les nombroses
disseccions que estava realitzant. Amb elles
va fer descobriments, sobretot en el crani, i
entre aquests, els relatius a l’etmoide, a la
sutura esfenoïdal i als forats junt a l’arrel de
les incisives.
L’escola valenciana va ser el centre espanyol de la nova anatomia descriptiva. En
la Corona d’Aragó, l’organització de l’ensenyament d’aquesta anatomia va servir
de model immediat a les universitats de
Saragossa i Barcelona. En la de Castella,
Ximeno va ser el primer titular de la càtedra d’Alcalá i, després de morir, molt jove,
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el va succeir Pere Marc d’Ayala, valencià
com quasi tots els qui després la van ocupar. A Salamanca, la càtedra d’Anatomia
es va dotar el 1551, i va ser nomenat per
ocupar-la Cosme de Medina, deixeble de
Collado. Amb els anatomistes valencians
es van formar destacades personalitats que
van introduir els nous plantejaments morfològics en diversos camps de la medicina.
Per exemple, Joan Tomàs Porcell, format
a Salamanca junt amb Cosme de Medina,
va realitzar en l’epidèmia del 1564 que va
patir Saragossa, les primeres autòpsies
sistemàtiques d’empestats, fita de gran importància en els orígens de l’anatomia patològica moderna, i Francisco Díaz, father
of modern urology segons el nord-americà
Fielding H. Garrison, va fonamentar en
l’anatomia el seu Tratado de todas las enfermedades de los riñones, vexiga y carnosidades
de la verga y urina (1588). En aquest cèlebre llibre es refereix a “Ximeno, doctísimo
valenciano, y el primero que con elegancia
y gran destreça començó a poner la execución de cortar y hacer anatomía en la ciudad de Valencia, donde tanto resplandece
la medicina y la anatomía al presente, y
no menos la historia [descripción] de las
yerbas [...] Y no tengo yo poca jactancia de
haber gastado en esta ciudad algún tiempo,
y tener por maestro al peritísimo doctor
Collado y al doctor Ximeno”.
Tant l’ensenyament valencià d’herbes com
l’anatòmic van iniciar una nova orientació
el 1545, quan Pere Jaume Esteve va passar a ocupar la “segona cadira”. Va publicar
edicions grecollatines del segon llibre de
les Epidèmies hipocràtiques (1551) i del
poema toxicològic de Nicandre de Colofó
“ Theriaka” (1552), però desbordant els
textos amb amplis comentaris en els quals

va exposar els seus treballs anatòmics, zoològics i, sobretot, botànics. D’altra banda,
va arreplegar el resultat dels seus estudis de
camp en un Diccionario de las yerbas y plantas medicinales que se hallan en el Reyno de
Valencia, que va circular, com tants altres
llibres de l’època, en còpies manuscrites,
cap de les quals ha sigut per desgràcia localitzada, encara que Gaspar Escolano ofereix en les seues Dècades (1610) un resum
amb una llista de noms vulgars valencians
i castellans de cent vint espècies, acompanyats en alguns casos de dades sobre els
seus llocs de procedència, l’ús medicinal o
alimentari, les propietats, etc.
Joan Plaza (ca. 1520-1603) va ocupar diverses càtedres en la Facultat de Medicina
de València, entre elles, la de Medicaments
Simples, ja separada d’Anatomia (15671583). No va arribar a imprimir-se cap de
les seues obres, ja que la seua personalitat
era en certa manera paral·lela a la que tindria Lluís Simarro tres segles després, és
a dir, més inclinada a donar als altres els
resultats dels seus estudis que no a editarlos. Dos anys abans del seu primer nomenament, el gran naturalista flamenc Charles
de l’Escluse (Carolus Clusius) va estar a
València, en un viatge per la península ibèrica durant el qual va arreplegar materials
publicats posteriorment en els seus llibres
i que van servir per a difondre internacionalment les aportacions de Plaza. L’adjectiu
Valentina, que Clusius va utilitzar en les
espècies de la flora valenciana que Plaza li
havia donat a conéixer, va ser mantingut
pels seus deixebles i nombrosos seguidors,
la qual cosa explica que en algun cas continue figurant hui aquest adjectiu en la
Nomenclatura Botànica Internacional, tal
com succeeix amb la Coronilla Valentina
L. Resulta notable que, també a través de
Clusius, el nom popular valencià “fil i agulla” per referir-se a les atzavares americanes es difonguera a Europa i fóra utilitzat
per diversos botànics fins mitjan del segle
xvii. Pel que fa a les plantes de les Índies
Orientals, destaca la distinció que va fer
entre la canyella de Ceilan (Cinnamomum
zeylanicum Bl.) i la canyella de Xina (Cinnamomum aromaticum Nees), que Clusius
va incloure quan va traduir els Col·loquis de
García da Horta (1567). Actualment estem
treballant en els estudis introductoris sobre
un manuscrit amb les lliçons de Joan Plaza
sobre practica generalis (1600), que hem localitzat en una biblioteca de Pàdua.

Jaime Honorato Pomar (ca. 1550-1606)
va ser el successor de Plaza en la càtedra
de Medicaments Simples, i en el seu nomenament també es va insistir en l’orientació
pràctica de l’ensenyament. Va renunciar a la
càtedra el 1598, quan Felip II el va nomenar el seu conseller botànic. La seua labor
va ser tan admirada que el monarca li va
regalar l’esplèndida col·lecció de dos centenars de pintures botàniques i zoològiques
que formen el que hui denominem Còdex
Pomar. El nom de cada espècie representada el va indicar Gomar mateix en una
o dues línies manuscrites, generalment en
llatí, castellà o en tots dos idiomes, encara
que també hi ha dèneu vocables valencians,
dos italians i sis en nàhuatl o altres llengües
indoamericanes. La raó d’aquests últims
vocables era que gran part de les pintures
procedien de la primera gran expedició científica a Amèrica (1571-1577) que, dirigida pel toledà Francisco Hernández, havia
realitzat una contribució formidable, ja que
va descriure vora tres mil espècies vegetals,
mig miler d’animals i nombrosos minerals,
quasi tots desconeguts a Europa.
Miquel Joan Pascual situava en primer pla
l’observació dels malalts i del medi ambient. Per això, en el seu principal llibre,
Morborum internorum fere omnium et quorumdam externorum curatio (‘Tractament
de quasi totes les malalties internes i d’algunes externes’, 1555), ofereix informació
sobre les “malalties dominants” a València
en dates determinades i un apèndix sobre
la contaminació urbana. Lluny de les seques i abstractes exposicions escolàstiques,
tenia molt en compte les circumstàncies
socials concretes en les quals es realitzava
a ciutat el tractament de les distintes afeccions, i jutjava amb severitat les pràctiques
empíriques populars i dels curanderos, així
com les prescripcions irresponsables dels

metges i dels apotecaris. L’apèndix sobre
la contaminació de la ciutat de València,
un dels primers impresos sobre el tema, va
tenir àmplia difusió europea a través de sis
reedicions del llibre durant el segle xvi i
quatre durant el xvii, l’última el 1664.
Juan Calvo va publicar el 1580 la seua Cirugía universal y particular del cuerpo humano,
que va tenir deu reedicions en castellà,
l’última el 1703, i dues parcials en francés
(1614 i 1656). La va redactar per tal de
destinar-la a l’ensenyament, quan ja portava
dotze anys impartint cursos quirúrgics a
València que van aconseguir gran fama, de
manera que hi assistien cirurgians dels diversos regnes hispànics i també metges que
desitjaven completar la seua formació. Per
al nivell docent més elemental, l’any 1596
va editar una traducció castellana comentada del tractat quirúrgic de Guy de Chauliac, “molt afegida” amb materials propis.
Dels grans textos quirúrgics espanyols del
segle xvi, Cirugía... és el que millor corres-

– Escurçó banyut del desert (Cerastes cerastes), un
dels animals verinosos estudiats en la “Theriaca”
de Nicandre (segle ii a. C.), de la qual Pere Jaume
Esteve va publicar una edició grecollatina el 1552,
amb comentaris zoològics i sobre les plantes
utilitzades en les intoxicacions. Figura
d’un còdex bizantí del segle xi.

pon a l’estructura i l’estil d’un tractat didàctic. Això implica limitacions indubtables,
però hi confereix també alguns avantatges,
el més important dels quals és el caràcter
ordenat i sistemàtic de l’exposició. Calvo va
idear algunes tècniques operatòries d’interés, entre les quals destaquen les relatives al
tractament quirúrgic de les varius i les fístules i a l’extirpació dels tumors malignes.
Durant el segle xvi, el principal corrent
que va plantejar la ruptura amb la medicina clàssica i tradicional va ser la quemiatria, procedent de l’obra de Paracels, que es
va reflectir en la Universitat de València en
un esdeveniment singular: la dotació d’una
càtedra de Medicaments Químics, l’única
existent llavors a Europa. Per exercir-la va
ser nomenat Llorenç Coçar, que era llavors
una de les personalitats mèdiques més destacades de la ciutat. Havia sigut catedràtic
de Cirurgia, i el 1589 va ser nomenat “protometge de la Ciutat i el Regne de València”. En el mateix any va publicar el seu llibre Dialogus veros medicinae fontes indicans
(‘Diàleg que indica les vertaderes fonts de
la medicina’), en el qual va denunciar la in-

– Ocell del paradís (Paradisea apoda).
Pintura del Còdex Pomar (ca. 1590).

suficiència de la medicina galènica tradicional, sobretot des del punt de vista terapèutic, i va proposar una nova fonamentació:
“Vaig aprendre l’art d’elaborar medicaments químics amb la detinguda observació de molts experiments i l’atenta lectura
dels nous experts en aquest art. Gràcies a
ells vaig entendre que és doble el mètode
universal d’extracció dels licors, bàlsams
i sals, un dels quals es basa únicament en
la tècnica i l’altre en la tècnica i en l’acció
de la naturalesa, del vertader procés de la
qual afirma Paracels que molt pocs tenen
notícia.” Coçar havia superat la concepció
tradicional de l’alquímia i utilitza el terme
paracelsista arte separatoria per designar la
naixent química.
Jaume Segarra va ocupar diverses càtedres
en la Universitat de València des del 1574,
i poc abans de la seua mort va publicar
uns Commentarii physiologici (1596) en
els quals es declara deixeble de Collado i
s’ajuda ben sovint de dades anatòmiques,
quasi sempre de forma llibresca, encara
que amb bona informació de les aportacions morfològiques llavors recents. L’aspecte més interessant d’aquesta obra és que
utilitza el terme physiologia a mitjan camí
entre el significat tradicional, que era el de
saber o ciència sobre la naturalesa en el seu
conjunt, i el modern, és a dir, com a estudi
de les funcions orgàniques.
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Segle XVII
El primer llibre del segle xvii en l’exposició, que està estructurada cronològicament, és Libro y tratado de los animales terrestres y volátiles (1613), de Jeroni Cortés,
un “mestre de contar” que va residir fins a la
seua mort, l’any 1615, a la ciutat de València, on va publicar diversos llibres de divulgació científica destinats als estrats mitjans
urbans preburgesos, i que van aconseguir
un gran èxit. El més difós va ser el Lunario
perpetuo (1594), cas extraordinari de pervivència, ja que va tenir catorze reimpressions fins al 1700 i va continuar després
reeditant-se sense interrupció fins al 1972.
Va publicar també un Compendio de reglas
breves [...] para las reductiones de monedas
(1594), una Arithmetica practica (1604) i
una Phisonomia y varios secretos de naturaleza (1597), que va aconseguir una pervivència semblant a la del Lunario, amb seixanta-sis reedicions en castellà fins al 1906,
deu en portugués i una en francés. Per contra, aquest de divulgació zoològica únicament va ser reeditat el 1672. Està il·lustrat
amb trenta-sis gravats xilogràfics de qualitat molt diversa.
Com hem vist, la Universitat de València
havia sigut durant el segle xvi una de les
institucions europees d’avantguarda. Al
contrari, durant la major part del xvii va

– Làmina xi de l’Atles anatòmic de Crisòstom Martínez.
Observacions microscòpiques d’un fragment ossi
la grandària original del qual es representa en un oval,
amb l’anotació manuscrita “el original”.

– Portada de llibre en què Francesc Gavaldà va
estudiar de forma rigorosament estadística i des d’una
perspectiva socioeconòmica l’epidèmia de pesta que va
assolar València els anys 1647 i 1648.

passar a convertir-se en un centre caracteritzat per una posició tradicional especialment tancada i intransigent, fins que a
la fi de la centúria va tornar a canviar i va
figurar entre els principals nuclis del moviment novator. No obstant això, en els períodes de més profund afonament resulten
possibles les contribucions d’importància
sobre la base d’esforços personals a contracorrent. Aquest va ser el cas de l’aportació realitzada per Francesc Gavaldà en
circumstàncies tan terribles com l’epidèmia de pesta que va assolar diverses ciutats
europees, entre elles, Milà (1630), València
(1647) i Londres (1665). La pesta de Milà
va ser utilitzada com a escenari per Alessandro Manzoni en I promesi sposi (184042), la gran novel·la romàntica italiana;
la de Londres va motivar A journal of the
plague year (1722), potser la millor obra
de Daniel Defoe, i la de València va ser la
primera estudiada de forma rigorosament
estadística i des d’una perspectiva socioeconòmica pel dominic Francesc Gavaldà
(1618-1686) en la seua Memoria de los
sucesos particulares de Valencia y su Reino en
los años mil seiscientos cuarenta y siete y cuarenta y ocho, tiempo de peste (1651).
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– Exemple dels animals estudiats per Jeroni
Cortés: «Ase». Gravat xilogràfic en el seu Libro, y
tratado de los animales terrestres, y volátiles, con la
historia, y propiedades de ellos (1613).

– Microscopi de Crisòstom Martínez.
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L’immobilisme doctrinal valencià no va
significar la desaparició de l’ensenyament
pràctic per part dels catedràtics de Medicaments Simples i d’Anatomia, que van
arribar a tenir un excel·lent jardí de plantes
medicinals i un amfiteatre anatòmic ampliat. Potser per això, encara que atinguda
al més ortodox galenisme, la producció
científica dels metges valencians va experimentar durant les dècades centrals del
segle xvii una clara elevació de nivell, que
es manifesta en dues obres. La primera és
el tractat de Joan Baptista Bataller Disceptatio unica, de signis propriis veneni sumpti
(1661), lúcida exposició de les qüestions
centrals de la toxicologia, que s’interessa en
especial pels signes que permeten diferenciar les intoxicacions d’uns altres trastorns

orgànics, i pels símptomes característics de
verins determinats, i que exposa els propis
dels enverinaments per opi, acònit i altres
plantes tòxiques, per arsènic i per les picadures de diferents animals verinosos. La
segona, Praxi medica Valentina (1671), de
Fèlix Julià Rodríguez de Gilbau, que tracta les doctrines patològiques d’una forma
sòbria, completament allunyada dels barroquismes escolàstics, i inclou una excel·lent
descripció dels fenòmens clínics amb prudents recomanacions dietètiques i medicamentoses.
En la València de les dècades centrals del
segle xvii va desenvolupar també la seua
activitat Matías García, cap del galenisme intransigent que, lluny de desconéixer
les novetats o admetre les que resultaven
més evidents, s’hi va enfrontar i va intentar refutar-les per eliminar el perill que
significaven per al sistema mèdic tradicional. El 1663 va guanyar en la Universitat de València les oposicions a la càtedra
d’Anatomia, que va ocupar sense interrupció durant un quart de segle. Durant
el seu prolongat magisteri no va decaure la
pràctica de la dissecció; ans al contrari, es
va ampliar l’amfiteatre anatòmic i es va fer
més exigent la reglamentació de les autòpsies. El seu principal interés va ser refutar
la doctrina de la circulació de la sang, però
no amb arguments de tipus especulatiu,
sinó amb raons extretes d’una pràctica personal d’autòpsies i viviseccions. Ho va fer
principalment en Disputationes physiologicae (1680), el segon llibre que va publicar. Resulta patètic que un científic capaç,
que confessa el gran esforç i fins i tot els
diners que li havia costat el treball, se situara tan a contracorrent de la medicina del
seu temps.
Joan de Cabriada va publicar en 1687 el llibre Carta filosofica, medico-chymica, que va
exercir la funció de manifest del moviment
novator. El motiu immediat va ser el desacord sobre el tractament d’una febre terçana que patia “un grande desta Corte” entre
el jove i innovador Cabriada i una junta de
tres madurs galenistes. Descriu detalladament el curs de la malaltia, però en defensar-se en aquesta dissensió, sobrepassa
àmpliament el tema i exposa les seues idees
sobre la fonamentació radicalment moderna de la medicina. De forma reiterada i
oberta, refuta l’autoritat dels antics, afirmant que l’únic criteri “en les coses naturals” és l’experiència. El capítol dedicat a
exposar aquesta nova base s’inicia amb

un paràgraf terminant: “Es regla asentada y máxima cierta en toda medicina, que
ninguna cosa se ha de admitir por verdad
en ella, ni en el conocimiento de las cosas
naturales, sino es aquello que ha mostrado
ser cierto la experiencia, mediante los sentidos exteriores. Asimismo es cierto, que el
médico ha de estar instruido en tres géneros de observaciones y experimentos, como
son: anatómicos, prácticos y químicos.” En
nombrosos apartats del llibre defensa apassionadament aquest manera d’entendre la
medicina i cita abundants experiments
propis i aliens.
El gravador Crisòstom Martínez ocupa
un lloc d’excepció en la medicina de l’últim terç del segle xvii. La seua obra anatòmica va ser l’única contribució important
en saber morfològic realitzada a Espanya
durant aquesta centúria. Encara que va
cultivar de forma molt notable l’anatomia
macroscòpica, la part més valuosa de la
seua labor va ser la dedicada a la micrografia, de la qual va ser un dels avançats europeus. La investigació històrica sobre la seua
vida i la seua obra no és precisament una
novetat, ja que s’han realitzat quasi un centenar de treballs en diferents idiomes des
del seu Éloge publicat a París l’any 1740.

Nascut a València el 1638, va desplegar
una notable activitat com a gravador i cap
al 1680 va començar a treballar en un atles
anatòmic, per a la realització i l’edició del
qual les autoritats de la ciutat de València
i el claustre mèdic de la seua Universitat li
van concedir una important ajuda econòmica per al trasllat a “regnes estranys, on
les premses, les aigües i les tintes fan lluir
les estampes”. Gràcies a diverses cartes que
va escriure al catedràtic Joan Baptista de
Castelldases, se sap que va arribar a París el
19 de juliol de 1687, i que s’hi va dedicar a
acabar el treball iniciat a València, en relació amb l’anatomista Guichard Joseph du
Verney i amb l’ambient científic de l’Académie des Sciences, que era llavors el més
avançat de París i estava enfrontat amb
la postura tradicionalista dels catedràtics
de Medicina de la Sorbona. Dóna notícia
també de la seua febril dedicació a la investigació anatòmica, així com dels patiments
que li estava ocasionant la gota que sofria.
Per raons òbvies, no diu res, en canvi, de les
dificultats que li produïa la guerra mantinguda llavors entre França i els components
de la Lliga d’Ausgsburg, dels quals formava
part Espanya. El 1690 va haver d’abandonar la capital francesa, en ser acusat d’espia.

– Làmina x de l’Atles anatòmic de
Crisòstom Martínez. Metatarsià. Tall transversal
augmentat aproximadament tres vegades.
Ampliacions majors del teixit esponjós.

–Làmina xviii de l’Atles anatòmic
de Crisòstom Martínez. Estudi de
les proporcions aplicat a tres figures
humanes vistes d’esquena, de costat i de
front, que mostren parcialment
ossos i músculs mitjançant el recurs
gràfic del corpo transparente,
i un esquelet infantil.

No es disposa de cap notícia directa del
que li va succeir després d’aquesta data. Un
contemporani seu, Josep Rodríguez, afirma en el seu repertori biobibliogràfic que
va morir a Flandes l’any 1694. El seu Atles
anatòmic conté representacions macroscòpiques de tot l’esquelet humà en les quals
s’evidencia la preocupació per la interpretació funcional de les estructures anatòmiques, característica típica de la morfologia
del sis-cents. Propi també de la renovació
és l’interés de Martínez per l’embriologia
òssia, que el va portar a defensar el preformacionisme, és a dir, la hipòtesi moderna
que en l’època es va oposar a les clàssiques
teories embriològiques aristotèliques. La
part més nova i important és, però, la dedicada a investigar la fina estructura òssia per
distints mitjans i, molt en primer terme,
amb el microscopi. Crisòstom Martínez
pertany, amb tot el dret, a la primera generació de microscopistes europeus. Coetani
de Malpighi, Leeuwenhoek, Swammerdam, Bellini, Hooke i Grew, la seua personalitat i la seua labor corresponen a la
dels denominats “microscopistes clàssics”.
Els seus gravats i els seus escrits no són els
d’una persona ocasionalment interessada
pel nou instrument, sinó els d’un investigador amb hàbit de treball que s’ha plantejat les dificultats tècniques i les precaucions
que cal prendre per assegurar l’objectivitat
de les observacions.
Resulta obligada la comparació de l’atles
anatòmic de Crisòstom Martínez amb el
que José García Hidalgo va incloure en el
seu llibre Principios para estudiar el nobilísimo y real arte de la pintura, con todo y partes del cuerpo humano (1693), ja que tots
dos eren artistes coetanis, que fins i tot

van haver de conéixer-se personalment a
València. Algunes de les seues figures del
cos humà tenen semblances innegables, no
sols des del punt de vista de l’estil i la tècnica d’execució, sinó sobretot perquè comparteixen la seua representació en els més
variats moviments. No obstant això, les
de Crisòstom Martínez són resultat de la
investigació morfològica analítica, el mateix
que les seues làmines microgràfiques. Les
de García Hidalgo, per contra, tenen una
orientació sintètica, que és la que considerava adequada com a fonament al servici
del noble i autònom “art de la pintura”. Tots
dos atles són brillants aportacions característiques del moment històric en què es va
desenvolupar el moviment novator, l’un en
el terreny de la morfologia científica i l’altre
en el de l’anatomia artística.
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XVIII

Segle XVIII
El primer metge valencià que va tornar
a integrar-se plenament en la comunitat
internacional, després de l’afonament del
segle xvii, va ser Marià Seguer Pertusa.
A partir del 1732, va opositar a diferents
càtedres mèdiques, i va obtenir finalment el
1742 una de les de “Teòrica” o “De Curs”,
que va ocupar fins a la seua mort el 1759.
Va estar àmpliament relacionat amb institucions i personalitats mèdiques de dins i
de fora d’Espanya. Encara en els seus anys
d’estudiant, va mantenir correspondència
amb el degà de la Facultat de Medicina de
París i també prompte es va relacionar amb
l’ambient mèdic ginebrí i amb el portugués.
Més tard ho va fer amb Andreas Elias
Büchner, president de l’Academia Caesarea Naturae Curiosorum alemanya, i amb
el gran investigador Albrecht von Haller.
Aquestes relacions internacionals expliquen
que fóra el primer espanyol que va publicar
treballs científics en una revista mèdica
estrangera. En els volums sisé (1742) i seté
(1744) de l’Acta physico-medica, òrgan d’expressió de l’Academia Caesarea Naturae
Curiosorum, van aparéixer sengles treballs
seus sobre un remei antidiarreic, el primer
dels quals, Schedula monitoria de jusculo
lienteride specifico, publicat originàriament a
València el 1741, va ser més tard reproduït
per Haller en el seté tom de Disputationes
de clínica i terapèutica (1760).
Cabriada i d’altres novatores metges de
finals del segle xvii havien sigut seguidors

– Principals malalties del cavall.
Calcografia en: Salvador Montó Roca, Sanidad del
cavallo y otros animales sujetos al arte de albeyteria [...],
Valencia, por Joseph Estevan Dolz, 1742.

– Portada del segon volum del llibre en
el qual Josep Joan Antoni Baguer Oliver va
exposar les principals malalties d’acord amb
la iatroquímica (1741-1744).

de la iatroquímica, sistema a què van continuar adherits alguns metges valencians
durant el primer terç del segle xviii com
Josep Joan Antoni Baguer Oliver i Pascual
Francisco Virrey Mange. La principal obra
de Baguer va ser Floresta de dissertaciones
historico-medicas, chymico-galénicas, methódico-prácticas (1741-1744), que inclou
una exposició de la patologia i la clínica
de les principals malalties d’acord amb les
interpretacions fermentatives pròpies de la
iatroquímica. Això no exclou que en diverses de les seues dissertacions demostrara
ser un bon observador i un metge informat.
Cal destacar-ne les que va dedicar a la tisi,
o universal consumpció (produïda per una
“lesió ulcerosa del pulmó”), al raquitisme, a les “tres espècies de cucs intestinals”
i a diverses afeccions neuropsiquiàtriques,
entre aquestes, la histèria, la hipocondria, la
“malenconia hipocondríaca” i l’apoplexia. Va
aplicar el mateix punt de vista doctrinal a la
terapèutica, i va arribar fins i tot a intentar
l’anàlisi química de la corfa de quina.
Virrey Mange va aplicar també el sistema
de la fermentació a l’estudi de les malalties de les tres cavitats orgàniques i al
de les febres en les seues dues primeres
obres, titulades Tyrocinio práctico (1737) i
Palma febril (1739). Encara que les seues
descripcions clíniques són inferiors a les
de Baguer, és millor la seua exposició de
qüestions teòriques com la quilificació, la
sanguificació, la nutrició o la interpretació
del contagi a còpia de “particuletes de l’aire”.
Va publicar, a més, un Promptuario (1746)
dedicat a comentar els Aforismes hipocràtics, i un Manual de cirugía práctica (1743)
en dos volums, únic text quirúrgic digne de
menció redactat en la València de l’època.

L’organització foral valenciana dels “col·
legis” o “gremis” de cirurgians i veterinaris,
que havia ocupat una posició d’avantguarda durant el segle xv, va desaparéixer amb
l’abolició dels furs i privilegis del Regne
de València. En les notables contribucions que a mitjan segle xviii van realitzar
Salvador Montó i Sebastià Robredo, s’hi
pot situar el final de la veterinària tradicional. El 1742 va aparéixer l’obra pòstuma de Montó, Sanidad del cavallo, y otros
animales sujetos al arte de albeytería, títol
important en la història de la veterinària,
sobretot pel seu tractat segon, que descriu
les malalties o vicis encoberts dels èquids, a
fi que els veterinaris pogueren emetre dictàmens basats en criteris científics. Es tracta del primer estudi espanyol de veterinària
forense, novetat de què tenia consciència
Montó, ja que diu: “Fins ara no sé que
algun dels nostres autors haja d’això tractat.” Robredo, que pertanyia a la generació
següent a la de Montó, va arreplegar l’experiència adquirida en el seu exercici professional en el llibre Observaciones prácticas
de albeytería (1744), que va ser reeditat el
1778. Conté diverses aportacions originals,
la més important de les quals és una excel·
lent descripció clínica de la litiasi uretral
en els cavalls, seguida d’una tècnica per a
la pràctica de la uretrotomia sòlidament
basada en dades anatòmiques. Destaca
també l’exposició sobre el diagnòstic de la
hidropesia i el seu tractament mitjançant la
paracentesi, així com la que dedica a l’hematúria dels mulats neonats.
Amb els deu volums de la seua Agricultura general y gobierno de la casa de campo
(1765-1795), Josep Antoni Valcàrcel va
contribuir decisivament a la difusió de les
noves orientacions agronòmiques de l’època, almenys entre la minoria de propietaris

– Model de ferradura
ortopèdica. Calcografia en:
Salvador Montó Roca,
Sanidad del cavallo y otros
animales sujetos al arte de
albeyteria [...], Valencia,
por Joseph Estevan
Dolz, 1742.
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de mentalitat il·lustrada. En gran part és
una adaptació de tractats estrangers, però
inclou així mateix materials propis i d’uns
altres autors espanyols. Estava sobretot
interessat en els assajos i en les experiències, en els adobs i en els prats artificials
per acabar amb els guarets i en els procediments de sembra a màquina, en faixes i
amb molt d’espai entre les fileres.
El llibre Historia natural, civil y geográfica
de las naciones situadas en las riberas del río
Orinoco, de Josep Gumilla, és l’últim gran
títol d’un tipus d’acostament a la naturalesa americana que s’havia iniciat durant
el Renaixement. El 1741 va aparéixer la
primera edició i el 1745 la segona, notablement ampliada, en dos volums i amb
un total de més de huit-centes pàgines. A
més d’una reedició castellana (1791), en
va tenir una altra en francés (1758) que va
contribuir decisivament a la seua difusió a
Europa. El seu contingut va ser reproduït,
d’altra banda, en Saggio di storia americana
(1780), de Filippo Salvatore Gili. El pri-

mer volum s’ocupa amb certa extensió dels
porcs senglars o paquiras (Tagasu tajacu), i
dels ants o tapirs (Tapirus terrestris); i més
de passada, d’uns altres mamífers. Dedica un capítol a les resines aromàtiques o
medicinals, i considerant que “l’arbre més
apreciable” és el que denomina cabima o
palo de aceite, és a dir, el copaier (Copaifera
officinalis Jacq.). Descriu la vaca marina o
manatí (Trichechus manatus), així com les
tortugues teracay (Peltocephalus traxaca)
i arrau (Podocnecmis expensa). El segon
volum inclou una sèrie de set capítols sobre
verins vegetals i d’animals perillosos, que
ofereix àmplies exposicions sobre el curare de l’Orinoco, obtingut del Strychnos
rouhuman Benth., el buío o boa constrictora (Constrictor constrictor), les formigues
verinoses del gènere Euponera, els guacaritos o piranyes (Serrassolmo natlereri) i el
caiman (Crocodilus intermedius). En altres
tres sobre l’agricultura dels indis cita, entre
altres plantes cultivades, la dacsa, la mandioca, les batates, els plàtans, la iuca dolça
i brava (Manihot aipi i M. utilissima Pohl),
les papaies i el anoto o bixa (Bixa orellana
L.), i descriu només amb detall la vergonzosa (Mimosa pudica L.).
El metge més important del segle xviii
valencià va ser Andrés Piquer Arrufat,
de les nombroses i influents publicacions
del qual s’han seleccionat quatre llibres
per a l’exposició. Física moderna, racional
y experimental (1745) correspon al seu
programa d’oferir “a la joventut espanyola”
síntesis àmplies i modernes. No sols s’ocupa de qüestions físiques, sinó també dels
fòssils, primer en un capítol dedicat a la
formació de les pedres en general i després
en un altre d’específic titulat “Explícase la
generación de las piedras figuradas”. Va
demostrar conéixer les publicacions europees de l’època i es va oposar a les idees que
consideraven els fòssils simples “jocs de la
naturalesa” tot defensant que es tractaven
de petrificacions d’éssers vius o d’algunes
de les seues parts. Va publicar una excel·
lent traducció de Les obres de Hipòcrates
mes selectes (1761) perquè considerava que
els escrits hipocràtics eren els models clàssics d’observació clínica. La va complementar amb “les observacions pràctiques dels
antics i moderns”, en les quals va incloure
nombrosos casos propis, a més d’exposar
les seues opinions sobre qüestions generals i temes concrets. Algunes vegades va
mantenir punts de vista en la línia que va
culminar al començament del segle xix

amb l’escola anatomoclínica de París, punt
de partida de la medicina contemporània.
En el seu Tratado de las calenturas (1751)
cal destacar els estudis dedicats als cucs,
pel fet que les bases de la parasitologia
contemporània havien sigut fixades el
1684 pel cèlebre Francesco Redi després
de refutar experimentalment la generació
espontània dels cucs, que va imposar la
fórmula omne vivum ex vivo. La manera
en què Piquer associava l’observació clínica
amb els resultats de la investigació experimental es manifesta clarament en aquest
tema. En les Institutiones medicae ad usum
Scholae Valentinae (1790) va plantejar una
gran exigència davant de les observacions
microscòpiques, des d’una postura no molt
allunyada de la que conduiria el francés
Xavier Bichat a la formulació del concepte
de teixit durant la següent dècada. Els seus
llibres no sols van ser utilitzats en la Facultat de Medicina de València, sinó en unes
altres facultats espanyoles i estrangeres.
El llibre que va tenir una circulació més
important va ser Tratado de las calenturas,
ja que va tenir cinc edicions en castellà fins
al 1788 i dues en francés, traduït i revisat
per professors de Montpeller, la primera a
Montpeller mateix i a Amsterdam (1776),

–Andrés Piquer Arrufat. Fotograbado (1895).

i la segona ni més ni menys que en el París
anatomoclínic (1801), on Philippe Pinel va
reproduir nombrosos textos seus.
Dues contribucions notables de metges
valencians, sobretot per les seues primerenques dates, van ser la de Jaume Alcalà
Martínez en Disertación médico-chirúrgica,
sobre una operación cesárea executada en
muger y feto vivos, en la ciudad de Valencia
(1753), i la de Cristòfol Fabregat en Discurso medico-practico sobre el modo de socorrer y
revocar los ahogados, ahorcados (1776).
Fèlix Miquel Micó, catedràtic de Clínica
o “Medicina Pràctica” en la Universitat de
València des del 1798, va ser un dels primers metges espanyols que va incorporar la
percussió ideada per Leopold Auenbrugger com a tècnica habitual d’exploració,
en especial de les malalties cardíaques, i
va emprar també el termòmetre clínic. Es
va doctorar amb unes Theses medicae ad
mentem Andreae Piquerii (1778), títol que
ja indica la gran influència de Piquer en la
seua trajectòria.
Joan Baptista Bru de Ramon es va dedicar
des de molt jove al dibuix i a la pintura
però, per raons segurament econòmiques,
va començar a treballar com a taxidermista en una data anterior al 1773. Durant el
quart de segle que va transcórrer fins a la
seua mort el 1799, es va dedicar a aquesta

– Instruments utilitzats per Jaume Alcalà
Martínez per a practicar les cesàries. Làmina de
la traducció castellana del tractat quirúrgic del
seu mestre, Lorenz Heister (1775).

tasca i l’any 1777 va ser nomenat dissecador del Reial Gabinet d’Història Natural
de Madrid. Com estava insatisfet amb un
lloc merament artesanal, va realitzar des del
principi indagacions zootòmiques, no sols
aprofitant els animals que havia de dissecar, sinó també d’altres, com els “monstres”
o exemplars amb alteracions teratològiques
conservats en alcohol. D’altra banda, va fer
dibuixos i gravats de les peces, que va reunir
per publicar-los, amb textos explicatius, en
l’atles Colección de láminas que representan
los animales y monstruos del Real Gabinete de
Historia Natural de Madrid (1784-1786).
D’acord amb el seu objectiu divulgador,
quaranta-sis de les làmines representen
espècies considerades llavors com a exòtiques. Per raons òbvies predominen les
americanes, i la resta correspon a molt
diversos llocs del món. Les més nombroses són les aus (32), seguides dels mamífers
(22) i dels peixos (10); hi apareixen, a més,
cinc monstres i només dos rèptils. També
va representar en l’estruç (Struthio camelus)
el dimorfisme sexual, un dels fonaments
de la teoria evolucionista de Darwin. Tots
els vessants de la seua labor van culminar
amb el muntatge d’un esquelet de megateri
arribat el 1788 des de Buenos Aires, amb
la descripció anatòmica i amb el dibuix
de cinc esplèndides làmines osteològiques
destinades a una publicació monogràfica
sobre el tema (1796), que el van convertir
en una personalitat destacada dels inicis
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de la moderna paleontologia, El gran anatomista comparat i paleontòleg Georges
Cuvier va publicar en els Annales du Muséum d’Histoire Naturelle (1804) les seues
làmines i una traducció francesa realitzada
per Aimée Bonpland, naturalista que havia
acompanyat Alexander von Humboldt en
el seu viatge per l’Amèrica espanyola. Les
va reproduir en Recherches sur les ossements
fossiles (1812), un dels grans títols fundacionals de la paleontologia i, a més, en la
gegantina reedició de 1834-1839 va dir:
“El megateri és, de tots els animals fòssils
de gran talla, l’últim descobert, encara que
és el primer del qual coneixem l’osteologia de manera completa [...] En alabança
envers els espanyols, hem de dir que han
donat un exemple profitós. El primer va
ser muntat per Joan Baptista Bru, dissector del Reial Gabinet de Madrid, que va
dibuixar el conjunt i les diferents parts en
cinc làmines que va fer gravar i va compondre una descripció molt completa.” Quan
Charles Darwin, en el curs de l’expedició
en el Beagle, va creure haver trobat ossos de
megateri al penya-segat argentí de Punta
Alta (1832), va escriure a la seua germana
Caroline: “Com els únics exemplars existents a Europa estan a Madrid [...] només

– Piqueria trinervia Cav. Espècie botànica
mexicana d’un gènere que Cavanilles va
denominar així en honor d’Andrés Piquer.
Làmina 235 d’Icones (1791–1801).

– Làmines i i ii de l’estudi anatòmic
realitzat per Joan Baptista Bru de Ramon
sobre l’esquelet d’un megateri (1796).

això basta per compensar alguns moments
de cansament.” La seua falta de preparació
en paleontologia el va portar a la confusió,
ja que es tractava dels ossos d’un gliptodont, que ja havia sigut descrit més de mig
segle abans.
El segon centenari de la mort d’Antoni
Josep Cavanilles ha sigut una ocasió propícia perquè els oportunistes reiteraren la
mitificació falsejada i els errors que la seua
biografia i la seua obra pateixen, sense tenir
en compte els nombrosos treballs d’investigació sobre tots dos aspectes en diferents
idiomes. Vora vint vegades s’han reimprés
les seues Observacions sobre la Història
Natural, Geografia, Agricultura, població i
fruits del Regne de València (1795-1797),
obra menor en el conjunt de la seua producció, amb el resultat de considerar-lo
com una espècie d’excursionista per terres
valencianes. Al contrari, pràcticament s’ignoren els seus Monadelphiae classis dissertationes (1785.-1790) i les Icones et descriptiones plantarum (1791-1801), a pesar que
contenen descripcions de centenars d’espècies de quasi tot el món que hui continuen unides al seu nom en la Nomenclatura
Botànica Internacional. És molt significatiu
que la primera edició facsímil de les Icones
fóra publicada a Holanda l’any 1965, i que
formara part de la sèrie Historia naturalis
classica i amb un estudi introductori d’una
autoritat en taxonomia com ara F. A. Stafleu. Cavanilles va descriure les plantes amb
un excepcional rigor morfològic, observant
els més menuts caràcters diferencials amb
extraordinari detall, no sols a simple vista,
sinó també mitjançant les lents i els microscopis de l’època. La seua destresa artística,
pareguda a la que després tindria Cajal, va

contribuir al fet que aconseguira culminar
la botànica descriptiva de la Il·lustració
en una línia principalment morfològica,
i que dibuixara personalment quasi totes
les làmines que il·lustren les seues publicacions. En els estudis rigorosos se l’ha
qualificat de “botànic de gabinet”, afirmació
que hem confirmat en estudiar estadísticament les fonts de les Icones. Poc més de
la quarta part de les seues descripcions es
basa en l’observació directa de la naturalesa, una xifra semblant en la de plantes de
jardí i quasi la meitat en herbaris. De les
712 espècies botàniques que inclouen, 321
les va estudiar basant-se en herbaris, 204
observant plantes cultivades en jardins i
només 108 silvestres. No va ser un excursionista qui va descriure 364 espècies americanes, 64 australianes, 11 d’illes del Pacífic,
8 africanes i 5 asiàtiques, sinó un gran botànic de laboratori. Quan va poder observar
les plantes directament en el seu hàbitat
natural, va realitzar aportacions d’interés
a la disciplina que des d’Ernst Haeckel

– Sistema taxonòmic de Carl von Linné. Aiguafort
i burí en Tableau élémentaire de Botanique suivant
Linnoeus et Tournefort, d’Etienne Pierre Ventenat,
Paris, chez Artaud, an VIII (1797), làm. 2.

(1866) s’anomena ecologia. En 201 espècies descrites en les Icones va incloure breus
llistes sobre la vegetació de la zona i en set
hi va afegir estudis ecològics més extensos.
Les Observacions, a més d’exposar ampliats
els corresponents al territori valencià, reuneix notables contribucions sobre disciplines tan diverses com la botànica i l’ecologia,
l’agricultura, les ciències de la terra, l’economia, la demografia, l’epidemiologia i fins i
tot l’arqueologia. Un aspecte expressament
mèdic de l’obra de Cavanilles va ser la seua
preocupació per les repercussions sanitàries del cultiu de l’arròs a terres valencianes. Es va ocupar de la qüestió en les seues
Observacions i, amb major amplitud, en un
treball que va presentar a la Real Academia
Médica Matritense. Constitueix una primerenca aportació a l’epidemiologia estadística, ja que va analitzar les repercussions
demogràfiques i sanitàries d’aquest cultiu
a terres pantanoses i no pantanoses, amb
l’ajuda principalment de dades de mortalitat i morbiditat relatives al paludisme o
malària.
Un altre botànic valencià d’aquests anys
digne de figurar en l’exposició és Vicent
Alfons Lorente Asensi, qui va ocupar en la

Universitat de València la càtedra “temporal” de Botànica. Asensi va guanyar les corresponents oposicions tres vegades consecutives (1791, 1795 i 1798), i des del 1802
va ser director del seu Jardí Botànic, però
no titular de la nova càtedra “perpètua”, pel
fet que Cavanilles, nomenat l’any anterior
director del Jardí Botànic de Madrid, havia
aconseguit que únicament els formats en
aquesta institució central pogueren ocupar les càtedres universitàries de la disciplina. Cavanilles li tenia una particular
agressivitat perquè s’havia permés en dos
fullets (1797, 1798) criticar els defectes
de les seues Observacions; també li’n tenia,
d’agressivitat, el rector Vicent Blasco, qui
el va calumniar qualificant-lo “botarón
falto de principios”. Després de la mort de
Cavanilles, les reclamacions de Lorente
van aconseguir que es convocara el 1805
una oposició per cobrir la càtedra que, per
primera vegada en la història de la Universitat de València, es va celebrar a Madrid i
que, a pesar de tot, va guanyar. Les seues
publicacions van ser interrompudes dos
anys més tard per la Guerra de la Independència, durant la qual es va posar al
capdavant d’un dels batallons d’estudiants
universitaris que va lluitar contra la invasió.
Empresonat pels francesos, va fer tot el que
va poder per alliberar-lo l’entomòleg Léon
Dufour, amic seu, que es trobava a València com a metge de l’exèrcit francés i que
casualment havia pernoctat a sa casa. Va
morir el 1813, abans que acabara la contesa. Va ser l’autèntic organitzador del Jardí
Botànic de la Universitat de València i qui
el va enriquir amb materials arreplegats
en les seues pròpies herboritzacions i amb
uns altres procedents de jardins i de persones amb els quals mantenia relació, entre
aquests, l’arquebisbal de Puçol. Va ordenar
el jardí seguint el sistema taxonòmic de
Linné, de qui va ser seguidor durant tota la
vida. En la seua obra Systema botanicum linneano-anomalisticum (1799), Lorente es va
ocupar de les dificultats que presentava la

– Oxalis enneaphylla, espècie botànica de
les illes Malvines. Làmina 411 d’Icones et
descriptiones plantarum (1791-1801), de
Antoni Josep Cavanilles.

classificació amb aquest sistema d’una sèrie
de “plantes anòmales”, a més de reformular els caràcters dels gèneres Chamaerops
i Phoenix i de descriure l’espècie d’origen
americà Ipomoea sagittata, que havia trobat
als marges dels arrossars durant les seues
herboritzacions per l’Albufera, descripció
que va ser un altre dels motius de l’agressivitat de Cavanilles. Gràcies a les nombroses
espècies que va estudiar monogràficament,
al “botarón”, segons la calúmnia de Blasco,
li van dedicar el gènere Lorentea, no sols
botànics espanyols, sinó també l’alemany
Christian Friedrich Lessing (1809-1862).

– Portada de Systema linneano-anmalisticum [...], de Vicent Alfons Lorente
Asensi, Valentiae, in Typographia
Benedicti Monfort, 1799.
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XIX

– Begònia (Begonia balmisiana Ruiz).
Làmina del llibre de Francesc Xavier Balmis
sobre l’ús terapèutic d’aquesta espècie
i una altra d’Agave (1794).

Segle XIX
El 23 de juny de 1803, Francesc Xavier Balmis va rebre el nomenament de director de
la Real Expedició Marítima de la Vacuna,
que va donar la volta al món entre 1803 i
1806. Balmis deu la seua importància històrica a aquesta gran empresa, cantada per
Manuel José Quintana en un cèlebre poema
i considerada internacionalment com una
de les fites inicials de la moderna medicina
preventiva. Quan Jenner va donar a conéixer
la seua vacunació antivariolosa, basada en
la variolització xinesa, Balmis es va trobar
entre els seus més primerencs partidaris,
en contrast amb el menyspreu de la Royal
Society de Londres, motivat perquè era la
invenció d’un modest cirurgià rural. Fruit

– Instal·lació completa de rajos X.
Fotogravat en el llibre de Vicente Peset
Cervera, Terapeútica, materia médica y arte de
recetar, 2 vols., València, F. Vives Mora, 1905-1906.

de la preocupació de Balmis pel tema, va
ser la traducció del tractat sobre la vacuna
de Jacques Louis Moreau de la Sarthe. Va
aparéixer al començament del 1803, amb un
ampli estudi introductori de Balmis, titulat
A las madres de familia, que reflecteix els
seus sòlids coneixements i la seua àmplia
experiència pràctica en la matèria.
Van integrar inicialment l’expedició, a banda
de Balmis com a director, quatre cirurgians,
dos practicants, quatre infermers i vint-i-dos
infants procedents de la casa d’expòsits de
la Corunya, acompanyats dels seus rectors.
Els infants eren necessaris per a conservar
el virus vacunal, mitjançant inoculacions
setmanals en dos d’ells del virus obtingut de
les pústules dels vacunats la setmana anterior. Balmis portava dos mil exemplars del

text sobre la vacuna que acabava de traduir,
destinats a ser distribuïts per difondre els
coneixements precisos per a la pràctica de la
vacunació, i una àmplia sèrie d’aparells preparats amb cura: termòmetres, baròmetres,
una màquina pneumàtica, milers de vidres
per a extensions de pus, etc. L’expedició va
estendre la vacuna per les Antilles, Mèxic,
Texas, Califòrnia, Amèrica Central i del
Sud, Filipines, Macau, Canton i fins i tot
l’illa de Santa Elena, una colònia anglesa.
A tota l’Amèrica meridional espanyola hi va
ser portada al principi per un grup d’expedicionaris encapçalats per Antoni Salvany,
subdirector del viatge, qui va morir en l’empresa. Quan va anar a Mèxic encarregat de
la sala de malalts veneris de l’Hospital de
San Andrés (1790), Balmis va comprovar

– Eixida del port de la Corunya de la corbeta
María de Pita, on anava l’expedició dirigida per
Balmis, el 30 de novembre de 1803.
Gravat de La Ilustración Española.
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– Figures primera i segona de la comunicació de
Cajal al I Congrés Medicofarmacèutic Valencià
(1891), en la qual va exposar per primera vegada
la llei de polarització dinàmica de les neurones.
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l’eficàcia d’un remei indi contra aquestes
afeccions, el principal ingredient del qual
eren les arrels d’espècies locals d’atzavara i
de begònia. Va exposar el resultat dels seus
estudis en el llibre Demostración de las eficaces virtudes nuevamente descubiertas, en
las raíces de dos plantas de Nueva España,
especies de Agave y Begonia, para la curación
del vicio venéreo y escrofuloso (1794).
La trajectòria que l’activitat científica valenciana haguera pogut tenir en la
línia renovadora del segle xviii va quedar frustrada davant de la crisi general de
l’Espanya il·lustrada, que es va manifestar
dramàticament en els anys de la Guerra
de la Independència (1808-1814) i del
regnat de Ferran VII (1814-1833). Junt
amb l’advers condicionament socioeconòmic i polític, convé destacar que el vaivé de
reformes encaminades a imposar un model
centralitzat i uniforme va perjudicar molt
greument el cultiu de la ciència al territori
valencià i va posar el d’algunes disciplines al
límit de la desaparició en diverses ocasions.
Pot parlar-se de l’“afonament del primer
terç del segle xix”, que es manifesta en la
biografia de Tomàs Villanova Entraigües,
de qui exposem el manuscrit Clasificación

de los insectos para el uso de la Reyna Nª Sª
(1817), així com en els llibres Observaciones
sobre los estragos de las viruelas: ventajas de
la vacuna (1817), de Miguel Juan Guillén,
i Compendio de anatomía (1838), d’Agapito
Zuriaga Clemente.
Per al conjunt de l’activitat científica valenciana i espanyola, les dècades centrals
d’aquest segle han de ser considerades com
una “etapa intermèdia” entre l’afonament
anterior i la recuperació que es produiria
durant l’últim quart. Les condicions socioeconòmiques i polítiques de l’Espanya isabelina van distar molt de ser satisfactòries,
però resulta innegable que van ser millors
que les vigents durant el regnat de Ferran
VII. La desaparició de la repressió absolutista va permetre un notable creixement de
la publicació de llibres i de revistes, així com
la tornada de científics exiliats per motius
polítics, molts dels quals havien aprofitat

la seua estada a l’estranger per millorar la
seua formació. Tot això va facilitar l’assimilació de les novetats europees més importants, encara que l’activitat científica es va
desenvolupar amb una institucionalització
molt deficient i sota limitats horitzons ideològics. Més tard, el període iniciat per la
revolució del 1868 va significar una àmplia
llibertat tant en el terreny ideològic com
en l’institucional que, a pesar de la inestabilitat política, va conduir a importants
progressos. Aquesta etapa es reflecteix en
l’exposició amb publicacions d’Anastasio
Chinchilla Piqueras (1841-1846, 1844),
Joaquim Casañ Rigla (1850, 1854, 1860),
Josep Romagosa Gotzens (1852, 1855),
Josep Maria Gómez Alamà (1870, 1872),
Josep Monserrat Riutort (1863), Rafael
Cisternas Fontseré (1875, 1877), Joan
Vilanova Piera (1859, 1872, 1872-1876),
Joaquim Landerer Climent (1872), Laureano Pérez Arques (1872, 1874), Salustiano Sotillo Rodríguez (1870), Enric Ferrer
Viñerta (1853, 1872), Joan Aguilar Lara
(1882), Nicolás Ferrer Julve (1862, 1874) i
Joan Baptista Peset Vidal (1876, 1878).

– Manuel Candela Pla
practica una laparotomia.
Oli de Vicente Castell Doménech.
Museu de Belles Arts, Castelló.

– La vacunació anticolèrica de Jaume
Ferran (1885) en el número 23 del carrer de
Pascual i Genís, València. Gravat en la Ilustración
Española y Americana (1885).

Durant l’últim quart del segle es va produir una clara elevació del nivell de l’activitat
científica valenciana, en bona part com a
conseqüència de la trajectòria de l’”etapa
intermèdia”. València va tornar a ser un
escenari destacat del cultiu de diverses disciplines mèdiques i biològiques en l’últim
quart del segle xix, que ha sigut justament
qualificat d’edat de plata. Això resulta evident, no sols en les publicacions valencianes
de Santiago Ramón y Cajal (1884-1888,
1885-1886, 1894), sinó també en unes
altres que s’exposen d’Eduard Boscà Casanoves (1877, 1881), Pau Colvée Roura
(1880, 1881, 1888), Juan Morcillo Olalla
(1883), Emilio Ribera Gómez (1893),
Pelegrí Casanova Ciurana (1877), Elías
Martínez Gil (1883), Josep Crous Casellas (1878), Lluís Simarro Lacabra (1886),
Amalio Gimeno Cabañas (1877-1881,
1881, 1886), Vicent Peset Cervera (1885,
1905-1906), Jaume Ferran Clua (1886),
Constantí Gómez Reig (1886), Francesc
Moliner Nicolàs (1891, 1900), Salvador
Cardenal Fernández (1896), Miquel Mas
Soler (1892), Francesc de Paula Campà
Porta (1881, 1885), Manuel Candela Pla
(1884), Faustí Barberà Martí (1895) i José
Rodrigo Pertegás (1896).
En un fullet com aquest no és possible
incloure-hi ni tan sols mínims resums dels
peus explicatius que ofereix l’exposició
sobre tantes i tan interessants publicacions
valencianes del segle xix.

< 23 >

Edita: Biblioteca Valenciana
Text: José María López Piñero i María Luz Terrada Ferrandis
Disseny: Espirelius
Imatge de la portada:
Imprimeix:

