




CINC SEGLES I UN DIA 



Cinc Segles i un dia 
Edifici de la Nau 

De l'Hort de Simples al Jardí Botànic 
Jardf Bolimic de la Universitat de València 

Medicina l societat a València: la transició al segle XX 
Museu Naclcnal de Cenlm/co l de les Aris S/Jmptuàries 'Gonza/ez Mart,. 

València, del 1 O de febrer al 1 O de maig de 2000 



VNIVER§ITJ\.T 
ID VALÈNCIA. 



RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
PEDRO RUIZ TORRES 

VICERECTOR DE CULTURA 
Juu PERETÓ l MAGRANER 

EXPOSICIÓ l CATÀLEG CINC SEGLES l UN DIA 

COMISSARI l EDITOR 
Salvador Albiñana 

COORDINADORA 
Patrícia Molins 

SECRETARIA 
Ruth Burdiel Bueno 
Lconor Tortnjnda Ballester 
Estrella Garrido 

COORDINADORS D'ÀREA 
Rosarlo Alvarcz. i 1111 di11 
Marc 13aldó, 1111i1,cl'!itt1t libem/ 
Pilar Barbcito, /111111m1isme 
Josep .Lluls Baronn, medicina 
Josep Vicent Boira, 11rb1111is111c 
Mnnucl Costa, ¡nrd( boti111k 
José Luis FrcsqucL, mc,/ici1111 
fr¡¡ncisco Gimcno, biblioteca 
Jai me Güemcs, ¡11rtli bot1111ic 
M" Fcrnanda Mnncebo, 193().1960 
Pascunl Mnrzal, dn:t 
J>nscu31 Masió , 1960-1975 
Víctor Nnvnrro, cib,clcs 
Jnvier Palno Gil, legis/11ci6 l ¡x11/m 
fr¡¡noesc Pclrez i Morngón, J 930-1960 
Vicenç Rosselló Verger, 11rbn11lrmo 
Dolores Sñnchez Durñ, 1960-1975" 

COL·LABORADORS D'ÀREA 
Caria Pilar Aguirre Marco 
Rumón Aznar Carcía 
José R. Bcrtomeu Sanchez 
Yolanda Dlu,rn Gll 
Neus Castellano Tudela 
Jesús óunlñ Gocguc, 
Daniel Comas Carabnllo 
M" Vicenta Corell Doménech 
Jorge Corren Ballester 
Olga Dénia Moreno 
Elenn Estrelles Pcrpiña 
Mnnue.l Febrer Romnguera 
Jonquim Carda Porcar 
Pilar García Trobat 
Antonio Garcfa Belmar 
Rosa M" Gregori Roig 
Ferrnndn Mard Campoy 
Jesús Riera 
Vicente Salabert Fnbinni 
Cristina Scndra Mocholl 
Carles Tormo i Camallonga 

TEXTOS 
Juan José Barcia Goyanes 
Josep Vicent Boira Maiques 
Bnnolomé Clawro 
l. Bernard Cohen 
Manuel Costa Talens 
Luis Gil Femandez 
Francisco Gimeno Blny 
Emili Giralt í Raventós 
Antonio Conzalez Bueno 
Enrique Gon7..íle.: Gonzalez 
Jaime Cüeines l·lcras 
Ramon Lopicdra Civcrn 
Jo é María lópc:t Piñcro 
Pnscual Mnrzal Rodríguez 
Víctor Navarro Brotons 
javier Palao Gil 

PRESIDENT DE BANCAIXA 
Juuo DE MIGUEL 

GERENT DE LA FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

ALEJANDRO MANE MARTINEZ 

Francesc Pérez i Moragón 
Morinno Pcset Reig 
Junn Luis PiMn 
Benito Sanz Díaz 
Jaime Siles Ruiz 
Vicenç Rosselló Verger 
Pedro Ruiz Tones 
Mercedes Torrevejano Parra 

PRESTADORS INSTITUCIONALS 
Acció Cultural dcl Pnfs Vnlei,ci::I , Vn lèncin 
Fundnció d'.Estudis i Iniciatives Socinls, CC.00. P.Y. 
Arxiu del Regne de Vnlè:ncla 
Archivo General de In Adminimnción, Alc.'llñ de l·lennrcs 
Archivo General de In Guerra Civil Espai\oln, Salnmnnco 
Arxiu de la Mcmòrfa, Elx 
Brtycrische Stoatsbibliothck, Munic 
Blbliotccn Nacional, Mndrid 
Bibliotcc.'l Nicolau Primitiu, València 
Biblioteca Pública de Palma de Mallorca 
Biblioteca Vnlenciann, València 
Cnlcogmfio Nncionnl , Madrid 
CEi. Universitat de Barcelona 
Escoles Pics, Vnlència 
Excm. Ajuntament de Vnlèncin: 

Arxiu Municipal 
Biblioteca errnno Morales 
Hemeroteca Municipal 
Museu de Ciències Nnrnmls 

F:1cu lrnd de Medicina, Universidad Compluu:n e 
ll·lumc Col·legi d'Advocar. de València 
Institut d'Ensenyament Secundari Lluís Vlvcs, València 
fnstitut Volc.nci~ d'Art Modern , Yalènri11 
Museu de lklles Ans de Cnstclló 
Museu de Belles Arts Snnt Pius y. Vnlèncin 
Mu,1:0 Nndonnl de Cic,,clns Nnturnles, Mndrid 
Musco Nacional de Cicn<:la y Tecnologín, Mndrid 
Musco Navnl , Madrid 
Museo del Prndo, Madrid 
Parròquia Sant Tom/Is i Sant Felip Ncri, V.1lènciu 
Reial Acadcmia de 13ellcs Arts de Snnt C.,rlcs, València 
Real Acndemin de lo Historia, Madrid 
Real Acadcmia de Medicina, M~drid 
Re.iai Col·legi Seminari de Corpus Christi, Vnlèncin 
Real Jardín Boriínico, Madrid 
Real Observntorio de In Armada, S. n Fcrnando 
Semjnario Vescovilc, Pàdun 
Servicio GcogrMico del Ejército, Madrid 
Tribunal Militar Territorial Primer. Jutgot To¡pl n° 13, València 
Univcrsidnd Complutcnsc de Madrid 
Univcrsidnd de Snlamnncn 
Univcrsit:ll de València: 

Aridu l·l istòric 
Àrcn d 'Història del Dret, Facultat de Dret 
Àrea de Dret Penal , Facultat de Dret 
Biblioteca Hist.òrica 
Biblioteca de Ciències ocinls "Gregori Mainns" 
Biblioteca i Museu l·listoricomèdics 
Col·legi M:ijor Lluis Vives 
Deganat, Facultat de Dret 
Deganat, Fncultal de Geografia l Història 
Dcpanamcnl de Dret Mcrcnntil, Facultat de Drcl 
Departament de Biològiques. Facultat de Ciències Biològiques 
Dcpartnmcnt d'Història Contcmponinia, Facultat de Gcogrnfla i Història 
Dcpartnmcm d'Història Medieval , Facultat de Ceogrnfin i Història 
Jardf Botànic 
Museu de Geologia 
Observatori Astronòmic 
Patrimoni 
Rectorat 



PRESTADORS PARTICULARS 
Inmnculnda Albi 
Amparo Atvarcz 
Luciln Arng6 
Arx.iu Amnt-Chclós, València 
Arxiu 13SD 
Arxiu C.1nclern Turitt, Vnlènda 
Arxiu Dinz Prosper, Val ~ncia 
Arxiu Gnrdn Esteve, Valèncin 
Arxiu José Huguet 
Arxiu familiar /unn Peset 
Rafael Blasco 
Ana Castellanes 
Josep Iborra 
Frnncisco López 
Mª Fcmnnda Mancebo 
Juan Marín 
Rosa Massoni 
Ricardo Meneu 
Blas Muñoz 
Salvador Peiró 
Carlos Pérc;,. 
Frnnccsc Pt!rcz i Moragón 
Luis Puig 
Olga Quifioncs 
Dolore.s S,inchez Durtl 
Mnrgnrita anchez Dura 
Nico155 S:Ulchez Durtl 
César Sebastian 
Enrique Sebastian 
Pilar Serrano 
Nuria Tarradell 
Rafael Valor 
J osé Van,. cloch11 
Vicente Vcrgnrn 

DISSENY D'EXPOSICIONS 
Antoni Domènech 
Pedra Feduchi 
Daniel García Andújar 
Rafael Ramírez Blanco 
Tnllcr Crcntivo 
C.~rlos Tomas i Florian M. Langenbucher 

DISSENY DE CATÀLEG 
Antoni Domènech 

SENYALITZACIÓ l IMATGE 
Nieves Berenguer 

FOTÒGRAFS 
Francisca Alcantara 
Castato 
Valle García López 
Ju:m G:ircla Rosell 
Rodol(o Grau 
Alfonso Herraiz 
Ricardo Gim~ncz 
Miguel Lorenzo / DISE 
)uan Cnrlos Pcstano 
Mayte Piera 
Juan Carlos Tormo 

CRÈDITS FOTOGRÀFICS 
Arxiu del Regne de Yalèndn, Vruèncin 
Archivo General de In Administroclón, Alcatñ de 1-lcnnrcs 
Bnycríschc tnatsbibliothek, Munic 
Bibliotccn Nacional, Madrid 
Biblioteca Pública de Palma de Mallorca 
Gonzalo Bullón, Saragossa 
Foto Candy, S0Jnn1ancn 
Hcrm:mos F:ibrn, Son Fcmnndo 
Il·lustre Col·legi d'Advocats de València 
lnstitul V.~lenciñ <l'An Modern, València 
Museu de Belles Arts de Castelló 
Museu de Belles Arts Sa·nt Pius V, València 
Musco Nncionnl de Ciencias Naturnlcs, Madrid 
Musco Nocional de Cienci:i y Tccnologin, Madrid 
Museo Naval, Mndríd 
Reni Acndcmia de Historie,, Madrid 
Real Jardín Botñnico. Mndrid 
Suwnnc Rcitz l Elin L. Pedcrscn 

Alessandro Romanin 
Matcos Roscnde 
Scminnrio Vcscovile, P/'ldua 
Gernld Schult:t., Berlín 
Universidnd Complutcnse de Madrid 
Universitat de Pisa 
Universitat de València: 

Biblioteca Històrica 
Patrimoni 
Museu d'Història Natural 
Rectorat 

Universitat de Viena 
Mns.~imo Velo, Nàpols 

DOCUMENTACIÓ 
Fcrrnn Archilts Cnrdono 
Asoci:tción de Espcciolistos en Información 
Encarna Villafr:mca Giner 

ASSISTÈNCIA DE MUNTATGE 
Beatriz Ballester 
Nurfo 131nyn 
Gwendolinc Moya 

TRADUCCIÓ 
Xavier Casero 
Francesc Esteve Gómez 
Antoni Lluch 
)osephine Watson 

RESTAURACIÓ 
José 13crgarn 
Victorin Cardona 
Gemma Mª Contreras 
Mónica Descals 
Rogelio Martínez 
Luciano Pardo 
Mónica Pintado 

PRODUCCIÓ DE MUNTATGE 
Taller Creativo, S.L. 
Bloc Tres 
Cebra 
Espirclius 
Fustnller, S.L. 
Grupo luz 
Grofos Digital 
Monjc Hermanos, S.L. 
Produccioncs Zoom, S.L. 
Rótulos Perelló 
Velas Lluch, S.L. 
Zamit Digital, S.L. 
Maica Martínez 
Jnvicr Mestre 
AEDAE Junior empresa Arquitectura, plànols 
Taller d'Audíovisut1ls de In Universitat de V.1lèncin, vídeos 
Agencia de Publícidnd Troppo. CD 
Conccpción López GOldo / Josl! Gnrcfa, maquetes 

TRANSPORTS 
Tii, Trnnspones Internacionales 
Vigucr, S.L. 
URBANO, SA 

ASSEGURANCES 
AEGON 
MAPFRE 

AGRAÏMENTS 
Ana Alfaro 
Solvndor Almenar 
Alumnes de Comunicncló Audiovisual: 

Francisco Bravo Carbonell 
fullph del Valle Gonz.11ez 
Luis Martínez Gonz:llcz 
Caria Mir de Francia 
Marisa Monferrer Sapont 
Miguel Munar Verd 
Reinaldo Pei\alver l·lernandez 
Angcla Soler Lloret 
Froncisco Vicente Marín Puig 



Alumnes ERASMUS: 
Jordi Casal$ i Fcrn:\ndez 
Emp11r Quilcs i Cervera 
Altann Chafer Andreu 
C.,rolina Mnnínez Humphreys 
Miguel Angel Lópcz-Pozuelo 

Gon1..alo Ancs 
Antonio Arco 
Archivo histórico de la Etsav 
Ximo Bnixeras 
Juan Belda 
Juan Belinchón 
Mila Belinchón 
Fernando Benito 
Gonzalo Borra.s 
Isabel Burdicl Bucno 
M' Cruz Cabcza Sanchcz-Albomoz 
CADE, Universirnl de València 
Luis Cnrraw.l:\ 
Mª Pia Català 
J uan Carrete 
Eliseu Climent 
Salvador Chapn Villalba 
Fern:indo Chcca 
Col·legi Mnjor Rector Pesct 
Col·legi Major Lluís Vives 
Jaume Coll 
Juan Carlos Coma 
Mª Luisa Conde 
Chris Coppens 
Ana Gnrdn 
Damaso del Lario 
Blanca Desantes 
Jose Luis Díez 
Jordi Domingo 
Margarita Escrichc 
Adeln Espinós 
Ferran Fabregat 
Marín Cruz Fnrfan 
Jesús A. Femandez 
Pilar Ferrer 

' Ramón Ferrer 
Miquel Francés 
Víctor Fuemcs 
Encarna Furió 
Fabio Garbari 
Nievcs Gnrcln Brlzuela 
Marra Vict0ria r.,rcra Estl!vc 
Albcrto Gnrcía Hernñndez 
Judith Carda Hern~ndez 
Junn Jos~ Garrido 
Gonz.110 Gil 
Rafael Gil 
Pierantonio Gios 
Olg.i Giralt 
Ann Gisbert 
Enrique Gonzalez 
Isabel Guardiola 
Lluís Guia 
Judith Hernandez 
Cndos Hoyos 
Julio lrigoycn 
Isabel Jz~uicrdo 
Miguel Angel Jnramillo 
Maria Josefo Jiménez 
Mnitc l.arra.url 
Víctor Lntorrc 
Alvaro López 
Frnncisco López 
Marga López 
Blanca Llopis 
1110 Llopis 
r.va LoolZ 
M" Ascensión Uuch Adelantado 
José Luis Mnnl 
Juan Vicente Martínez Luciano 
Celia Martínez 
Carlos Martínez 
Consuelo Mata 
Paqui Méndez 
Inmaculada Mesa 

Carlos Míngucz 
Mariún Mirnllcs 
Luis Molins 
Sigfrid Monleón 
Pilar Montañana 
Frnncisco Montesinos 
Ocrrnvl Monsonis 
Daniel Monzón 
Frnncisco Morales Ollvas 
Vicente Moynno 
José Ramón Nicto Gonzalez 
José Antonio Noguern 
Vicent Olmo 
Ferran Olucha 
Ramón Ortolii. 
Francisco Pando 
Gloria Pérez 
Juan Antonio Pfrcz Fernandez 
Juan Peset Llorca 
Pilar Pedraza 
Norbcrto Piqucras 
Giuseppc Pistoles! 
Luis Puig 
Rafael Puyol 
Rulh R.1m lrez 
Concha Ramón 
Miguel Romero 
Soledad Rubio 
Beatriz Salvador 
Nicol:\s Sdnche1. Duró 
Araceli Slinchcz Pii1ol 
Milagros San Luls Blnsco 
Pilnr Snn Pío 
Ismael Saz 
Amparo Sebastian 
César Sebastian 
Emesto Sebastian 
Joan Seguí 
Joan Sifr<! 
Marra José Sigalar 
Caterina Solà l Palerm 
Nicvcs Soro 
AdriRn Shubert 
María Teresa Tellería 
Francisrn Tomas Vert 
Ricnrdo Tur 
Julio Valem Escribano 
Susana Vega 
lgnncio Verdugo 
Ofclia Vila 
Voluntaris Cinc Segles 
Arnella Z.1rapico 

Fotografia de la sobrecoberta, Concha Prada, 1999 

Amb motiu d 'aquest:i exposició s'ha realit1.nt una edició focsímil de In revis
ta FUE. AM mateix, s'han editat cl cd C11i11 2000. cl catàleg ¼,us i i11111tgcs. 
un puzle sobre una lò.mlnn de Sanliago R.1món y Cnjol, un desplegable de 
Sigfrido Manin Begué, una col·lecció de targetes i la banda sonorn Cuntro 
¡l(lrcdcs, crmtro ro1111111a:s, de Pcdro G. Romero, 

En col·laboració amb el Col·legi Major Lluís Vives , s'han produ'it cls do$ 
vídeos guanyadors del concurs "Un din en In vida d 'w, estudiant": U11 dadaís-
1,1 m ltr 11cvcr,1, de Ralph del Vnllc, i N,111 , del col·lcclíu iQué guny el solc1el 

~exposició CINC SEGLES l UN OIA ha comptat amb la col·laboració del 
Ministeri d'Educació Cultura l el patrocini de JBANC4JXA 

ISBN: 84-370-4256-9 
D pòsit Legal: V-686-2000 
C 2000 D'aquesta edició: Fundació General de la Universitat de València 
0 2000 Dels textos l les fotografies: els autors 
Realització l impressió: 
La lmprenta Comunicación Gnifica, S.L 



PRESENTACIONS 

PEDRO Rurz TORRES 

Rector de la Universitat de València 

BANCAIXA 

Juu PERETÓ I MAGRANER 

Vicerector de Cultura 

SALVADOR ALBIÑANA 

Comissari de l'exposició 

PODERS EN LA UNIVERSITAT 
MARrANo PESET 

ELS RECTORS DE L'ESTUDI GENERAL 
JAVIER PALAO GIL 

LES DISCIPLINES HUMANÍSTIQUES 
Lu1s GrL 

UNIVERSITAT I TEOLOGIA 
MERCEDES TORREVEJANO PARRA 

LA FACULTAT DE MEDICINA 
JOSÉ MARIA LÓPEZ PIÑERO 

CINC SEGLES. CANVIS SECULARS EN LA MEDICINA 
JUAN JOSÉ BARCIA GOYANES 

DE L'HORT DE SIMPLES AL JARDÍ BOTÀNIC 
MANUEL COSTA l JAIME GüEMES 

ANTONI JOSEP CAVANILLES I EL JARDÍ BOTÀNIC 
ANTONIO GoNzALEZ BUENO 

LLEIS, CÀNONS I JURISPRUDÈNCIA 
PASCUAL MARzAL Y ]AVIER PALAO 

EL DRET I LES SEUES PROFESSIONS 
BARTOLOMÉ CLAVERO 

EL CONREU DE LAS CIÈNCIES 
VÍCTOR NAVARRO BROTONS 

ÍNDEX 

ix 

xi 

xii 

xiv 

3 

13 

21 

37 

49 

67 

77 

89 

95 

107 

119 



viii 

LES CIÈNCIES NATURALS I LES CIÈNCIES SOCIALS 
l. BERNARD COHEN 

UN EMBLEMA PER A LA UNIVERSITAT J;ESTÀTUA DE VIVES A LA NAU 
E RIQUE G oNzALEZ GoNzALEz 

EL TRESOR BIBLIOGRÀFIC: ENTRE SABER I IMAGINACIÓ 
FRANCISCO M . GiMENO BLAY 

CATÀLEG 1: 1499-1930 

LA UNIVERSITAT I I.:EXPAN IÓ URBA.t'-lA 
VrCEN M. ROSSELLÓ l JOSEP V. BOii~ 

129 

137 

145 

entre 152 i 153 

155 

EL CAMPUS DE BLASCO IB.AÑEZ I LA MONUMENTALITZACIÓ DE LA CIUTAT 173 
JUAN LUIS PIÑÓN 

ENTRE DUES DICTADURES 
FRANCESC PÉREZ I MORAGÓN 

1965-1971 
EMILI GiRALT I RA.VENTÓS 

J;ANTIFRANQUISME. DEL SEU A LA TRANSICIÓ POLÍTICA: 1965-1975 
BENITO SANZ DÍAZ 

DEU ANYS A LA UNIVERSITAT RECORDS I REFLEXIONS 
RAMON LAPIEDRA 

LA UNIVERSITAT EN EL CANVI DE SEGLE 
PEDRO R UlZ T OR.RES 

CATÀLEG 2: 1930-1999 / l UN DIA 

177 

189 

199 

209 

217 

després de 224 



L '.EXPOSICIÓ CINC SEGLES l UN DIA forma part del projecte de donar a conèixer el 
passat i el present de la Universitat de València amb motiu del cinc-centè aniver

sari de la seua fundació. Emmarcada dins del programa Thesaurus, al qual s'encomanà la 
catalogació, la re tauració i l'exhibició del patrimoni de la nostra institució, abraça tota 
la història compre a entre 1499 i els nostres dies. Per la diversitat d'èpoques i d'asp etes 
que engloba, té una gran entitat. Permet que ens fem una idea àmplia i variada del que 
va ser la vida univer itària i de quina manera es va projectar sobre el conjunt de la socie
tat valenciana durant el mig mil·lenni transcorregut. Tant en l'exposició com en el catàleg 
que l'acompanya es manifesta la voluntat de l'actual Estudi General de proporcionar un 
major i millor coneixement de la seua hi tòria i del seu present, de la manera més objec
tiva possible. 

La història de la Universitat de València és rica en esdeveniments de toda mena i mos
tra les línies principals de l'evolució intel·lectual i cultural de la societat valenciana des 
de la constitució de l'Estudi General. Al llarg de les pàgines d'aquest catàleg van aparei
xent els moments més destacables d'aquesta història, els pr ,cesso de llarg abast i les 
diferents conjuntures que s'han succeït. Els autors ,dels textos han delimitat cronològica
ment i temàticament les respectives contribucions i entren en aque ts cinc segles d'histò
ria amb diferents perspectives i des de diversos punts de vista. El conjunt ofereix una rica 
panoràmica, en la qual destaquen les ciències i els abers practicats, els estudis i les pro
fessions, els emblemes, tresors i personatge històrics més ignificatiu , els poders i el 
canvis que s'han produït en la institució durant cinc-cents anys, i l'expan ió urbana pro
moguda per la universitat en aquest període. El passat i el present de l'antic. Estudi 
General apunten en unes pàgines que dediquen una atenció especial als anys de la dicta
dura, la resi tència antifranqui ta i la transició a la democràcia. També el futur, que repre
senta simbòlicament un dia després de Cinc Segles, hi ha tingut cabuda, com no podia ser 
de cap altra manera en una institució disposada a anar renovant-se contínuament. 

A causa de la seua envergadura, l'exposició Cinc Segles i un dia ha hagut de desplegar-se 
en tres eus situades a diver os punts del centre de la ciutat de València: la Nau, el palau 
del marquès de Do aigües i el Jardí Botànic. No cal dir molt sobre la Nau, tan pròxima 
com és l'expo ició que va donar compte de la història i de la recent rehabilitació integral 
de l'antic edifici que va recollir tota l'activitat universitària valenciana durant mé de 
quatre-cents any . Per això, és sobrer justificar la decisió de convertir-lo en el lloc central 
de l'exposició actual Molt prop de la Nau e troba el palau del marquès de Dosaigüe , 
unit en certa manera a la hi tòria de la nostra institució ja que, en el segle XIX, els 
hereus d'aquest títol van donar llibres molt valuosos a la biblioteca univer itària. Hem 
d 'agrair a l'actual propietari del palau, el Ministeri d 'Educació i Cultura, i a Jaume Coll, 
director del Museu de Ceràmica i de les Arts urnptuàries "Gonzalez Martí" que hagen 
posat a la nostra di po ició algunes de les sales d 'un patrimoni tan valuós. Pel que fa 
al Jardí Botànic, a la història del qual aquest catàleg, com no podia ser d 'una alu·a ma
nera, dedica l'atenció, ens trobem a les portes de la commemoració del bicentenari de 

ix 



X 

l'emplaçament actual. La importància científica, educativa i cívica que actualment té 
i el lloc central que ocupa en la vida de la ciutat, fan del Jardí Botànic de la Univer itat 
de València un lloc especialment adequat. 

En l'expo ició Cinc segles i u11 dia han treballat i col·laborat nombroses persones: coor
dinadors de les diferents eccions, documentalistes, autors de textos, fotògraf , restaura
dor , artistes, dissenyadors, arquitectes, etc. La llarga IUsta d'aquest ens obliga a un 
agraïment que, per desgràcia, no pot er individualitzat, Uevat del cas del profe sor 
Salvador Albiñana. Ell va ser qui acceptà l'encàuec de la comissió organitzadora i va con
figurar i organitzà l'equip que l'ha fet possible. De la mateixa manera, volem fer ressaltar 
l'ajuda econòmica rebuda de Bancaixa. Sense el eu patrocini, ni l'exposidó ni, en gene
ral, el programa T/tesaurus s'hauria pogut realitzar. La nostra gratitud a tots, com també 
a les mé de eixanta institucions i particulars que han pre tat fons a l'exposició que ara 
e presenta. 

PEDRO RUIZ TORRES 

Rector de la Universitat de València 



D E LA MATEIXA MANERA que hem participat de l'alegria general per la celebració 
dels primers cinc-cents anys en la vida de la Universitat de Va]encia-Estudi General, 

és per a Bancaixa un motiu d'honor i atisfacció poder col·laborar a la realització d'una 
mostra que seguix detalladamente els moments més notables d'eixa trajectòria. 

La Universitat de València és la primera en el temps de les institucions universitàries 
valencianes i un dels grans signes de la vitalitat cultural i científica de la nostra Comu
nitat. Les peces reunides ací per un equip d'especialistes permetrà a milers i milers de 
persones comprovar-ho directament. 

Bancaixa, que vol impulsar activament la relació entre el món académic i l'econòmic 
i social, considera que una exposició tan rica de continguts, de records i suggeriments, 
serà un instrument molt eficaç perquè es produïsca una vinculació més estreta entre 
àmbits que han d'actuar sempre conjuntament. 

I, dins d'eixa concepció del dinamisme global de la societat valenciana, en què les 
universitats són un motor ben potent i imprescindible, resulta particularment oportú 
que la mostra no haja tancat la seua narració en el fets del passat. La fórmula i un dia 
assenyala encertadament en el títol eixa voluntat de projecció cap al futur, de con truir-lo 
dia a dia, curs a curs, sobre les ba e de tot el treball dut a terme per generacions succes
sives de professors i alumnes en les aules, les biblioteques i els laboratoris. 

BANCAIXA 
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L 'EXPO ICIÓ CINC SEGLES l UN DJA arriba en un moment àlgid de la celebració 
d l cinc-cents any de la fundació de la Universitat de València. A la diver itat 

de congresso científic , debats púb.lic , manifestacions artístiques o actes institucionals 
olemnes calia afegir una exposició que fos punt de referència gràfic i material del llegat 

històric i intel·lectual de la univer itat. Una exposició sempre ens permetria acostar a 
la comunitat univer itària i al públic en general, començant pels joves escolars, la realitat 
d'una història rica i diversa llunyana i pròxima alhora, decisiva per la constitució del 
no tre present. No volíem però una exposició com un simple repàs de l'anecdotari o la 
nua ressenya del fet . Més aviat ens interessa posar a l'abast de tothom la universitat 
com a lloc físic, dins la trama urbana de la ciutat de València, i com a institució educati
va i científica, principal gresol de les idees i inquietud de le generacions mé joves dels 
valencians. I també, d'altra banda, la universitat com a còmplice dels poders, de fe jerar
quies civils o eclesià tiques. En temps més proper i familiar , rememorem la transició 
positiva d'una universitat pesant, en blanc i negre, a una universitat democràtica i parti
cipati a, en ible a la ultura pròpia del valencians, referent en .la recuperació del valen
cià, que tracta cada dia d'exercir amb dignitat Ja seua autonomia. 

Ens cal recordar, en fi, tant les èpoques lluminoses com les èpoques de foscúria, el 
encerts i els errors, sense vacil·lacions. Però evitant el marüqueï me i prenent un po icio
nament c:ríti que ens aporte una valoració més tica, més útil, de Ja història pròpia. 
Perquè, de què en servirà finalment a tots pJeeats h:wer vi cut aquest cinquè centenari? 
De poca co a i no fem tot el possible per ba tir un fonament mé sòlids per al no tre 
futur. Corn a professors o per onal d 'admini tració i serveis, com a treballadors de la 
universitat, el nostre objecte més immediat és el conjunt dels estudiants, la seua forma
ció, la seua expectativa davant les incerteses del futur. I com a investigadors, així, en 
abstracte, no tractem en qualsevol cas d'incrementar el benestar de le futures genera
cions, intelel·lectualment o materialment? Així, doncs, qual evol pretexte pot ser perfecte 
per a reflexionar sobre la universitat i el eu progrés. Com miUorar le seues tasques 
educatives i de recerca i el eu govern. Com fer més partícep i respon ables a tots de 
la eua ge tió. Com mantenir íntegra la independència científica i ètica davant qualsevol 
grup de pressió exterior. 

Sens dubte la capacitat de seducció d'un centenari com el nostre per a congregar 
universitaris i diversos sectors de la nostra societat és innegable. Molt han canvfat les 
mentalitats dels ciutadans en els darrers cent anys. Comproveu sinó com celebrà la 
univer itat el seu quart centenari i compareu-ho amb els objectius e tratègic i els acon
seguiments assolits fins ara pel cinquè centenari.. En el mesos de celebració que ja hem 
anat consumint, des de l'acte institucional, plural i multitudinari, del 30 d'abril de 1999 
a la Llotja del Mercaders de València, la ciutadania de dins i de fora de la Universitat 
s'ha reunit al voltant de la música, de le art plàstiques, de les publicacions històriques, 
dels facsímils, del debats, de les activitats esportives, de les conferències, de les reunions 
científiques, de les exposicions, dels premis i reconeixements, de la reapertura de l'edifici 



històric del carrer de la Nau ... Ara aquest edifici, juntamen t amb el Jardí Botànic i el 
Palau del marquès de Dosaigües, ens ofereix tot l'esplendor de la història universitària, 
sense perdre el rigor crític i amb la mirada posada en el demà. 

Cinc segles d 'història i un dia en la vida de tots nosaltres. Cinc egle d 'evolució 
de les idees i de la ciutat, des de l'ocàs medieval fins als inicis del segle XXI. l un di a 
del treball quotidià a l'aula, a la biblioteca, al laboratori, a l'oficina. Així hem volgut 
que foren l'expo ició central del cinquè centenari de la Universitat de València i les 
publicacions que e'n deriven, fet realitat per un grup de profes ionals molt divers 
dir igit amb notable perícia pel professor Salvador Albiñana i generosament patrocinats 
per Bancaixa. Estem convençuts que així el públic, la societa t valenciana en general, 
apreciarà millor el nostre compromís estatutari amb el progrés i la no t ra confiança 
en les futures generacions. 

JULI PERETÓ I MAGRANER 

Vicerector de Cultura 
President Executiu de la Fundació General de la Universitat de Và/ència 
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C INC SEGLES I UN DIA és el relat possible dels episodis que han anat creant la llarga 
història de la universitat de València i convertint-la en allò que és avui. Un relat 

protagonitzat per professors, estudiants i personal d'administració de les m,é diverses 
èpoques i característique . Diverses han estat també les circumstàncies que han anat orga
nitzant els sabers i els poders d'aquesta universitat que va nàixer de la ciutat de València 
i que avui vol continuar sent part fonamental d'ella. Aquesta exposició -amb seus a l'edifi
ci del carrer de la Nau, al Jardí Botànic i al palau del marquès de Dosaigües- aspira a com
partir les llums i les ombres d'aquesta institució amb la societat que l'ha feta possible. 

Sobre els seus cinc segles de vida se'ns han plantejat diversos problemes quant a 
l'amplitud temàtica, una cronologia dilatada i l'estat de coneixements sobre el passat 
remot o no tan llunyà de la universitat. Per aquesta raó, hem vo.lgut que aquesta memò
ria fes ús de diferents registres pel que fa als continguts -cl.anant importància als més 
inèdits- i en el tractament formal i escenogràfic. 

Encara que hi ha notícies d'algun intent anterior, la universitat de València va tenir 
el seu primer historiador a començament del segle XVIII, amb el rector Ortí i Figuerola. 
Més tard, el 1868, va aparèixer l'obra de Velasco y Santos escrita amb el rigor documen
tal propi de la cultura del segle XIX. N'hi van seguir unes altres, com les de Vilanova o 
Riba, pPrò cal esperar els a11ys seixanta per començar a llegir una història que -allunyada 
del document jurídic- es pl~ntegés un acostame11t de naturalesa més social i intel·lectual. 
Avui ón molts els professor -de dins i de fora de la casa- que treballen obre diferent 
moments i problemes de la història univer itària. València és potser la universitat espa
nyola que amb major riquesa temàtica i temporal ha investigat sobre el seu passat. 

Cinc segles i un dia és una exposició deutora d'aquesta tradició i del nostre cabal de 
coneixements. Una tradició històrica que va i ve dels "barons il·lustres" al case study i a 
la relació de la universitat amb el seu entorn cultural i científic; un estat de coneixement 
desigual en el qual encara queden moltes zones a les fosques. No obstant això, els qui hi 
hem treballat no sols hem administrat amb major o menor fortuna allò que ja sabíem, 
també ens hem entestat a fer un treball creatiu. L'exposició no sols commemora i compi
la, sinó que ha tractat de ser una reflexió sobre el fet universitari a la qual hem invitat 
diferents artistes que han fet prevaler la sobrietat del concepte sobre l'espectacularitat 
dels mjtjan . Per això, la secció ¼us i imatges, presentada a la capella de la Sapiència 
i realitzada per Daniel García Andújar, vol ser un contrapunt de l'exposició històrica 
mostrant, per mitjà de filmacions, la manera amb què la societat percep la universitat, 
i de quina manera aquesta es percep a si mateixa. 

L'exposició es presenta en tre eus i no sols per la necessitat d'espai; també per la 
voluntat que la històtia de la universitat de València s'escampe per la ciutat que la va 
crear i a la història de la qual es troba vinculada. El vell edifici de la Nau acull el relat 
més extens, la història de la universitat des de la seua fundació fins avui. Al Jardí Botànic 



se'n traça l'evolució: des de l'inicial i modest hort de simples, creat el 1567 en relació 
amb els estudis mèdics, fins a l'actual Jardí dedicat a la conservació de la biodiversitat 
vegetal. Finalment, al palau del marquè de Dosaigües s'esbossen les relacions entre medi
cina i societat a València entre els segles XIX i XX, a partir dels valuosos fons de la 
Biblioteca i Museu Historicomèdics de la universitat de València. 

La seu central, Cinc segles i un dia , presenta una narració ordenada cronològicament 
i tre apartats de caràcter temàtic. La primera part del relat -repartida en tres sales- reco
rre el llarg període que va de la universitat de l'antic règim a la que emergeix amb el 
liberals. Comprèn des de la fundació, el 1499, fins a la celebració del IV centenari, el 
1902, un esdeveniment que va ser -corn aquest d'ara- celebració i reforma, i va plantejar 
la debatuda qüestió de l'autonomia universitària. Amb ella comença el nostre egle, una 
època en què la universitat ha conegut grans canvi i circumstàncies polítiques de caràc
ter molt variat entre la dictadura de Primo de Rivera, l'esperançadora egona República 
i la llarga dictadura del general Franca. Un període evocat més que no descrit en la secció 
titulada Entre dues dictadures. Si a començament dels anys trenta hi estudiaven dos mil 
alumnes, avui ho fan al voltant de seixanta-cinc mil. El nostre segle, per tant, é sobretot 
el segle dels estudiant , un sector decisiu de la vida universitària que en els any seixanta 
i setanta no sols va créixer de manera notable, sinó que també va protagonitzar un episo
di de combat contra la dictadura -el qual hem presentat ota el títol Democràcia sí, dicta
dura no- escassament atès per la memòria de la transició política a Espanya. Per acabar, la 
postil·la i wz dia recull fragment dels molt variats escenaris, afanys i ge tos que don.en 
forma a un dia lectiu qualsevol de la plural comunitat universitària: els seus alumnes, els 
tres mil cinc-cents professors o les aproximadament mil cinc-centes persone que s'ocupen 
de l'administració i els serveis, al tres campus universitaris: Blasco lbañez, Burjassot
Paterna i Tarongers. 

Aquest ordre temporal s'ha completat amb dues mostres de caràcter temàtic, a més 
de la ja esmentada que es presenta a la capella. Una es dedica a la història de la bibliote
ca universitària, creada el l 785 a pa1tir de la donació de Francesc Pérez i Baier i enriquida 
més tard amb aportacions públiques i donacion particulars. r:altra considera la manera 
en què la universitat i la ciutat s han relacionat. Si la ciutat va crear la universitat, en 
aquest segle -amb l'aparició dels campus- ha estat la universitat qui ha jugat un paper 
important en la fe omia de la ciutat i en la seua distribució zonal per usos. 

Deia abans que l'exposició és, en gran manera, deutora dels nostres coneixements. 
No sols això. També ho és, i molt, d'un ampli equip de professor que s'han ocupat de 
coordinar les diferent àr e amb l'ajuda d'un grup de col·laboradors acadèmics, també 
docents. A tots ells, com també als qui han acceptat escriure en el catàleg, els he d'ex
pressar el meu reconeixement. Al costat d'aquests e pecialistes, ha estat fonamental la 
intel·ligent solució escenogràfica que han plantejat els dissenyadors de l'exposició. Pedro 
Feduchi s'ha ocupat dels trams històric , des de la fundació fins a l'inici d'aquest segle 
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i la creació de la biblioteca. Rafael Ramírez Blanco ha resolt els tres apartats del segle XX. 
Antoni Domènech ha preparat la secci del Jardí Botànic i ha atès també l'edició 
d'aquest catàleg. El Taller Creativa s'ha encarregat d'urbanisme i Carlos Toma i Fl.orian 
M. Langenbucher han estat els responsable de la mostra del palau deJ marquès de 
Do aigües. L'excel·lent treball que ens presenten no haur.ia e tat una realitat sense l'admi
rable capacitat i els nervis d'acer de Pepe Beltran, del Tallei: Creativa, per encaixar el 
encàrrecs més complicats sense parpellejar i coordinar els competents equips de profe -
ional que han intervingut en la producció del muntatge. Sen e parpellejar també han 

sabut fer- e càrrec de variade i urgent demandes d'un projecte com aquest els vicerec
tor Juli Peretó, Francisco Morales i Franci co Tomas i el gerent de la Fundació General, 
AJejandro Mañes. 

Ha estat un llarg any de treball el que hi ha darrere d'aquesta exposició i del seu catà
leg. Un temp potser massa breu que no hauria pogut donar tant de si sen e l'intel·ligent 
treball de coordinació de Patrícia Molins, el punts de vista de la qual, distants i pròxim 
al temps, han estat empre un e tímul intel·lectual i un plaer. Com ho han estat les es-
ions de treball amb Ramírez Blanco davant d'una olla, amb Pedrn Feduchi al eu estudi 

de Madrid i amb Antoni Domènech, amb qui continue compartint imatge i alguns 
accen en francès. Tots han anat eixint i entrant de la petita oficina de la plaç;i del Forn 
de S::in Nicolau que han sabuL organitzar ben b , Ruth Burdiel i Leonor Tortajada. 

Per acabar, alguns companys han patit en aquestes setmanes finals consultes a deshora 
i dubte impertinent . Que la menció de Javier Palao servesca per testimoniar el meu 
agraYment a tots ell . 

Aquesta exposició es proposà difondre, ta ca que compleix exhaustivament el CD 
que han coordinat Charo ÀJvarez i Ferranda Martí. També crear material artístics 
com la banda sonora preparada per Pedra G. Romero, el desplegable de Sigfrido Martín 
Begué el puzle d'Antoni Domènech o els dos vídeo produïts en col·laboració amb 
el Col·legi Major Lluí Vives. 

Cinc segles i un dia és un laberint, i per orientar-s'hi és convenient fixar-se en la 
senyalització preparada per Nieves Berenguer. 

SALVADOR ALBIÑANA 

Comissari de l'exposició 
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PODERS 
EN LA UNIVERSITAT 

MAru:ANO PESET 

Universitat de València 

U 
N ESTUDI GENERAL no pot fundar-se ni funciona. 
sense que hi intervinguen el poderosos: el 
papa i l emperador, els reis i el prínceps. 
Saben que el coneixement i les idee poden 

reforçar o combatre la seua legitimitat; s'intere sen pels 
teòlegs, pel lletrats i pel metges que, els serveixen en els 
seus de ignis i el seu govern . A Bolonya aparegueren, al 
començament, societat entre els doctors i els e colar , 
però prompte el e tudiants s'organitzaren en universitats, 
compostes per nacion , que nomenaren els seus procura
dors i els seus rectors, per a l'ajuda i la defen a mútues. 
Mentrestant els doctors es reunien en col·legi externs a 
la univer i.tat. Ja en el segle XIT, arran de la proximitat de 
l'emperador Frederic I Barba-roja, el estudiants sol·licita
ren una constitució imperial, !'Habita , a fi de er jutjat 
pels seu professor o pel bisbe, en cas que fossen clergues. 
La comuna o govern de la ciutat va dictar estatuts i va 
pagar algunes càtedre , ja que els escolars foranis aporta
ven diners i prestigi a la ciutat. El pontífex Honori Ill , per 
la seua banda, va reivindicar la col·lació dels graus per part 
de l'ardiaca de la catedral i el va conferir valide a en tota 
la cristiandat. Els poders s'immi cien en l'ensenyament, 
perquè en podien traure avantatges o beneficis. Una anà
loga presència reial i pontifícia es constata a Parí o a 
Oxford, universita que havien aparegut també espontà
niament, per reunió d'estudiants entorn d'uns mestres. 
Tolosa de Llenguadoc en canvi, é ja una fundació ponti
fícia directa enfront dels residu albigesos o càtars, vençuts 
per les armes. Mentrestant, la de Nàpols, la crea l'empe
rador Frederic 11 Staufen, enfront del pontífex i de la uni
versitat de Bolonya. Les ptimeres hispanes -Palència, 
Salamanca, Coïmbra, Lleida, etc.- reben el suport dels 
monarques i el clergat, també amb l'aprovació del papa, 
pe.r facilitar l'estudi als seus naturals i evitar desplaça
ments i despe es a aquells que aspiren a graduar-se en teo
logia, llei , cànon o medicina. 

8l FUNDACIÓ DE L'ESTUDI GENERAL 

A València hi va haver un projecte d'estudi el 1245, amb 
vista a la formació de clergues, que havien d'esforçar- e en 
la conversió del musulman després de la conquesta. Jaume 

I va recórrer a Inocenci IV per tal d'aconseguir els corres
ponents butlles i privilegis. Però, a la fi, en el Costum de la 
ciutat i en el Furs, va declarar la llibertat d'ensenyament: 

Otorgam que tot clergue o altre hom pusque francha
ment e sens tot, servei e tribut, tenir estudi de gramàtica o 
de totes altres arts, e de física e de dret civil e canònich en 
tot loch per tota la ciutat. 

Però a la primeria del XV la catedral i l'ajuntament van 
limitar aquella llibertat mitjançant l'establiment d'estudis 
de gramàtica i arts al carrer de l'Hostal de la Nau; dos jut
jats, però, es van negar a acceptar la derogació del fur. 
Aquestes escoles primeres, juntament amb una altra de 
cirurgia, creada a la darreria del segle, van constituir el 
nucli de la universitat. 

El 1492 el bisbe de València Roderic de Borja era elegit 
pontífex a Roma i l'ajuntament va veure, sens dubte, una 
oca ió propícia per sol·licitar una universitat. I:any 1472 

Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, València, C. Cofman, gener 1499. 
Biblioteca Històrica. UniVors1lat de València 
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H i:ld 2.{ev oon 11;crrom,o. 

cl;íl(ifllOIJS fcr,, pet lo m 
fi1a11¡íl11u inòlr ~ltft111·01 
llffo ... fut ·11,,,c,l!dlJ'r 

li ~iOCf'J.I ":l.a1 1àJJv,<TO 

havia e tat a València com a llegat pontifici i le autoritats 
l'hi havien rebut olemnemenl Quan va er legit papa, s'hi 
van fer pr c . on i s'hi van voltejar le campanes durant 
nou die . El 1498 l Con ell eneral va comprar algun 
immoble per iniciar el projecte i 11n any després cl jurat 
van reda tar l con titucion , en qu ' e re 1-varen gran 
pod rs: e taven dis_¡.,u ·at a finançar i gestionar l'e tudi , a 
n menar el recto1~ els catedràtics i els emplea . Prev ien 
recórrer a ls pode.ro o pe.r a l'aprovació: "r¡ue in scrit ni Nostre 
Sanet Ptlrc, e supplicar Sn t111ctednt, que do11c e atorgue al dit 

tudi Ge11cral grtlcin o b11l·ln de fer doctors, bnchillcrs e donar q11nl
se11ols grm, , axí pròpiament com tf. ht1.J7 c11 la ciutat de RomCt e lo 
Studi de Bolmrya e de Leyda. E per lo emblant scriure e supplicnr 
a In 111agcstnd del r'!),, nostre Ci!)IOJ; que done e atorgue lo c111bla1Lt 
prí11ilagi e gràcia ... ", deia la con tilució cinquanta-cinquena. 

En la butlla del 23 de gener del 150 l el papa Alexandre 
Vl reconeixia la iniciativa municipal i nomenava ancelle.r 
l'arquebi be de València, per tal que, de pré d 'un examen 
previ pel do tor , onferí el grau per llegir o ensenyar en 
qual evol del e tudis general de la cri tiandat. Així mateix, 
confiava al seu canceller que, juntam nt amb el rector i 
algun canonges de la catedral, e cabli en "ordena ion i 
estat u lloable i honest , no contra1i al agrat cànons" 
- nfront de la con titució cinquantena, que n'atribuïa tot el 
poder al municipi-. Per tant, encara que el pontífex pretenia 
t1n cert equilibri entre l'ajuntament, l'Església i el rector 
-com a cap del univer itaris- el municipi s'impo arà i as u
mirà gran poder , que con ervarà durant segle . El 1502 
Ferran el atòli. acceptà la butlla i con edí Is privilegi qu 

Alexander VI. Papa valentinus hisp., gravat. 
Blblloleca Nacional, Madrid 

Ferran II d'Aragò, estampa xllogràhca en Furs 
nous fels per lo ... senyor Rey don Ferrand, 
Rey de Castella e de Aragó e de València ... 
en les Coris generals celebrades e finides en 
la ciutat de Oriola als regniCl)/es de la e/viat 
e regne de València. .. MCCCCLXXXV/11, 
València, Pere Hagenbach l Leonardo Huli, 
1493. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

teni n Salamanca i altres estudis generals , i ordenà a la seua 
governadora general, la reina Joana de Sicília, i a la resta 
d 'autoritats que bedi sen el seu manament. El jurats es 
van fer càrrec dels e tudi . Nomenaiien el rec:tor en una ' per 
sona de sciència doctfssima, ço é., que sia mestre e11 T/1cologin o doc
tor fn Dret Canònich, o doctor c11 Dret Civil, o de Mcdiciua, e que 
alg1111 nitre 110 puxa ésser rector", un càrrec que gaudiria d juris
dic ió ecle iàstica i civil. També van designar els professors, 
sense omplir les constitucion que preveien una reunió amb 
el rec or, i els altres doctors i mestres (constitució i_nquan
ta-tresena). L'ajuntament tenia exemples a seguir a Lleida o 
Osca, però València encara subratllà més el poder municipal 
intern, el patronat obre la w1iversitat. Els professors i els 
doctor -i rnenys encara els estudiants- no acon eguir · n 
gen de rellevància , a diferència de les grans universitat 
claustrals, com Salamanca o Valladolid, on els estudiants 
designaven els catedràtics i el rector, mentre els poderosos 
clau t.re de doctors o de diputats -en aque ts 'equilibraven 
catedràtics i escolars- decidien sobre altres assumptes 
acadèmics. A València, en canvi, els jurats i els advocats de 
la ciutat, el síndic, l ra i.anal i l'escrivà decidien, dictaven 
estatuts o constitucions i feien els nomenaments. 

ELS ANYS DIFÍCILS 

Els primers any de la universitat no van er fà il . i 
'ha de ju jar pels eus graus en el egle XVI, no p '1ssava 

d 'un centre menor, on acudia gent de fora per llicenciar- e. 
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Del 1518 al 1519 restà tancada per la pesta; de pr' es van 
en endre le Germanies, w1a guerra social en la qual la uni-
ersitat a pe.ne va participar. El 1522 e su p ngueren els 

e tudi , perquè l'ajuntament no l podia pagar. Calia bu -
car una olució i la corporació municipal cregué trobar-la, 
tre any més tard, en el nomenament de Joan de Salaia 
com a rector perp tu de l'E tudi, amb un alt alari. Van 
haver de updmir- e le càted re de teologia -ell e' n faria 
càrrec d'aquest ensenyament-, corn també d 'altre d llei , 
cànons i filo ofia. Per un moment, els jurats se sentiren 
incapaços i delegaren en un r ctor prestigió . Salaia havia 
estudiat a Parí en els anys del nominali me, que pre enia 
renovar l'e oià tica amb una lògica ubtil i adequada. Hi 
havia un moviment ren vador en le lliçon que s'impar
tien a l col·legis pari enc . Joan Lluís Vives, que conegué 
aquest ambient desautoritzà aque ll · p udodialèccic , tot 
opo ant a le seu s lucubra ion lògique l idee d l'hu
mani me r naixenti ta . Durant el e.us any de rec or, 

alaia ensenyà teologia, publid algun llibre , però, obr -
tot, manà i po à ordi-e en les au le . La confiança del jurat 
li va propor ionar la interven ió en nomenaments i diners 
per als eus projectes, com el col·legi que fundà a imitació 
del pari enes. onque , · n el eu pro és, reflecteix e.l eu 
domini, en motejar-lo de " ccrctnrio de Dios, i Dio fe 
tic11e .. . ". Era aque. ta la olució? Un rector perp tu, amb 
tot el p der , nomenat pel municipi? Almeny le < ule 
s'aquietaren durant uns quants any . 

La mort de Salaia el 1558 tornà a encendre els proble
me . L'ajuntament ga tà més din r i el gí rector teòleg 
que e uc eïren en el càrrec. Però aque t no pogueren evi
tar el desordre entre el e colar i una erta int mp rança 
dels professors, disgu tats p tser p r la eua depend ncia 
del municipi i exacerbats en l seues pugnes de cole . El 
rectors es mostraren impotent . El 15 J els jurat , l'arqu -
bisbe i el vicecanceller, juntament amb el rector Miquel 
Joan Luviela, intenten po ar-hi remei mitjançant une 
constitucion ord nan iste , rígid~ , amb ampli poders pe.r 
al rector. Organitzen la matrícula de tots el component 
de la universitat i solemnitzen el jmam nt d'obediència al 
rector in licitis, et honestis, amb una forta anció i no ho fan. 
El rector vigila le la es, el horaris, el canvis d grups, 
el Uibre que 'expliquen. S'encomana a l'apuntador tenir 
cura d'anotar le fa lte a clas e dels profe sors i en el com
pliment dels horaris. ovintegen le pene als estudiants 
per dur daga, espa a o punyal, per inquietar le aules, per 
cau ar escàndol en el acte de conclusion o argumenta
cions. Els estudiant de filo ofia, més joves no guardaven 
les formes en els actes. També el gramàti van haver d 
er vigilats a l'entrada i l'eixida de les classe , acompanyat 

per un preceptor. Alguns profe or - no acceptaren aquesta 
nova di ciplina, entre els qual el teòleg Joan Blai Navarr , 
que fou privat de la seua càtedra i examina ura. 

Dos anys després, el nou rector, Joan Joaquim Mitjavila, 
juntament amb l'ajuntament, el vicecanceller i alguns 

Felip, príncep de les Espanyes, estampa calcogràfica de Giulio Bonasone. 
Bobllo1eca Nacional, Madrid 

canonge , van tornar a an iar les con titu ion i Navarro 
va r cuperar la eua examinatura. La nova regu lació era 
m ny rigorosa, refle tia millor l uso univ ~r itari , ome
tia le p ne i conferia m ny poder al rector. Però n. ce -
saren le ten ion i les pugne , i el desordre en les au les. El 
1570 l rei F lip II nom nà l'arquebi be Joan de Ribera 
vi itador, o iga, in p tord la univer itat. De nou e u -
eïren el avalot i la ciutat s'omplí de pa quin en contra 

de l'arquebisbe, que pretenia limitar el poder muni ipal i 
po ar-hi ordr . Enfrontat al rector i al lau tre de teòl gs, 
el mpr onà i els llevà le ll lcèncie I er predicar i confes-
ar. No e va arribar a una ente a. El 1583 a in tàncie del 

virr i, el monarca va tornar a intervenir, vista l'escassa 
autoritat del rector. Es denund, va que el e tudiants s'em
bolicaven en baralles amb armes; qu l càt dr no e 
donaven als millors, sinó a per one amb influències sobre 
els jurat ; que n s'enseny, va bé; que els metges e dedica
ven al seu exercici i el teòleg , a le seue prèd i que . La 
ituació era penosa, encara que fou tota una altra co a allò 

que el jurat digueren al rei en les seues disculpes. Hi havia 
una certa indefinició en els poders; els escolàstics -pro.fi -
sors i alumnes- s'enfrontaven o s avalotaven. 

Al fina l, hi va haver de mediar el pontffex ixt V amb la 
butlla de 1585, p ·r la qual dotava millor l'E -tudi, amb ren
de decimals de la pabordia de febrer alhora gu hi e tablia 
un nou ordre: el rector, per t.re anys, seria un canonge de 
la catedral, no un catedràtic; el ciaustr major establiria o 
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Butlla de Gracia In Sacrosanta de Sixt V, 1587. 
Arxiu del Regne de València 

dispensaria constitucions, encara que deixava amb tota la 
seua força el patronat municipal, majoritari en aquest 
claustre i decisori f'n la designació del reclur i dels profes
sors. Però s'intentava un cert equilibri entre l'ajuntament i 
l'església, mentre que els escolars i els doctors restaven 
sense a penes poder. No ob tant això, el 1598, a la vigília 
de la seua mort, Felip li promou una altra visita, que discu
tia el predomini de l'ajuntament o de les disposicions pon
tifícies, ja que pretenia que el rector fos una per ona de pres
tigi, no pas un canonge aliè al claustre, o que les pabordies 
dotades pel papa es poguessen donar a forasters, a metges i 
a filòsofs, i no es limitessen als teòlegs, els legistes i els cano
nistes valencians. Després sembla que s'aconseguí un major 
aquietament, que, sens dubte, e confirmaria per les consti
tucions del 1611 i altres de posteriors que les completaren. 
Aquietament i decadència, com en les altres universitats, 
immòbils. Un segle de crisis econòmiques i polítiques, d'ex
pulsió dels moriscos i pesta, la guerra de Catalunya ... La 
universitat resta ancorada en la tradició. Mentre a Europa 
està produint-se una ciència nova o es renoven les doctrine 
jurídiques, als claustres el major entusiasme l'acapara la 
defensa de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu, 
alhora que els escolars participen en les lluites per la cano
nització del pare Simó. Segle d'Or d'escriptors i de pintors, 
que són capaços de crear malgrat la ruïna de les institucions 
i de la vigilància dels tribunals del Sant Ofici. 

DE LA NOVA PLANTA AL CENTRALISME LIBERAL 

I.:ajuntament gaudeix progressivament de més poder. El 
rector, en canvi, hi minva, i ni tan sol conserva la jur!sdic
ció o fur universitari , com en la major part de les universi
tats. Els jurats s'anoguen un dret de visita o inspecció, que 
es reforça en les constitucions de 1733, i com més va, més 
exclouen el rector. Un anys després, l'enfrontament entre 
els patrons i els catedràtics és ja evident quan els jesuïtes 
prenen possessió dels estudis de gramàtica o quan, el 1741, 
es fa una visita minuciosa. 

La Nova Planta, conseqüència de la Guerra de Succe sió, 
va er un moment greu per a la universitat de València. Se 
suspengué el patronat municipal i la vida escolar funcionà 
amb notables limita ions i interinitats. Restablert l'ajunta
ment en els seus drets el l 720, arribà de nou una certa nor
malitat, però amb la forçada cessió de le aules de gramàti
ca als jesuïte , cosa que enfrontà el .rector i els claustres 
amb els regidors. Ara bé, la Companyia de Jesús era pode
rosa i acabà guanyant. Un rector, Pere Jaume Gil Dolç, 
renuncia el 1748 com a protesta per aquell traspà de la 
gramàtica, cosa sobre la qual es litigà durant any . 

I.:ajuntament, tot i això, es va refer i va dominar la uni
versitat fins a l'època del rector Vicent Blasco. Arran de la 
reforma dels plans d 'estudis en l'època de Carles Ill , es pro
duïren altercats als claustres, especialment entre tomistes i 
antitomistes. La participació de l'arquebisbe Fabian y 
Fuero, del bàndol tomista, va complicar encara més la si
tuació. Es suspengué una altra vegada el patronat i el mo
m1r a imposà Blasco com a ri::ctor, que ho seria, malgrat les 
butlles, fins a la seua mort el J 811 . El rector perpetu -un 
segon Salaia- es recolzava en els clau tres i sobretot en els 
seus valedors, el comte de Floridablanca i Pérez .i Baier. En 
el pla de 1786 l'ajuntament recobraria les seues facultats 

Urbana Fos, retrat de Joan de Ribera, segle XVII, detall. 
Col·legi de Co1pus Christi, València 
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Lorenzo Sénchez de Mansilla, Retrato de José 
Moñino, conde de Roridablanca, y sone/o 
acróslico. gravat. 
Calcogtafía Nacional, Madrid 

El rector Vicent Blasco. 
Universitat de València 

com a patró, però la universitat resultaria enfortida. 
!;arquebisbe i l'ajuntament as egurarien unes dotacions 
fixes , que administrarien els claustrals; les càtedres serien 
proveïdes pels regidors, però, prèviament, els aspirants 
erien examinats i declarats aptes per a l'oposició. El pla 

renovellaria els e tudis, encara que no gaire, egons el judi
ci que en va fer Humboldt o -més negatiu- el jove Orfila. 
La universitat, el poder rectoral, reviu en els anys últims de 
patronat municipal en les vigílie de canvis profund . 

Tot es transformaria amb la Revolució Francesa, que va 
extingir les universitat , perquè de confiava de les velles 
corporacions i va preferir ubstituir-le per escoles e pedals. 
Napoleó va restaurar la universitat, però com una 
dependència de l'administració imperial, ubordinada al 
poder polític. Aquests models s'e t ndrien a Espanya, enèa
ra que amb elements de la seua tradició anterior, amb 
pobresa de mitjans i amb un cert arbitrisme dels polítics. 
Quintana i el doceaiiistas van imitar els projectes de 
Condorcet i Talleyrand, l'experiència francesa tamisada per 
la seua mateixa inventiva. Le universitat restarien ot
me e a una Direcció General d'Estudi creació de la 
Constitució de 1812, formada per savis o experts, que, d'a
leshores endavant, elegirien els seu successor . Van regular 
els tres graus d'ensenyament: el primari , el secundari i l'u
niversitari , amb els establiments que hi haurien d'haver a la 
península i a Amèrica. Les univer itats sols en enyarien 
dret i teologia, mentre que medicina o farmàcia passaven a 

escoles especial , i el enginyers estudiarien en una escola 
politècnica i d'altre d'aplicació. Només a Madrid -tras
lladada d'Alcalà, com Cervera a Barcelona- es completarien 
els estudis: l.es acadèmie reials es reunirien en una, amb 
totes les especialitats. S'aprovà per una llei de 1821 , però a 
pene va poder irnp1ant.ar-se; en realitat, seguiren vigents els 
plan ab oluti tes, que també apuntaven a una certa uni
formitat i dependència central, tot i que conservaven velles 
tradicion . El 1827 es va uprimir el patronat municipal i 
València e va a similar a la resta. Ni tan sols els progres
sistes a partir de 1836 feren reviure aquelle normes de 
Quintana, ja què s'havia perdut .Amèrica i no tenia sentit 
una llei que també 'ocupava dels centres d 'ultramar. A 
més, es considerava aqueJla reforma massa costosa, quan la 
Guerra Carlina r quer.ia elevades de pe es, que s'afrontaven 
amb la desamortització. Hi va haver uns anys d'espera. 

Els moderats tenien una altra idea de l s universitats. Ja 
el govern provisional de Joaquín María López va reunir els 
eu minvats bén i rendes en el pressupo t públic. Després 

e va suprimir la Direcció General d'Estudi , autònoma, i 
les deci ion van pa sar al Ministeri de Foment, que domi
naria le univer itats i les escoles especials, asses orat per 
un Consell d'Instrucció Pública format per professor i fun
cionari . La centralització i la uniformitat es van consolidar 
a partir del 1845 amb la reforma de Ped1'0 José Pidal: el 
rectors serien simples delegat del ministre, els catedràtic 
opositarien a Madrid, s'escalofanarien, els ensenyaments 
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s'uniformaren i només s'impartirien complets, amb el doc
torat, a la central. La llei Moyano del 185 7 confirmà 
~quest model moderat durant un segle. València restà com 
a unjversitat "de província" i va estar a punt de perdre la 
facultat de medicina. Le seues facultats de ciènéies i de 
filosofia i lletres es limitaren a estuuis preparatoris o als pri
mer anys fins a la darreria del segle XIX i el començament 
òel XX. Els claustres quedaren otmesos al poder i a les 
ordres del ministeri; les facultats , empobrides, endarreri
des. Un model uniforme i radial amb centre a Madrid 
dominaria el nostre en enyament. 

EL LLARG CAMÍ DE L'AUTONOMIA 

Durant els any de la Gloriosa, els professors i polítics 
krausistes impulsaren idees diferents. Proposaven un major 
poder de decisió dels rectors -en algun projecte, erien ele
gits pels clau tres- i acon eguiren opo icion locals, la lli
bertat de càtedra i la fundació d'e coles o centses privats i 
la matrícula lliu1·e (és a dir, sense a sitència a les aule ). En 
la Re tauració borbòruca gairebé tot restà com abans. Hom 
va expulsar algun catedràtics, que llavors fundaren la 
In titución. Libre de Ensefianza. El 1881, Albareda-del pri
mer govern liberal de agasta- els readmet i, alhora, upri
meix la terna de candidats que els tribunals havien de pre
sentar al ministre. Si més no, a la fi del egle hi havia el 
convenciment que el model liberal estava esgotat i s'a pi
rava a una major autonomia i qualitat, com a Anglaterra o 

Eduard Soler Pérer, Libro de l/mos. Sres. 
Dec;inos, fotografia de J . Derrey. 
Fe,cullat de Ore~ Universitat de València 

José Vallejo y Galeaio, Claudio Moyano y 
Samaniego, litografia 
Biblloleca Nacional Madrid 

a Alemanya. València va ser avançada en aquesta reivindi
cació: el 1899 a la facultat de dret, Rafael de Olóriz i el 
degà Eduard Soler reclamen un ensenyament mé eficaç, 
com una iniciació dels alumnes en la investigació, amb 
més mitjans i també més disciplina. El rector Nicolau 
Ferrer i J ulve fa arribar al min.i teri aquest<-'s propostes en 
yuè es demana un rector elegit pel claustre i milJors con
dicions, en especial per a medicina i dèncie -facultat 
recentment creada-. Era l'ambient de despré del 98, que 
veia la regeneració per a l'ensenyament en la 1li berta i 
l'autonomia, en el poder professoral. Quan l'any següent 
es crea el Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Art , 
Antonio García Alix es fa res ò d'aquests anhel -que 
també es perceben a Madrid i Barcelona- amb un projec
te de llei d'autonomia que atorgava escàs poder a les uni
versitats: els rectors serien elegits, però mitjançant una 
terna proposada pel claustre al ministre, i tenien poca par
ticipació en la elecció del professorat o en els plans d'es
tudis. Encara que eJ egüent ministre, el comte de 
Romanone , mantingué el text, no s'arribà a aprovar. Els 
polític no estaven disposat a cedir un bri de poder i pre
ferien continuar amb el eu domini. Unamuno va escriure 
que, en veritat, el comte no compartia aquelle normes del 
seu antecessor i maniobrà perquè fracassessen. 

València s'esforçà per l'autonomia. Arran del quart cen
tenari de la seua fundació , el 1902, durant el rectorat de 
Manuel Candela, entre festes, di cursos, conferències i 
actes solemnes, es va reunir una assemblea de professor . 
En les eues conclusions es reclamava la investigació, en què 
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Conc/usiones de la Asamblea unfversilaria 
celebrada en Valenc/a en los días 27 al 31 
de octubre de l 902, València, Estable
cimiento Tipografico Domenech, 1902. 
Arxiu, Univer5i!at de València 

Oocumentos referentes a la autonomía 
universitana y su implantaclón en la umver-. 
sidad de Valencia, Anales de la Universtdad 
de Valencla, año 11, 1921-1922. València, 
lmprenla Híjos F. Vives Mora, 1921 . 
Biblioteca partícula,, València 

calia iniciaJ els alumnes, com també en una bona formació 
professional; e demanava l'autonomia científica i econò
mica, amb personalitat jurídica de les univer itats, i que es 
governessen per mitja d'assemblee on particiP.e sen el 
doctor i els escolars, amb l'elecció de le seues autoritats. 
També s'hi va parlar de la llibertat de càtedra, i en aquest 
punt hi va haver alguna discrepància entre catòlics i libe
rals . Les reformes solament hauden d'introduir-se per llei , a 
fi que les situacions no canviessen massa sovint. Calien mé 
mitjans, laboratori , mu eu , biblioteques, publicacions, 
millor dotacions i ingre so . S'havien de crear noves cate
gories de profes ors, en el nomenament dels quals decidís la 
facultat. Es requeJia una major selecció d 'alumnes, la limi
tació del eu nombre per classe, mé pràctiques i també mé 
di ciplina i tutela. L'estudi del doctorat e concediria a tots 
el centres. Un programa d'autonomia que sup rava le 
mesquineses mini terial del projecte que encara e trobava 
a les Corts. Tot aquell moviment profe oral 'enterbolí per 
les vagues d 'e tudiants en el curs següent, arran d 'una refor
ma dels plans mèdic que provocaren fort enfrontaments 
i repre sion . andel, va haver d 'abandonar el càrrec i fins 
i tot el governador civil va dimitir. A penes hi hagué con
cessions, però la consciència d 'autonomia re taria viva en 
le següen assemblee de profes or a Barcelona, 
Sarago sa i M adrid. Tothom aspirava a una millora: es con
traposaven aquelle univer itat lib ral idèntiques, refor
mades constantment pel poder mitjançant lleis i decrets, a 
d'altre amb més poder de d cisió dels seus claustral i més 
autònome , tal com anhelaven els docents. 

ANALES 
DE LA 

ÜNIVERSIDAD DE V ALENCIA 
A•o 11 ~ 1921-1922 

~ 
DOCUJ.lèPfTO:\ l\t:rtUM'T'U A lA 

AUTONOM I A UNIVER$l'rA RIA 
V :QJ Wll..vtr.-.aóft t.H l.A 

UN\VERSIOAD DE VALENCIA 

OBSEQUIO DE U 
UNIVERSIDAD 

VALENCIA 
IMPRENTA HIJ05 F, VIVf.! MOAA 

Els partits i l'organització política de l'Estat no coinci
dien en una sola solució: durant el regnat d 'Isabel II, mode
rats i progressistes lluitaven a mort pel poder i l'admini -
tració, 'excloïen mútuament i reformaven en e parar 
plan i burocràcies. A més, hi havia també l'església, els car
lins i el integristes , amb la eua mirada cap al pa at, els 
seu furs i le seues llibertats. Hi havia els demòcrates i els 
republicans, unitari o federal . I el nacionalisme català i el 
basc, que volien l'autonomia políti.ca. Les guene , l'exèrcit, 
la corrupció electoral i el caciquisme no trobaven una regla 
ni una harmonia política. Le universitats volien aconse
guir un espai o àmbit fora dels proce so polftics. El desa -
tre del 98 e saldà sense uperar l'administració anterior, 
amb el flamant Ministeri d'[nstnicció Pública i el seus 
primers mini tres, amb nous i successius decrets i retoc . El 
1907 Ama li o Gimeno creà la J unta per a l'Ampliació 
d 'Estudis , a mb centre d'investigació i l'enviament de 
futurs investigador a )e universitats del nord europeu. 

El 1919 el ministre con ervador César ilió tornà a 
intentar l'autonomia mitjançant decret. Ara e' n concedia 
més: el nomenament del rector i els degans per part del 
clau tre i de le juntes de facu ltats , i la selecció de profe -
sors per part de tribunals formats amb do membre -del 
cinc que els integraven- de Ja respectiva facultat i tre 
d 'una assignatura igual o anàloga . l , a banda, s'atorgava 
un istema de cooptació professoral , que ja abans havia 
començat a suavitzar el de potism min isterial. Se cedien, 
a mé , edificis i rendes, i poders als claustre i a le junte . 
En algun centres, com el de Barcelona, la reforma e rebé 
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amb gran esperança: havien celebrat poc aban el Segon 
Congrés Universitari per iniciativa de Pi i Sunyer i de 
Bosch i Gimpera. En canvi, València no mostraria tant d 'a
fany, potser perquè l'impuls correspongué al rector Rafael 
Pastor i a professors conservadors, que preferien la situa
ció anterior: és l'únic estatut que sols preveu un membre 
de la facultat en els tribunal d'oposició; els professors 
auxiliars i el alumnes a penes hi aconseguiren presència, 
encara que això era bastant general. L'historiador Carles 
Riba va donar a l'estatut valencià algunes pinzellades 
arcaiques, com ara la restauració del canceller o la junta 
d'electes per a la gestió de la hisenda. El di curs d'obertu
ra del 1919 sobre l'autonomia anà a càrrec de José María 
Zamalacarregui, de la facultat de dret; l'any següent, el 
metge Gil i Morte, liberal i republicà, presentà una versió 
més generosa de les possibilitats que s'obrien, tot i que 
mostrava temors davant el sindicalisme i el socialisme que 
començaven a apuntar. En tot cas, l'autonomia va ser sus
pesa el 1922. Més despesa o temor a de ordre ? Resistèn
cia del polític a perdre el poder? 

El setembre del 1923 Primo de Rivera es pronuncià a 
Barcelona, amb l'anuència del rei. Vingueren temps molt 
difícils. El dictador va parlar d'autonomia, però estava més 
preocupat pel control del estudiants i de les doctrines. La 
llei Callejo del 1928 concedia petites parcel·le de decisió 
als claustres, però en l'essencial reglamentava la vida uni
versitària. El fet que es concedís a les p1ivades va fer alçar 
la universitat en contra de la dictadura, i els professors i els 

alumnes de la FUE, la Federació Univer itària Espanyola, 
ajudaren a fer-la caure. Vnamuno, des del seu exili 
d'Hendaia, escriví el 1929 una carta als estudiants, que no 
es va poder publicar: "Salvad a Espa1ia, est11dia11tes, a/1;adln 
de la injustícia, de la ladronería, de la mentira, de la servilidad y 
sobre todo de la sandez. Mas que otras infamias crimi//ales, esta 
elegradando a 1mestro país el que !e dicte tiranía esc dccliado de 
majaderfa que atrac sobre él la burla del mwulo entera". 

Però la República -un projecte de Fernando de los Ríos 
del 1933- no va tenir temps de reorganitzar les universitats 
amb un altre esperit. Els governs s'abocaren més en l'en
senyament primari, vistes les taxes d'analfabetisme. 
Després vingué la guerra, les mort , les depuracion i l'exi
li. I arribà també ·1a Llei d'Ordenació Universitària del 
1943, on novament tot dependria del ministeri , amb con
trols reforçats que perduraren durant anys, amb exclusions 
i amb domini de la universitat per part dels falangistes i 
del nacionalcatòlics. La llei de Vil]ar de 1970 afluixà una 
mica el jou fim a la democràcia, a l'arribada de la qual 
col·laboraren le universitats ensenyant i aLxecant- e contra 
la situació des d'abans del anys eixanta. L'autonomia que 
plantejà amb timidesa la Gloriosa o que reivindicà València 
tardaria gairebé un segle: fins a la Constitució del 1978 i la 
Llei de Reforma Universitària. I posava bases noves per a 
una reconstrucció i una posada al dia, després de les limi
tacions Liberals i els grillons del franquisme. Una nova 
estructura de poder que pretén -almenys en teoria- una 
millor investigació, una docència més adequada. 
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ELS RECTORS DE L'ESTUDI GENERAL 

JAVIER PALAO GIL* 

Universitat de València 

L 
A FIGURA DEL RECTOR a la Universitat de València 
presenta perfil molt variats al llarg de la eua 
hj tòria. o ob tant això, podem distingir do 
períodes ben diferents dividit per J'any 1827, 

quan la Corona incorpora el patronat sobre la univer itat, 
que fins aqueJl moment tenia la ciutat de València. 

Durant l'Anti Règim, l'autoritat rectoral apareix un 
tant e vaïda. En les primeres constitucions de 1499 
nomé ·'exigia que el rector fos doctorat en una de les 
quatre facu ltat majors -teologia, lleis, cànon i medi i
na-, i e li atribuïa la potestat de ca tigar, multar o dete
nir els qui e valota en al recinte u1üver itari . Fins a le 
constitucion de 15 61 no hi haurà dispo icion més com
pletes, 'eguram nt induïdes per la nece sitat de reguJar 
aque ta figura despré del llarg rectorat de Joan de Salaia. 
En la primera de les con tituc.ions exa reconegut "per 
superior de dita Universitat", i ordenava a tot -doctor i 
e tudiants- te11ir-lo com a tal. D d'aque t moment, que
dava facultat per controlar l'accé d 'alumne a través de 
llibres de matrícula, i podia prohibir la graduació dels no 
inserí . Havia de mantenil' l'ordre i ancionar professors 
i e c lars per l'incompliment de les con titucions -amb la 
pèrdua de la càtedra o l expul ió, aquells; i amb pene 
pecuniàrie o tancament al c p. aquests-. Fins i tot e li va 
dotar d 'un cert control ideològic, ja que upervi ava le 
oracion i el discur o recitats en públic, i podia prohibir 
la lectura de llibres no autoritzats. A mé a més, presidia 
els acte de conclusion i, amb el canceller -l'arquebisbe o 
el s u repre entant-, la col·lació de graus. Mé o menys 
aque t erà el perfil de les funcions rectorals fin al segle 
XIX; po er caldria afegir-hi l'obligació de residir a l'Estudi 
-freqüentment incomplida- i la de vigi lar la moralitat dels 
voltants de le e coles. Això no ob tant, són fun ion 
mediatitzades pel patronat que exer eix la ciutat. Le deci
sions més importants -inclosa l'elecció de rector- es pre
nen en el claustre major, en e.l qual domi.nen els jurat i el 
rector tan sols és una veu mé entre molte altre , ja que 
també hi concorren el racional, el síndic, l'escrivà i el 
advocats de la ciutat, el vicecanceller -que repre enta l'ar
quebisbe-canceller- i dos canonge teòleg . 

El sistema de designació va variar amb el temps. I.:any 
1499 es va e tabli r que 'elegís cada tre anys; però fins al 
1514, i després de Jeroni Boix, n'hi hagué de ignació 

anual. Al principi entre doctor juristes; des de 1510, s'hi 
introdueixen el teòl.egs, els qual n'aconseguiran l'exclu
sivitat a partir de 1514, amb Bernat Alcalà. Durant 
aquests anys, el municipi va acordar que cap rector pogués 
ser alhora catedràtic -condició que sovint s'incomplirà- i 
que l'elecció es fes per mitjà del sistema de redolins, de 
manera que el jurat triat pel orteig elegia el doctor de la 
seua preferència. Les Germanie i La designació de Salaia 
-feta a instàncie de la ciutat- van desbaratar el sistema, 
que e torna a instaurar a la seua mort, i s'acorda que, a 
partir d'aquell moment, s'elegirà per un període de tres 
anys mitjantçant la insacul~ció de quatre doctors en teo
logia naturals de València. Es època de grans rectors, com 
Joan Blai Navarro o Pere Joan Monzó -el qual, per cert, 
va ser empresonat pel patriarca Ribera el 1570 durant mig 
any, i hagué de delegar el rectorat en Joan Terè -. Però la 
concessió per part de Sixt V de la butlla de les pabordies 
el 1585 acabà amb aquest sistema ja que, a partir d'aquest 
moment, el claustre major faria la provisió entre els 
canonges o dignitats del capítol valencià que, sent lector 
de teologia, no fo sen catedràtics pabordes. Aquest mèto
de hi va mantenir fins al 1827, i donaria al rectorat de 
l'Estudi General un to ba tant gris durant dos egle i mig. 

otmesos al municipi i a altres obligacions derivade de 
les seues canongies, seran absenti tes i sovint hi delegaran 
en vicerector , amb el con egüe.nt de govern de les esco
les. Només alguns rectors, que posseïen una bona posició 
econòmica i una procedència famiUar distingida, s'atrevi
ran, ben poques vegades, a oposar-se a les autor!tats 
municipal buscant millorar la situació de l'Estudi. Es el 
cas d'Antoni Milà d'Aragó, que entre 1677 i 1680 va pro
tagonitzar sonat enfrontaments amb els jurats que, fet i 
fet, li ocasionaran la de titució i, de retruc, el rectorat més 
curt de què tenim notícia: el de Gaspar Guerau de Are
llano, que va durar quatre dies i mig. En el XVIII, també 
Francesc Borrull i Joan Antoni Mayan intentaren impo
sar la seua autoritat en moment de conflicte , però sen e 
èxit; la seua posició era molt dèbil , enmig de poderosos 
interessos enfrontats. Me11ció a part mereLx la figura de 

• vull agrair la col·laboració prest.-1da en l'elaboració de l.'.I llist, per 
Manuel Febrer Romaguera. Daniel Coma Caraballo i Marfa Ascensión 
Llu h Adelam.ado, així com pel l ersonal de l'Arxiu Utiivcrsitari. e.nse les 
seues correccion no hauria estat possible concloure el treball . 
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Julio Cebrian Mezquita, retrat del rector Eduardo Pérez Pujol, ca 1895. Julio Cebrién Mezquita, retrat del rector 
Manuel Candela y Pla, ca 1900. Franclsco Ferrando, retrat del rector Mariano Gómez Gonzalez, ca 1932. 

Universitat de València 

Vicent Blasco i Garcia, la persona escollida per Carles l1I 
i el seus mini~tres per dirigir la reforma il·lustrada de la 
universitat, a partir de l 784. Protagonista del egon rec
torat més llarg de la història de l'Estudi, ja es va produir 
una irregularitat en el seu accés al càrrec, ja que era frare 
de l'orde de Montesa -tot i que nomenat canonge per 
ordre reial-. Després, acabat el seu trienni, també per 
mitjà de reial ordre se 'u va prorrogar el mandat, que esde
vingué perpetu des de 1790. El seu poder i autonomia 
davant les autoritats tradicionals de la universitat -muni
cipi i E g:lésia- van ser grans; però ho van ser pel suport 
que assolí a Madrid, i que ja auguren el model que s'im
posarà en el segle XIX. 

La institució hagué de viure turbulències notables 
durant el pas de l'Antic Règim •a l'època liberal. Després 
de la mort de Blasco, el 1813, altres tres rectors s'hi suc
ceïren aquest mateix any. Les disputes polítiques entre 
absolutistes i liberals s'hi van fer sentir des de 1820, i van 
culminar el 182 7, quan el nomenament fet per la Junta de 

•·· Patronat en la persona de Luis Lassala no va ser acatat pel 
seu antecessor, Juan del Castillo, en considerar-lo il·legal. 
Entre març i juliol d'aquest any, la universitat va tenir, per 
tant, dos rectors, fins que la Inspecció General d 'Estudis 
va confirmar el segon i s'imposà a la ciutat. Aquesta 
pugna precipitaria l'ordre de 24 de desembre de 1827, per 
la qual e va incorporar el patronat a la Corona. D'ara 
endavant, la designació del rector de l'Estudi se centralit
zaria en la institució competent en matèria d'educació, 
amb seu a Madrid ... Francisca Villalba ·va ser el darrer rec
tor canonge i va deixar pas a un model ben diferent, que 
inaugurà Mariana Batllés. 

El nou rectorat, comú en el nomenament i les funcions 
per a totes les universitats espanyoles, s'encunya entre 
1845 i 1857, amb el pla d'estudis de Pedra José Pidal i la 
Llei d'instrucció pública de Claudio Moyano, que subordi
na les universitats al Govern a travé del ministre de 
Foment i el director general d'Instrucció Pública. El rector 
éf'. ara un funciornui m~s del ministeri, normalment un 
catedràtic d'ascens o terme que abandona les seues fun
cion docents per esdevenir un administrador de la institu
ció a les ordres del ministre mentre roman en el càrrec; 
també pot ocupar el càrrec algun polític notori, com va ser 
el cas a València de Vicent Noguera, marquès de Càceres, 
cap local del partit moderat. Més notable encara fou el de 
Francisca Carbonell Machí, que es va fer càrrec del recto
rat en 1845 per raó de ser aleshores el cap polltic de la pro
víncia de València -aixi ho ordenava el pla Pidal-. Va ser 
confirmat com a rector algun mesos després, tot i que el 
nomenament oficial no li arribaria fins 1852. Fins el 1854, 
hagué de compatibilitzar el desempenyament del càrrec 
amb la seua acta de diputat a les Corts-entre 1846 i 1851-
i el lloc de cap polític de la província, novament del 1851 
al 1852. En accedir els progressistes al poder fou destituït, 
però va ser reposat el 1857. Polític imprescindible del 
moderantisme local, va obtenir per fi acta de senador vita
lici el 1858 i abandonà definitivament el rectorat un any 
després. En front d 'aquest notable currículum polític, l'a
cadèmic es limitava a la llicenciatura en dret ... Així descriu 
el canvi Gil de Zarate, ideòleg del pla de 1845: Ï'lntes era11 
s6lo los representantes de las escuc/as para entenderse con el 
Gobiemo; aliom son los represcntantcs del mismo Gobiemo cncar
gados por él de la administración de las escuelas". No obstant la 
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Luis Arcas, retrat del rector José Corts Grau, 1975. Luis Arcas, retrat del rector Rafael Bartual Vicens, 1975, 
José Luis Alemany, retrat del rector Joaquín Colomer Sala. 1984. 

Universitat de València 

seua dependència del ministeri, el rector a sumia molte 
funcions com a cap del districte universitari. Per les eues 
mans passaven as umpte importants, i havia de prendre 
decisions transcendents. Controlava professor i alumnes 
promovia expedients i sancions, distribuïa favor i prerro
gatives, es relacionava amb les autoritats polítiqu ... El seu 
poder, tot i que limitat, era ummament efectiu en l'àmbjt 
local . I.:exercici d'aquest poder va ser més o menys notori 
d'acord amb la personalitat de qw ocupava el càrrec. 
Enfront de rectors d'autèntic relleu ocial i polític, com 
Eduardo Pérez Pujol o Manuel Candela, n'hi hagué d'altres 
desca a entitat -Rafael Pastor o Joaquín Ros, per exem
ple- que van donar al seu rectorat un perfil anodí. 

A la unjversitat de València, la implantació del model 
liberal hi va tenir com a repercussió la instauració d un 
doble tom al rectorat. D'una banda, el canvi en el govern 
entre moderat i progre siste en primer lloc, i entre con
servador i liberals despré , van afavorir també una rotació 
de persone segon les seues afinitats polítique . Així -per 
donar només un exemple-, l'arribada del progressi tes al 
poder el 1854 va ignificar l'accés al rectorat de Mariano 
Batllés, el qual hagué de cedir-lo al seu torn al eu prede- . 
cessor, Francisco Carbonell, quan torna Narvaez a partfr 
de 1857. I.:alternança entre rectors d'idees conservadores 
-com Gadea y Orozco, o Machí Burguete- i d'altre mé 
progressiste -el cas de Pérez Pujol o Francesc Moliner-, 
egons els canvis en el poder, es mantindrà fins a la guerra 

civil. ]:;altre torn, aquest mé oficiós, el protagonitza el 
profes orat de les due facultats més prestigiose de la uni
versitat: dret i meclicina, les due que es reparteixen Ja 
major part dels e tudiant -també, qua í tots els problemes 

en la pràctica-. Durant egle i mig, juristes i metges es 
relleven en el rectorat, amb les breus excepcions de José 
Pizcueta -que provenia de medicina- i José Monserrat, 
catedràtics de la facultat de ciències, creada el 185 7 arran 
de la Llei Moyano. 

La República va ser un temps d'esperança que final
ment, e va veure frustrat per la guerra civil i la ructadura 
franquista . Les noves idees ja es van concretar en el 
moment de designar-ne nou rector, després de la dimi sió 
de José María de Zumalacarregui. El claustre ordinari de la 
univer itat va elegir per votació la seua màxima autoritat 
-el catedràtic de dret, Mariano Gómez-, i d'aquesta mane
ra expre ava el seus de itjos d 'autonomia, llargament pos
tergats. Tot i això, hi existia un precedent: a l'octubre de 
1921 el clau tre havia confirmat Rafael Pastor com a rec
tor, en aplicació del articles 23 i 24 dels efímers estatuts 
aprovats aqueJI mateix any. Però la inestabilitat política 
també va fer efecte en el rectorat republicà: la pujada de la 
dreta en les eleccions de 1933 va significar el relleu de Juan 
Peset per Fernando Rodríguez-Forno , més coMervador; de 
la mateixa manera, el triomf del Front Popular el 1936 
comportà el cessament d 'aquest i la designació de José 
Puche que, després de la guerra, hagué d'exiliar-se. Amb el 
franquisme, torna el model del segle anterior, tot i que el 
rectorat pren un caire més retrògrad, d 'acord amb l'autori
tarisme i el nacionalcatolicisme imperants, del qual en fou 
bona mostra Jo é Corts Grau. Caldrà esperar la mort del 
dictador i la implantació de les primeres normes sobre 
autonomia universitària perquè el vell Estudi General ele
gís democràticament el eu rector. Va ocórrer el 19 de juny 
de 1979: en la segona volta, el claustre de la universitat va 
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designar Joaquín Colomer Sala, el qual substituïa Manuel 
Cobo del Rosal -tot i que des d'octubre de 1977 era rector 
en funcions Vicente Gandía Go(llar-. La resta és història 
recent i ben coneguda per tots ... , 

Per acabar, cal fer una última preci ió. La lli ta que apa
reix a continuació recull els nom de les per one que han 
estat, formalment, rectors de 1a univer itat de València 
des de la seua fundació i fins als nostre dies. Algun d'a
quests noms s'hi inclouen entre claudàtors · això indica 
que no van ser pròpiament rectors, però en actuar corn a 
tals durant perí5>des més o menys prolongats, he optat per 
incloure'ls-hi . Es el cas dels vicerectors que van regir 
l'Estudi durant la supressió del patronat municipal, entre 
l 708 i 1720 -després de la Nova Planta-; també el llargs 
rectorats en funcions o accidental de Ramón Velasco i 
Vicente Gandía, com també el brevís im de Manuel 
Batlle, catedràtic quintacolumnista que va ocupar la unj
versitat al març de 1939, mentre en tra en les trope fran
quistes a la ciutat. Cap d'ells va posseir nomenament ofi
cial però les seues actuacion el equiparen al altres 
designats. En general , he de estimat incloure-hi te altres 
regèncie o vicerectorat per no sobrecarregar una llista ja 
molt exten a. No obstant això, el lector pot detectar 
aquests períodes d 'interinitat quan no coincideixen el 
anys dels rectors entrant i ixent -corn en el cas de Pérez 
Pujol, el qual djmiteix l'e tiu de 1873 i no e'n designa 
sub titut fins entrar a 1874-. 

JERONI BOIX (1499-1502) 

JERONI DASSIÓ (1502-1503) 

DAMIÀ ANDRÉS (1503) 

RAMON DELORT (1503-1505) 

JAUME ROCA (1505-1506) 

LLUÍS CRESPÍ (1506-1507) 

ÜAMIÀ ANDRÉS (1507-1508) 

RAMON DELORT (1508-1509) 

FRANCESC Ros (1509-1510) 

JAUME CONILL (1510-1511) 

JOAN VILANOVA (1511-1512) 

JERONI FUSTER (1512-1513) 

FRANCESC Ros (1513-1514) 

BERNAT ALCALÀ (1514-1521) 

JOAN ANDREU STRANY (1521-1523) 

PERE MARTÍ (1523-1524) 

TOMÀS REAL (1524-1525) 

JOAN DE SALAYA (1525-1558) 

LLUÍS ÇABATER (1558-1559) 

FRANCESC JOAN CASTRO (1559) 
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MIQUEL JOAN LUVIELA (1559-1562) 

JOAN JOAQUIM MIJAVILA (1562-1565) 

JAUME MESSEGUER (1565-1568) 

PERE JOAN MONZÓ (1568-1571) 

JOAN BLAI NAVARRO (1571-1574) 

JOAQUIM MOLINA (1574-1577) 

JOAN BLAI NAVARRO (1577-1580) 

JOAN JOAQUIM MIJAVILA (1580-1582) 

PERE JOAN MONZÓ (1583-1585) 

BERTOMEU JOSEP PASQUAL (1586-1588) 

MIQUEL VICH (1588-1590) 

JERONI DE MONCADA (1590-1592) 

FRANCESC BARBER (1593-1596) 

CRISTÒFOL FRÍGOLA (1596-1599) 

JOAN LLUÍS FABABUIX (1599-1602) 

CRISTÒFOL FRÍGOLA (1602-1605) 

MARTÍ BELLMONT (1605-1608) 

CRISTÒFOL FRÍGOLA (1608-161 l) 

MARTÍ BELLMONT (1611-1614) 

MIQUEL JERONI GUARDIOLA (1614-1617) 

JOAN BAPTISTA PELLICER (1617-1620) 

MIQUEL JERONI GUARDIOLA (1620-1623) 

FRANCESC VIVES (1623-1626) 

FERRAN VIU.ARRASA (1626-1629) 

MARTÍ BELLMONT (1629-1632) 

JERONI AGUSTÍ MORLÀ (1632-163.'í) 

FRANCESC RUIZ DE LI ORI ( 1635-163 7) 

ARQUILEU FIGUEROLA PARDO DE LA CASTA (1637-1640) 

JERONI AGUSTÍ MORLÀ (1640-1642) 

CRISTÒFOL BELLVÍS (1642-1644) 

FRANCESC FERRER (1644-1648) 

JERONI VALLTERRA (1648-1650) 

GASPAR GUERAU DE ARELLANO (1650-1654) 

CARLES GINER (1654-1655) 

JERONI FONT (1655-1658) 

VICENT CORTS (1658-1661) 

CARLES COLOMA (1661-1663) 

FRANCESC LLORIS DE LA TORRETA (1663-1666) 

JERONI FRÍGOLA (1666-1669) 

MARC ANTONI GOMBAU (1669-1671) 

JOSEP CARDONA (1671-1674) 

GASPAR DOMINGO Y REMOY (1674-1677) 

ANTONI MILÀ D'ARAGÓ (1677-1680) 

GASPAR GUERAU DE ARELLANO ( 1680) 

PASQUAL CARDONA (1680-1682) 

FRANCESC CHABERT ( l 682-1685) 
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TOMÀS RATO (1685-1688) 

VICENT CARRÒS Y PARDO (1688-1691) 

GASPAR DOMINGO Y REMOY (1691-1694) 

FRANCESC MONSORIU ( 1694-1698) 

GASPAR DOMINGO Y REMOY (1698-1700) 

ALONSO MilÀ D'ARAGÓ (1700-1703) 

MANUEL MERCADER ( 1703-1 706) 

FRANCESC BOÏL DE ARENÓS (1706-1708) 

[MARCELINO SIURI (1708-1712)] 

[PASCUAL SALA (1712-1 7 15)] 

(JERÓNJMO M0NS0R!U Y CASTELLVÍ ( 1715- 1717)] 

(VICENTE GREGORI (1717-1718)] 

[ToMAs VICENTE TOSCA ( 1718- 1720)] 

BENITO PICHÓ (1720-1723) 

FAUSTO DESCALS DE LA SCALA (1723-1725) 

To MAS GUERAU ESBRI ( 1725-1 728) 

FRANCISCO ORTÍ FIGUEROLA ( l 728-1731) 

ToMAs GUERAU ESBRI ( 1731-1734) 

FRANCISCO MATHEU BLANES (1734-1737) 

PEDRO ALBORNOZ TAPIES (1737-1740) 

FRANCISCO BORRULL RAMON ( 1740-1743) 

PEDRO ALBORNOZ TAPIES (1743-1746) 

PEDRO JAI ME GIL DOLZ ( l 7 46-17 4 7) 

DEMETRIO LORÉS (1747-1750) 

FRANCISCO CASAMAYOR (1750-1753) 

DEMETRIO LORÉS (1754-1757) 

fRANCISCO CASAMAYOR (1757-1759) 

PEDRO JAIME GIL DOLZ (1759-1762) 

JOSÉ TORMO JuuA (1762-1765) 

LUIS ADELL FERRAGUT (1765-1768) 

fRANCISCO ANTONIO CEBRIÀN DE VALDA (1768-1771) 

MANUEL SALVADOR ( 1772-1775) 

]UAN ANTONIO MAYANS Y SISCAR (1775-1778) 

]OAQUÍN SEGARRA (1778-1781) 

fRANCISCO .ANTONIO CEBRIAN DE VALDA (1781-1784) 

VICENTE BLASCO GARCÍA (1784-1813) 

JUAN GASCÓ (1813) 

PASCUAL FITA CAPELLA (1813) 

ONOFRE SOLER RUBIO (1813-1816) 

GREGORIO ]OAQUÍN PIQUER FORTUNY (1816-1819) 

LUIS LASSALA ( l 81 9-1822) 

}OAQUÍN SAEz DE QUINTANILLA (1822-1823) 

LUIS LASSALA (1823-1824) 

]UAN DEL CASTILLO CARROZ (1824-1828) 
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LUIS EXARQUE (1828-1832) 

ONOFRE SOLER RUBIO (1833-1834) 

fRANCISCO VILLALBA MONTESINOS (1834-1840) 

MARIANO BATLLÉS TORRES-AM.AD (1840-1843) 

FRANCISCO VILLALBA MONTESINOS (1843-1845) 

fRANCISCO CARBONELL MACHÍ (1845-1854) 

MARIANO BATLLÉS TORRES-AM.AD (1855-1856) 

fRANCISCO CARBONELL MACHÍ (1857-1859) 

JosÉ PIZCUETA D0NDAY (1859-1867) 

VICENTE NOGUERA OT0LONGO, MARQUÉS DE CACERES 

(1867-1868) 

EDUARDO PÉREZ PUJOL (1868-1873) 

MANUEL BARTOLOMÉ TARRASA ROMANS (1874) 

JosÉ MONSERRAT Y RIUTORT (1874-1880) 

ENR¡QUE FERRER VIÑERTA (1881-1884) 

VICENTE GADEA OROZCO (1884-1885) 

ENR!QUE FERRER VIÑERTA (1885-1890) 

VICENTE GADEA OROZCO (1890-1893) 

FRANCISCO MOLINER NicoLAs (1893-1895) 

VICENTE GADEA OROZCO (1895-1897) 

FRANCISCO MOLINER NicoLAs (1897-1898) 

NICOLAS FERRER JULVE (1898-1901) 

MANUEL CANDELA PLA (1901-1903) 

J OSÉ MARíA MACHÍ B URGUETE (1903-1 916) 

RAFAEL PASTOR GONZÀLEZ (1916-1927) 

J0AQUÍN Ros GÓMEZ (1927-1930) 

JOSÉ MARiA De ZUMALACARREGUI Y PRAT (1930-1931) 

M.ARIANO GóMEZ GONzALEZ (1931-1932) 

JUAN BAUTISTA PESET ALEIXANDRE ( 1932-1934) 

F ERNANDO RODIÚGUEZ-FORNOS GONZA.LEZ ( 1934-1936) 

JOSÉ PUCHE ÀLVAREZ (1936-1939) 

[RAMÓN VELASCO PAJARES ( 1938-1 939)] 

[MANUEL BATLLE VAZQUEZ (1939)] 

Josf:. MAR'ÍA DE ZUMALACARREGUI Y PRAT (1939-1941) 

fERNANDO R0DR.ÍGUEZ-fORN0S GoNzALEZ (1941-1951) 

J0SÉ CORTS GRAU (1951-1967) 

JUAN ]0SÉ BARCIA GOYANES (1967-1972) 

RAFAEL BARTUAL VICENS (1972) 

RAFAEL BAGUENA CANDELA (1972-1976) 

MANUEL COBO DEL ROSAL (1976-1979) 

[VICENTE GANDÍA GOMAR ( 1977-1979)] 

JOAQUÍN COLOMER SALA (1979-1984) 

RAMON LAPIEDRA I CIVERA ( 1984-1994) 

PEDRO RUIZ TORRES 1994 
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Del llatí rector, en el sentit de moderator, era la persona que algunes universitats, 
segons els seus estatuts, nomenaven cada ahy per al govern d'ella. Literalment sig
nifica "el que regeix", i així es documenta vers 1525 en Alvar Gómez. Després 
passà a aplicar-se a qualsevol persona o cosa que dirigeix o marca la orientació o 
direcció de quelcom. 
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LES DISCIPLINES HUMANÍSTIQUES 

LUIS GIL 
Universidad Complutense, Madrid 

S 
t LA POBLACIÓ CAMPEROLA valenciana al caient del l'en enyament de poesia el 1424, que s'hi va manteni~ fins 
segl XVI, en grnn part mu ulmana, era impenne- al seu de dotament el 1593. 
able als canvis dels nous temp , no pa sava el L1. creixent demanda e tudiantil del segle XV -encoratja-
mateix a la ciutat, que va experimentar, amb l'a- da pel privilegi militar que concedí el 1420 Alfon Ill als 

fluència de la immigració del regne cristians circumdant , "Docto)'es et Lice11ciati"- va contribuir a la proliferació d'estu-
un enorme creixement demogràfic, obretot del 14 l 8 al dis parti ular i va obligar el con ell a plantejar-se la conve-
1483 que va duplicar la seua població. El desenvolupa- niència de reagrupar-los en un nou edifici. Construït aquest 
ment econòmic i eJ règim de govern de la ciutat es presta- entre 1498 i 1499, el jurats redactaren les constitucion 
ven al naixement d'un moviment cívic i cultural semblant d 'un "Estudi General de Gramàtica, Lògica, Philo ophia 
al desenvolupat en els segles XIV i XV a les iutat italia- Natural e Moral , Metaphísica e altre Arts Liberal ", que 
nes, on l'auge d'una puixant burgesia originava noves aprovà Alexandr VI en la butlla del 23 de gener de 1501 i 
nece sitats materials i espiritual , i afavoria el cult de nous ancionà Ferran el Catòlic en la pragmàtica del 16 de febrer 
valors que s'oposaven als tradicional de la noblesa (per del 1502. El 13 d'octubre d'aquest any es va inaugurar ofi-
exemple, l'e tima als diners i al coneixement, la noció..Q.~- - -dalment el cms a la nova universita't valenciana, una mica 
virtus o mèrit per ona! enfront del mereixement hereditari anterior a la Compluten e. Les constitucions de 1499 en el 
de la nobilitas) . El Quatre-cent valencià, efectivament, és el eu escassos 58 articl regulaven de forma molt genèrica i 
egle d 'or d la literatura en llengua vernacla, amb mossèn elemental la vida de la universitat. El seu creixement féu 

Jordi de Sant Jordi , Joanot Martorell de Montpalau, Au iàs nece ària la reforma e tatutària de 1561 , que, malgrat el 
Marc, Nards Vinyoles i altres autor de Les Ti'obes en llaors eus 163 articles, definia amb una excessiva brevetat le 
de la W:1ic Maria , el primer llibre imprès a E panya el 1474. obliga ion del mestres de gramàtica, retòrica poe ia, grec 
El 1475 Lambert Palmart va traure el Comprehensorium i les i hebreu, la qual co a obligà a reformar-les en les constitu- ,. 
Opera de Sal·lusti, el primer clàssic imprès a la Península. cion de 1563, on 'explicitaren amb tots el detalls. 
E posaven així els fonaments d 'una tradició de tipògraf La Universitat de València que, pel s u origen burgè , 
culte que continuaria en el egle XVI amb el flamenc Joan hamia pogut promoure un humanisme cívic semblant al 
Mei i el eu fill Felip, a la impremta dels quals, com també florentí en cas d'haver-se mantingut com a institució laica 
a la d'Huete, e compondria la major part de la producció i independent, pel fet de rebre l'aprovació papal i règia se 
bibliogràfica del humaniste valencian . sotmetia a un controls externs que condicionarien la seua 

També l'e tudi de les arts liberals prengué una gran evolució po terior. Encara que el govern efectiu de la in ti-
volada en l'interval entre la presa de la ciutat al moros i tudó continué al llarg del segle en poder del consell de la 
el final del Quatre-cents. En els Furs de València Jaum 1 ciuta (racional, jurat , índic, advocat i escrivans de la 
deia textualment: "Otorgam que tot clergue o altre hom sala) , que era qui la mantenia econòmicament, ja des del 
pusque franc.hament e sens tot, ervei e tribut, tenir tudi moment mateix de la eua fundació el càrrec de canceller, 
de gramàtica e de tote altres arts, e de física , e de dret la màxima autoritat acadèmica, va recaure estatutàriament 
civiJ e canònic.h en tot loch per tota la ciutat". Aque ta en l'arquebisbe de València. Estimada aque ta al comença-
llicència va donar peu a la creació de nombroses escoles de ment com una dignitat honorífica, el arquebisbes delega-
gramàtica lògica i filosofia , la qual cosa indugué els jurats ven les seues funcions en un representant seu i general-
a concentrar-les en un mateix lloc el 1410, com a base po - ment no s' immiscien gaire en l'administració universitària. 
sible d 'un futur Estudi General. Però no ol eren els co- Però sempre hi restava una avinentesa per a la intromissió 
neixements tradicionals de fort arrelament medieval els d l'Església en els afer de la universitat. I açò va er el 
que en aquests primitiu estudis e conreav n. També e que féu la contrnvertida figura de Joan de Ribera "l'home 
n'hi donava entrada altres de nou , la docència dels qual de Trento, a e cala valenciana", que va ocupar l arquebi -
es confiava a professors estranger . El municipi de Valèn- bat de València del 1569 fin a la cua mort el 161 l , simuJ-
cia es va avançar a la universitat de alamanca a e tablir taniejant-lo amb el càrrec de virrei i capità general del 
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1602 al 1603. Ribera pretenia fixar a Valèn ia, om ja 
havia ocorregut en altre ciutats panyoles, el mon poli 
docent de la Companyia d · Je ú en les humanitats i en la 
teologia. Un primer xoc el 1570 amb la univer i tat, de prés 
d'una queixa elevada a Felip II pel con ell, e aidà amb 
l'ernpre onamen · d'alguns catedr1tic , la de titució il·legal 
d l rector i la denúncia a la lnqui ició d'un nombró grup 
de profe ors p r part de l'arquebi bat. Malgrat tot, aque t 
no acon eguí eixir-se'n amb la eua. L:ordre del monarca i 
le ntèncie absolutòrie del Sant Tribunal d la 
Inqui ició restabliren la normalitat. Un any de prés 
Rioera tornà a la càrrega i denuncià al monarca l mal fun
cionament de la univer itat. Le eue queixe van com
portar la visita d'Al fon de oloma, qui , amb data del I 5 
de gener i del 6 de maig del 1599, elevà do informe molt 
ponderat a Felip ITl on exp ava l probleme que l'afli
gien, les seu cau es (entre altre , l'e cas ·a retribució del 
profe sorat) i le seues po sibles olucions (per exemple, 
l'augment del alaris dels profe or de llatinitat i d'arts) . 

Un altre càrrec obre el qual le pre ion eclesiàstiques 
augmentaren, a me ura que anava adquirint major impor
tància, va er el de rector. ornenat al principi pel consell 
cada tres any , els prime1· rector van er juri tes. De prés 
erien majoritàriament t òlegs, i es produïren algune irr -

gularitat en l'elecció del càrrec durant le rmanies i el 
1525 amb el nomenament com a rector vi tali i de Joan de 
alaia, doctor orbònic, un home que olia condemnar 

Erasme "per mitjà de la doble acusa ió de gramàtic i heret
ge", a qui e li va concedir la hiperbòlica retribució de dues
e nte lliure anuals, la recaptació de la qual obligà a de -
dotar , f' càtedres. A la eua 111urt el consell d terminà que 
la duració del càrre fo triennal. l .a butlla xpcdida per 
Sixt V el 30 d 'octubre del 1585 obligava que el àrrec d 
r ctor recaigué en un canonge de la catedral o en una dig
nitat de l'Església valenciana. La univer itat 'as emblava 
més i més a le seues germanes de la resta d'Espanya. 

Ualçament de le ermanies, malgrat els seu efectes 
negatiu obre la univer itat, com a expre ió que era de la 
con cienciació com a classe de la burgesia, contenia vir
tualitat que haurien pogut abocar a un canvi d menta
litat a la florentina. El eu esclafament, igual que el del 
comuners a Ca tella, le va anihilar. o obstant això, va 
tenir la paradoxal conseqüència d'afavorir un humani m 
literari i palatí, pel. fe d 'a ociar la històtia va lenciana a 
do pròcer germans, Diego Hurtado de Mendoza, comte 
de Mélit.o, que arle V havia nomenat el 1520 vinei de 
València, i Rodrigo Hurtado de Mendoza, marquè del 
Cenete. El virrei, com a home de lletres més que no d 'ar
mes, no va veure la eua autoritat re oneguda i amb prou 
feine acon~eguí dominar la situació amb l'ajut del uns i 
del altre . E llàstima, ja que un virregnat eu hauria estat 
molt profitós per a J'expan ió dels corrents renaixenti tes. 
El eu germà, en canvi, ra un home a qui el agermanats 
"per amor i a atament p rmitien anar i estar- e a 

Anònim, relral de Dona Menera de Mendoza, marquesa del Cenele, ca 1550. 
StaaUlche Museen zo Berlln PK. Gemàldegalene, Berlín 

València". El 1523, Carles V va enviar a València Germana 
de Foix, vídua d Ferran el a òli i ,;;i~ada en uegoncs 
noce amb l duc de Brandenburg, com a virreina i amb 
l'encàrr c de r ptimir el agermanats. L"àvia política" del 
è ar va complir al peu de la lletra l'ordre rebuda en e que 

l'o tentació renaixentista de la eua cort temperés el eu 
rigor. En enviudar p r egona vegada va contraure matri
moni amb Ferran d'Aragó, duc de Ca labria, a qui Carle V 
nomenà virrei de Valèn ia, En morir Germana de Foix el 
1537, el du de Calàbria prengué per muller Mencía de 
Mendoza, fi lla de Rodrigo Hurtado de Mendoza, tan esti
mat pel poble valencià, la qual havia re idit amb el u pri
mer marit, el duc de Na au, als Paï o Baixos, on havia 
rebut l'en enyament de Lluí Vive . Doña Mencía supera
va la cònjuge anterior del virrei no solament en corpulèn
cia, inó també en l'afecció per les lletre i en el gu t per 
la vida fastuosa . El 1544 arribà fins i tot a entaular nego
cia i n amb el con ell per fundar a València un col·legi 
trilingüe cmn el d 'Alcala de Henare . Per desgràcia, va 
morir aban d'arribar a un acord . Però lògicament no era 
l ardu treball filològic allò que mé l'atreia, inó el mé bri
llant jo de la creació literària . Durant el seu virregnat el 
seu cercle cortesà, en ems amb l'Estudi General , van er 
els do focus d'irradiació de l'humanisme valencià, de 
signe filològic l'un i de caràcter poèti i literari l'altre. I é 
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Johannes Grammalicus, Comprehensiorum, vel Vocabularius, València, 
Lambert Palmar!, 23 de febrer de 1475. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

sobre tots dos que centrarem la nostra atenció. Això no és 
obstacle, tanmateix, perquè esmentem de passada alguns 
fenòmens espiritual de major abast en què s'enquadra el 
moviment humanístic. 

L'humanisme valencià, efectivament, coexisteix en les 
primeres dècades del segle XVI amb el lul·li me, qu con
tinua una tradició medieval autòctona; amb cl neonomi
nalisme, representat per Joan de alaia, continuador de la 
filo ofia escolàstica francesa i refractari a les tendències 
humanístiques; amb l'erasmisme, vigorós corrent que a pi
ra a conjugar el coneixement dels dàs ics i el bon llatí amb 
l'afany de perfecció religiosa; i finalment amb un cert 
reformisme luteranitzant que, sense as olir les dimensions 
que va tenir a Valladolid o a evilla a mitjan centúria, es 
limita a l'exageració de les postures erasmiste i a l'actua
ció proselitista d 'algun estrangers. Amb el lul·li me amb 
regressió després de la mort de Joan Bonllavi i d'Adolfo de 
Proaza, catedràtic de retòrica, eçlitor de Ramon Llull i, 
mirabile dictu, de La Celestina; desaparegut l'auge conjuntu
ral del neonominalisme després d Joan de alaia; extirpat 
el prote tantisme amb el uplici de Gaspar Centelles i 
desarticulat l'erasmisme despré de l'enfrontament entre 
Pere Joan Olivar i el rector alaia i la dispersió a l'exili del 
erasmistes, a la fi del segle triomfa amb l'arquebisbe Joan 
de Ribera l'escolasticisme tridentí i l'ideal pedagògic jesuí-

tic de la 11irt11s litterata formulat pel pare Bonifaci . Els era -
mistes valencians exiliat augmentaren, tot plegat, l'abun
do a nòmina d'humanistes europeus i els eus treballs 
incrementaren el ja considerable munt de publicacions de 
filologia clàssica. Lamentablement, no van poder deixar a 
la eua terra el fruit del eu treball. 

Encara que el seu influx en l'evolució de l'humanisme 
e panyol va ser escàs, el seu no~s i algunes de les eues 
obre mereixen de ser esmentats. Es aquest e] mínim home
natge que e' l pot retre. El mé brillant de tots, Pere Joan 
Olivar, que havia tudiat grec a AJcaJa, de prés d 'abando
nar Espanya e va e tablir a París i a Oxford. Va editar i 
comentà el De situ orbis d Pomponi Mela, el Somnium 
Scipionis i el De .finibus bonorum et mnlorum ciceronians. 
Martín Laso de Oropesa féu una traducció de la Farsalia de 
Lucà que es va reeditar diverses vegades a Lisboa, a Burgos 
i a Anvers. Joan Gelida va ser professor als col·legis pari
sencs de Sainte-Barbe i Lemoine. Les seues Epistolae es van 
publicar després de la eua mort. Erasmista també, encara 
que mé afortunat, va ser Frederic Furió i Ceriol (València 
1527-Valladolid 1592). Deixeble a París d'Omer Talon 
(Audomarus Talaeu ), Adrien Tumèbe (Adrianus Turne
bu ) i Pierre de la Ramée (Petrus Ramus), va ser l'autor 
d 'una obra política d'envergadura, De la institución del prín
cipe, de la qual ol aparegué la part titulada Consejo y con
scjeros del príncipe (Anvers, 1559), que conté en germen 
alguna de les teories utòpiques de Maquiavel , Thomas 
More i Tommaso Campanella i que va merèh:er una tra
ducció a l'italià (1560) i dues al IJatí (1568 i 1646). En la 
seua obra Bononia sive de libris sacris in vernaculam linguam 
convertendis (Basilea, 1555) es va mostrar decidit partidari 
de la traducció de la Sagrada Escriptura a les llengües 
modernes. Segons Furió, les llengües són sinó instruments 
per expressar els continguts mental , mers intèrprets, en 
suma, de la ment humana, i tote aprofiten per manifestar 
el mateix. No hi ha diferència de jerarquia. Una postura 
que estava en pugna amb l'oficial de l'Església (que defen-
ava que lliurar la Bíblia als qui no fo sen teòlegs era tant 

com un acte impiu i una màcula) i qu va comportar la 
inclusió d'aquesta obra en l'Índex. Solament la protecció 
de Felip II -a qui Carles V. que l'apreciava molt, l'havia 
recomanat-, el deslliurà d 'un conflicte amb la Inquisició. 

Tornem ara al solar patri i vegem primer com es desen
volupà l'ensenyament de les disciplines humanístiques a 
l'E tudi General. El de la llengua llatina fins a le reformes 
del 1561 i el 1563 s'atengué al concepte medieval del llatí 
com a disciplina ancil·lar per a l'estudi de les arts (lògica, 
filosofia natural i moral) i s'organitzava en dos nivell . 
I.:inferior comprenia el "Doctrinal Menor" o "Proverbi 
Menor" i "Parts". Amb el "Doctrinal Major" o "Proverbi 
Major" le lliçons d'art oratòria o poesia constituïen el 
nivell superior. Els primers docents d'aquestes matèries 
van er el me tre Joan Tristany i Domingo Navarro, que 
van impartir, respectivament, la de "Proverbi Menor" i 
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"Proverbi Major", i el sevillà Juan Parthenio Tovar, que es 
va encarregar de les disciplines d 'oratòria i de poesia. 
Aquest últim va ser mestre de Joan Lluís Vives, que va 
tenir, tanmateix, com a professor de llatí Daniel Si ó, 
autor d'un Grammatica.le compendium i Jeroni Amiguet, 
"homo i11signiter barbams", que no figuren en la nòmina del 
cated~·àtic de la universitat. Encara que les notícies sobre 
la qüe tió ón e casses, sembla segur que tots aquests 
ensenyament es feien seguits i que la divisió de l'alumnat 
en clas es (v. gr., com les de "menors", "mitjan "i "majors" 
a Salamanca) segons el nivell dels seus coneixement no 
'efectuà fins al 1561. 

Despré.s de les reforme del 1561 i del 1563 l'ensenya
men del llatí, que aspü-ava a conferir la competència acti
va en aque ta llengua als alumnes, es va organitzar en set 
classes: la etena i la sisena es dedicaven a l'aprenentatge 
de la morfologia. En la cinquena es passava a les concor
dances i a l'e tudi de sentències de Ciceró. En la quarta 
s'alternava la gramàtica amb fa lectura de texts i exercicis 
de composició que utilitzaven Terenci com a model. En la 
tercera s'ensenyava a escriure cartes mitjançant el De cons
cribemlis cpistolis vivesià i les Epistolae ad Jamilim·es de 
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Joan Lluís Vives, Libra 1/amado fnstrucción de fa muger christlana, Juan Justiniano, 
traductor, València, Jorge Costilla, 1528. 

Biblioteca Nacional, Madrid 

Ciceró. En la segon.a els alumnes s'iniciaven en la prosòdia 
i en la lectura d'Horaci i de VirgiU. En la primera classe es 
llegia i es comentava algun historiador. Les con titucions 
del 1563 modificaven les anteriors en qüestions de detall 
i s'introduïa la distribució de l'alumnat en decúrie (cada 
grup de deu alumnes tenia un decurió que controlava l'as
sistència a classe). Del 1565 al 1581 va estar vigent el si -
tema de classes i contradas es (primer quatre contra qua
tre; després del 15 77, cinc contra cinc), pensat per fomen
tar l'emulació entre el professorat. El 1581 es va cornar a 
l'organització anterior per tornar a les contraclasses el 
1589. Del 1525 al 1547 va funcionar intermitentment la 
càtedra de Lorenzo Valla, on evidentment es van fer les 
Elegantiae del mateix autor. 

Entre els llatinistes valencians del segle XVI destaca el 
metge alcoià Andreu Sentpere (1510-1572), que edità a la 
impremta de Joan Mei el Pro lege Mani/fa (1552), el Pro C. 
Rabirio (1552) il'Orator (1553) de Ciceró, com també un 
Mctl,odus Oratoria et de Sacra ratio11c co11cionm1di (1565), 
com a catedràtic que va ser qua i ininterrompudament 
(del 1553 al 1567) d'oratòria a l'Estudi General. No obs
tant això, l'obra que més fama li va donar va er la Prima, 
vereque compendiaria Grammaticac Lati11ae institutio (Valèn
cia, Joan Mei, 1546), reeditada onze vegade en el segle 
XVI i moltes més fins al 1849, data de l'última impressió. 
La gramàtica de Sentpere naix del de contentament 
pedagògic i doctrinal amb la gramàtica de Nebrija, que es 
manifesta per primera vegada el 1520 en la Pame11esis ad 
littcras de Juan Maldonado i que tan cruament ¡;'expressa 
a mitjan segle amb el cruel qualificatiu de "pecado original 
da la barbarie" que li aplica l'autor de Viaje de Ti1rquín. 
Enfront de l'enfarfegament de les normes de !"'.Antonio'' , 
Sentpere presenta el 1546 la seua gramàtica com a "bre
vior atque lucilior" i, encara que coneL'< i maneja el De cau
sis linguae Latinae de caligero (Lió, 1540), no s'atreveix a 
incorporar le seues noves idees al cos de doctrina, i les 
relega a les a1111otatio11es. En l'edició del 1560, això sí, tími
dament i d 'una manera incompleta les introdueix ja en el 
text. Amb tot, no li se pot llevar el mèrit d'haver estat el 
primer espanyol a plantejar-se el problema de si la gramà
tica ha de er descriptiva o racional és a dir, i ha d 'aspi
rar a recollir tots el uso de la llengua o s'ha d 'esforçar per 
trobar la raó que els explique breument. Sentpere és, 
doncs, un digne antecessor del Brocense. 

Joan Torrella, professor de llatinitat el 1577 i 1581, va 
publicar una Brcvis ac compc11diaria ~11taxis partium orationis 
institutio ex uariis auctoribus collecta (València, Joan Mei , 
1564) , reeditada per Pedro Huete el 1571. El 1750 Cri -
tòfol oret en va publicar un comentari amb el títol Noches 
i díasfcriados sobre la sintaxis del Maestro Juan Torrella, la cen
sura del qual féu Gregori Maians, on es demostra la 
dependència de Torrella respecte de Sentpere. 

I.:alcanyis à Joan Llorenç Palmireno, que entre el 1553 i 
el 1578 va ensenyar a València poesia, grec, oratòria i retò-
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dea, i sols un any (1577) hi féu classes de gramàtica, però 
va ser en aquesta ciutat on publicà per primera vegada e1 
seu Latino de repe11te (Pedro Huete, l 573), que duia cert 
aires renovadors en la pedagogia del llatí. En primer lloc, 
l'ús del vernacle i no del llatí per iniciar l'estudi d'aquesta 
llengua; en segon, l'aplicació d'un mètode semblant a !'ac
tualment utilitzat en l'aprenentatge dels idiomes moderns; 
finalment, una crítica molt severa dels ver os mnemotèc
nics de !"'.Antonio" (aquells que, en paraules de l'autor del 
Viaje de Iimptía "mas parecen palabras de enca11tamie11to que 
de doctrina") . Obra desordenada i poc original, sols se n'en
tén l'èxit i les múltiples reedicions per l'odi que en tots 
infonia )"'.Antonio". Consta d'una primera part que l'autor 
anomena "Caudal", que no és més que la versió en castellà 
de Les elegàncies d'Al.do Manuzio, dispo ades per ordre 
alfabètic de la paraula clau. D 'una segona, les "Plcí.ticas" 
que, malgrat tot no figura impresa en el Latino de rcpe11tc, 
sinó en els Progy111nasmata dins de les Opera minora . D'una 
tercera, que anomena "Uso" o Eloquentia iuuenilis, que en 
realitat és la segona, amb exercicis i comentaris sobre Les 
elegàncies, els Dialogos de imitatio11e Ciccro11is i les Reglas de 
cusc,ïnr y del estilo , on arremet sense pietat contra 
!"'.Antonio". En un opuscle una mica anterior, publicat a 
continuació de la seua Prosodia lati11a conjuntament amb el 
seu fill amb el títol d'Anto11ii Ncbrissc11sis ry11taxis quibusdam 
!ocis paraphrasi et exemplis Ciceronis ill11strata quond.am a 
Laurentío Palmirc110 nuuc ab Agesilao filio et aucta et emcndata 
(València, Pedra de Huete, 1571), sota capa de resumirla 
doctrina de Nebrija, no fa altra cosa que copiar literal
ment, al peu de la lletra, Sentpere. Pot er es tractava de 
difondre una doctrina nova emparada amb el prestigi del 
gramàtic espanyol per excel·lència. 

Complementava l'ensenyament de la llengua llatina la 
càtedra de poesia, unida en un primer moment a la d'o
ratòria. Obligació del catedràtic era comentar el poeta llatí 
(Virgili, Ovidi , Lucà, Persi o Horaci, en les constitucions 
del 1561) que li assignés el rector al començament del 
curs, ensenyar a compondre poesia llatina als alumnes, 
organitzar alguna representació teatral durant el curs i 
pronunciar un discur d'aparat en el seu inici. El primer 
catedràtic d 'ambdues matèries va ser el sevillà, format a 

iena, Juan Parthenio Tovar, que va ensenyar anterior
ment a Roma i va impartir, amb algunes intenupcions, la 
docència a l'Estudi General. Deixà una obra miscel·lània 
(València, J. udano, 1503), en la qual , juntament amb 
opu eles de retòrica i quatre di cursos, hi ha una recopila
ció de le seue poesies, que conté dues èglogues: Amaris et 
pudicitiae Pime11imachon . Aegloga prima, Contemplativa e 11itae 
dimacholl. Aegloga secu11da; dos panegírics: Ad Alphonsum 
Sa11ctu111 Pancgyris i In Seraphi11um Ccntellas Pa11aegyris; un 
epitalami: In Domi11ac Johan11ae de Arago11ia commbium 
Epithalamium , i un Epigram111at11111 libellus. 

El 1516 la provisió de la• càtedra de poesia va recaure en 
l'excel·lent poeta llatí Joan Àngel Gonzalez, que, tret d'una 

breu interrupció el 1520, durant les Germanies, la va ocu
par fins a la seua mort el 1547. Molt vinculat amb el mar
quès del Cenete, Rod rigo de Viva r y Mendoza, va publicar 
el 1523 una elegia llatina De Roderico Mendozio Zeneta110 
Marc/lionc Elegia, a què en va seguir el 1524 una altra en 
castellà que intitulà Ii·agitriumplio a lloança de les seues ges
tes al camp de batalla contra els agermanats. Potser l'acti
tud del marquès durant l'alçament no va ser tan decidida
ment contrària als revoltats, com hem al·ludit més amunt 
i, una vegada mort, era necessari rentar el seu honor per 
protegir la eua filla, la marquesa, a qui dedica una silva, Ad 
illustrissi111a111 iztxta ac munificentissimam dominam D. Menciam 
Mendoziam, Zeneti Marchionam Ioa,me Gonzale a11tore Silva, 
que es va publicar el 1540. El 1525 va donar a la imprem
ta la praelec!io (lliçó inaugural) del seu curs de poesia, la De 
origine et laudibus poescos ~,lva, composta a imitació de les 
Silvae de Poliziano, que és la prim ra art poètica en vers 
escrita a Espanya. Fou autor també de poesies laudatòries 
en els preliminars d'obres d'amics, que permeten recons
truir el cercle de la marquesa del Cenete. Com el discurs De 
re !iteraria asserenda de Francesc Dassió (València 1533) i les 
Graecarum institutionum Compendium de Jeroni Lledesma 
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Apià d'Alexandria, Los triumplios, Juan de Molina, traductor, València, 
Joan Joflre, 1522. 

Biblioteca Històrica, Universitat de València 
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Fredellc Furió l Cerlol, Bononi;,, sive de Libris sacrls in vernaculam 
llnguam convertcndls L/bri duo, Basilea, Johann Oporlnus, 1556. 
Biblioteca Nacional, MDdrid 

(València, Joan Mei , 1545). El 1532 va po ar en e cena 
una comèdia de Plaute, una altra el 1535, l'autor de la qual 
no ens consta, i el Col·loquis d'Erasme el 153 7. Decaigut el 
costum posteriorment, Joan Llorenç Palmireno el reintro
duí amb obres de Ja seua co!lita: la Comoedia Lobenia. repre
sentada el 1546; la Comoedia Sigo11ia; la Comoedia Octavia , la 
data de la representació de la qual es desconeix; i la Fabella 
Aenaria, posada en escena el 1574. 

La càtedra d'oratòria es va separar de la de poesia entre 
cl 15 l4 i el 1584 i es va de doblar des del cur del 1549-
50. Entre el qui la van exercir fin aquesta darrera data 
hi ha figures d 'una certa significació com Co me Damià 
Çavall (1531-1532) Joan Navarro (1541-1545), 
France c Navarro (1545-1546) i France c Dassió , que la 
ocupà intermitentment diferents vegades (1534-1537, 
1539-1540, 1547-1549). De prés del desdoblament, la 
primera càtedra va er ocupada en la segona meitat del 
egle per rellevants personalitats: Francesc Da sió ( 1549-

1552), Pere Joan Nunye ( l552-1553) , Andreu Sentpere 
(1553-1572), Joan Llorenç Palmireno (1572-1576) , 
Ga par Guerau de Montmajor (1576-1581), el caràcter 
difícil del qual i els seus continus enfrontaments amb 
Joan Llorenç Palmireno conduïren a la seua expu lsió de la 
univer itat el 1581 , encara que el 1586 va er rehabilitat 
i readmès. La segona càtedra d'oratòria fou ocupada per 
Joan Navarro ( 1549-1563), Pere Joan unye (1563-
1564), Mateu Bo sui (1565- 1572) i Joan Benet Vinyes 
(1572-1574), any aquest darrer que deixà de dotar-se. La 
càtedra de retòri.ca no e cobreix amb regularitat fins al 
1597, que la ocupà fins al 1611 Vicent Blai Garcia. Abans 
d'aquesta data, per mé que les constitucions del 1561 
e tablesquen dues càtedres per a la matèria, resulta difícil 

Joan Llorenç Palmirena, Segunda parle del vocabulario del huma
nista, que Ira/a de las monedas, meta/es y piedras preciosas, 
València, Pedra Huete, 1569. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

eguir-ne l'evolució, atesa la confusió entre aqueste i la 
d'oratòria en els manuals de con eU. Entre 1577 i 1581, 
pel que embl.a, le ocuparen Joan Llorenç Palmireno i 
Gaspar Guerau de Montmajor. De de la fi del segle 
(1593) funcionà una càtedra de p.ro òdia regentada per 
l'impre sor Felip Mei. 

De Francesc Da sió s'han con ervat algunes peces oratò
ries que reflecteixen l'ambient cultural valencià del any 
posteriors a la revolució d les Germanies. Sún la De re lite
mria assereuda Omtio ad Patres luratos Se1urt11mque literariw11 
Lucanalibus ipsis publicc habita Valentiae. anno MDXXXIIII 
(València, Joan Navarro, 1535), el Colloquium cui titulus 
Paedapechtheia. anno MDXXVI (s. l., s. i.) i la Francisci Decii 
Va/entini de scientiarum et academiae Valentinae laudibus ad 
Patrcs luratos Scnatumque litem-,.ium Omtio, per Onofrium 
Cleme11tem discipulum 11011 poe11itcndum publice llflbita. A11110 

1547 (València, Joan Mei). La primera és una praelectio o 
lliçó inaugural, pronunciada el dia de ant Llu , data que · 
començava el cur acadèmic, dirigida als jurat i a les auto
ritats acadèmiques . Da sió estimava que les lletres no 
necessiten commcndatio, per ser de tots coneguda la seua 
excel·l ncia, sinó de uport enfront dels seus detractors. En 
la mateixa línia e mou el col ·loqui, intitulat amb el nom 
parlant de Paedapechthcia ('avorriment de l'educació'), que 
consta de dues parts: Declamatio pro equite contra litteras i 
una altra Pro litteri co11tm equitem, on el docte Antonio refu
ta amb tot el eu arsenal de les laudes líttcmnm1 el · argu
ment del cavaller Beraldo, qui sostenia que el estudis no 
'acomodaven a la dignitat del cavaller. Una actitud que té 

nombro o paral·l Is a la re ta d'Espanya. 
Els escrits que en han arribat dels professors d'oratòria 

valencians de la segona meitat del segle XVI han perdut el 
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vigor de la lluita ideològica i tenen un caracter marcadament 
tècnic. La major part són tractat de retòrica l'o1ientació dels 
qual é determinada per la eua posició a favor o en contra 
de les teorie de Joan Lluí Vive , Omer Talon i Pierre de la 
Ramée. La retòrica antiga es dividia en cinc parts: i1111c11tio , 
dispo itio, elocutio, memoria i nctio. Els humanistes tendeixen a 
reduir-ne el nombre i el primer que ho fa és Joan Lluís Vive 
en el De com1pta rhetoricn , que forma part del De disciplinis 
(Anver , 153 l), i en el Rhctoricnt:, iuc de recte dice11di ratio11c 
lib1i tres (Basil a, 1537). Per a Vives la "inv nció" o manera 
de trobar argument no pertany a la retòrica, inó al judici i 
raonament, propis de qualsevol matèria. La "memòria" és 
una facultat natural i l'a:rt d'exercitar-la una habilitat que ja 
inventà el poeta Simònides. La "di po ició" és així mateix 
una cosa comuna a totes ]e art i l'actio, que Vives anome
na pronuntiatio, és un adorn de l'a1t, i no part d'aquest. Qui 
redacta un discurs pot compondre una e plèndida obra 
oratòria, encara qu no tinga la gràcia o la força de qui la 
pronuncia. Per con egüent, allò exclusivament propi de la 
retòrica é l'eloc11tio , o estil del discurs, que els grecs emboli
caren amb les seues subtils distincions. 

Omer Talon i Pierre de la Ramée redueixen la retòrica a 
l'elocutio i a la seua execució oral (actio , o mé aviat pronun
tiatio) i la mateixa cosa fa Pere Joan Nunye en le eues 
l11stitutio11cs Oratoriae collectae metlwdicos ex Iustit11tio11ibus 
Audomarii Talaei (1552), que són un resum de les d'Omer 
Talon ( 1548), encara que en les seues Institutionum Rhe
toricne ex progy11111nsmatis potissimum Aphto11ii atque ex Hcn110-
gc11is nrte dictntac a Pctro Ioanne Nunnesio Vizleuti110 
(Barcelona, Pedro Malo, 1578 reeditada amb el títol de 
Rlwtoricarum libri qui11r¡ue a la mateixa ciutat per Pere 

endrat el 1585, i per Sebastià de Cormellas el 1593) 
adopte amb exemple ciceronians les teories d'Aftoni i 
d'Hermògenes. Publicà també uns Progymnasmata, id est, 
pmclvdia quaedam omtoria ex progymnasmntis potissimum 
Aehto11ii. Dictntn a Petro lon1111e Nunne io Va/entino (Saragos-
a, 1596) que fonamentalment són una traducció d'Afto

ni. En les seues Institutiones Nunyes considera que la retò
rica e divideL-x en cinc part : el progym11as111ntn o exercicis 
pre i , que ensenyen com 'han d 'organitzar le parts i com 
s han d incloure en el tot del di ur ; l'e tat, que tracta de 
la dispo ició de le parts; la invenció, que tr ba el dife
rents arguments; l'elocució, que s'ocupa de l'ornat del tot i 
de le parts del di curs; i el m tode de la prud ncia, que 
ensenya a operar amb precaució en tot plegat. 

Frederic Furió i Ceriol, en canvi en le seues Instit11tio-
11.11m rl1etoricarum li bri tres (Lovaina, 1554) , despré de 
definir la r tòrica com la doctrina qu en enya a parlar 
copiosament i clarament, admet l'elo ució i la di posició 
com a parts s ues. L'elocució és la doctrina de les figures 
de les ·entèncie , que depenen del judici, de la sagacitat, 
de l'enginy, de la memòria i de la voluntat. La di po ició 
consisteix en la di ció i el tractament de les coses que s'a
dequa a la qüestió de què es tracta. Els preceptes retòrics 

e poden utilitzar d'una doble manera, vel efficiendo, vel 
Jacta cxamillando, com a instrument de construcció o com 
a anàli i d 'un discurs. 

Andreu S ntpere, segons afirma, compongué la primera 
part del seu Mcthodus oratoriae; item et De rationc co11cio11andi 
libellus (València, Joan Mei, 1568) a precs dels seus alumnes, 
i la segona, que és l'aplicació de la teoria a l'oratòria agra
da, per l'amistat que l'unia amb Gregorio Gallo, excel·lent 
sermonador i bisbe d'Oriola. Hi admet la divisió tradicional 
en cinc parts de la retòrica, divideix la "memòria" en natu
ral i artificiosa. El predicador, la finalitat del qual és servir 
Déu, ha d 'ensenyar, commoure, delectar (docere, movere, 
delectarc). Els seus arguments seran els uns, oratoris; d 'altres, 
filo òfics; d'altres, teològics. Els dels dos primers tipus es 
trauen de la força de la raó; els últims, de l'autoritat. 

La doctrina retòrica de Joan Llorenç Palmirena s'exposa 
en els De arte dicendi libri quinque (València, Pedra de 
Huete, 1573) i els Rhetoricae prolegomena (s. l., s. a.). La 
retòrica o doctrina del ben parlar, la finalitat de la qual és 
persuadü-, es divideix en cin parts: la invenció, l'elocució, 
la disposició, la memòria i l'acció. Encara que Vive afi r
me que sols li és pròpia l'elocució i que el reafirmen Talon 
i Pierre de la Ramée les altres li són necessàrie . No obs
tant això, Palmirena atorga gran impo1tància a l'elocució i 
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Alonso de Proaia, Oral/o luculenta de laudibus 
Velenliae, València, Leonard Hutz, 1505. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

imputa a l'arrogància i a la manca d 'estudi la decadència 
de l'oratòria entre els seus contemporani . I:elocució, o 
manera d'adornar el discur , depèn de l'elegància, de la 
dignitat i de la campo ició. L'elegància rau en la puresa i 
en la claredat de les paraule . S'hi oposen el barbari me, el 

Vicent Blai Garcia (1551-1616) va er deixeble aprofitat 
de Palmireno i professor a la universitat de València llevat 
de curts interval , del 1577 al 1615. Ocupà la càtedra de 
poesia (1577-1580, 1581-1583) , de poe ia i oratòria 
(1584-1588) i de retòrica (1597-1615). Sols d l577 i el 
1581 va exercir la docència de gramàtica. Deixà una Brevis 
r.pitome, in qua praccipua Rhetorictt capita, tamq11am fiosculi quí
dam sedula mam, collccti, contínentw; in gratiam studiosac iuuen
tutis (València, Vídua de Pedro de Huete, 1581), la part 
més interessant de la qual potser són les consideracion del 
pròleg. I:home té en la raó i la paraula el remei del seua 
desemparança. I.:estudi de 1a raó és propi de la dialèctica, 
que tracta de corregir-ne els v.icis. El de l'oració correspon 
a la gramàtica i a la retòrica. La retòrica és l'a r de parlar bé 
i la seua finalitat és infondre persuasió. Les eues parts són 
les cinc tradicionals. La seua dignitat li ve del fet de ser la 
paraula patrimoni exclusiu de l'home. El seu poder és gran 
perquè governa les nacions. 

olecisme, l'amfibologia i tots els atemptats que es come
ten contra la recta intel·lecció del que es diu. Per facilitar 
aqueixa elegància insereix un vocabulari castellà-llatí. La 
dignitat. és la qualitat que atorga ornat, varietat i distinció 
al discurs. La composició és la construcció harmònica i 
cadenciosa de les paraules. 

La teoria es complementa amb alguns exemples pràctics 
que Pa!mireno inclogué en l'obra miscel·lània publicada 
l'any següent, els Campi eloquentiae, in quibus Laurentii 
Palmyreni Ratio decln111m1di, Oratio11es, Praefatíones, Epistolac, 
Declamationes et Epigrammata co11tinentur. Ad illustrissimam 
Academimn Valentinam (València, Pedro de Huete, 1574). Els 
inicia un discurs en què exposa les raons per què s'havia 
dirigit en e panyol als seus oient a Aragó, i prega a Joan 
Blai Navarro catedràtic de Duran.cl a l'Estudi General valen
cià, que les comprenga i el defense. Segueix una Ratio decla
ma11di, una anàlisi de la filípica segona de Ciceró, una Ratio 
persuade11di et dissuadendi, on s'exposen el !oci (llocs comuns) 
que en l'un i l'altre cas cal tenir en compte (11oncstum , utilc, 
Jacilc , illcundum, tut11m) un encomi de la brevetat d'expressió 
i un altre contrari de la copia 11crbom111 , etc. S'hi inclou un 
interessant Cathalogus eorum qui Rl1etoricae praecepta aut 
Graecè aut Latiuè tradidanmt, i 'hi afegeixen alguns pròleg , 
cartes i epigrames de l'autor, del valor poètic del quals e'n 
riu cruelment Jaume Falcó en el seu epigrama 97. 

En estreta connexió amb la retòrica, el fi de la qual no 
era tant procurar un codi d'anàlisi dels autors clàssic com 
pretendre un codi de producció de texts llatins, hi ha l'a
prenentatge del lèxic precís per con-,pond,:e'n, amb l'ajut de 
la copia ,,erbor11111 i del nombre de gir neces aris per expres
sar-se no olament amb propietat, sinó també amb elegàn
cia en cada cas. A posar-hi, en part, el necessad ren1ei vin
gué el Vocabulmio del Humanista compuesto por Lorenço 
Palmirena, donde se trata de aues, peces, quadrúpedos, con sus 
vocablos de caçar,y pesca,;ycmas, meta/es, moneda, picdras pre
ciosas, gemas, drogas, olores,y otras cosas que el estudiosa en letras 
lzuma11as ha menester: dirigida Al llustríssimo y Reuerendíssimo 
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señor don Joan Ribera Patriarcha de Antiocchía, y Arçobispo de 
Valencia &. Hny también un ,,ocabulario de antiguallas para 
e11te11der a Ciccr6n, César y Vergilio (València, Pedi-o de Huete, 
1569, 2 vols.). De les djficultats que comporta la composi
ció d'una obra emblant dóna compte l'autor en assenya
lar: "Si no hallo vocablo con que arromançar vna cosa en Castella
na, póngola en ½lcnciano, ltalia110 o Fra11cés o Lengua Portuguesa 
... Bic11 vco que emprendo materia dtfficultosa pero diré lo que 
alca11çare". Seguiren les Phrases Ciccro11is. Hypotyposcs clariss. 
virorum. Oratio Palmyreni post rcditum. cjusdem fabclla Aenaria 
(València, Pedro de Huete, 1574.) 

Amb anterioritat Pere Joan Nunyes havia donat a la 
impremta el seus Apposita M. T. Ciccronis collecta a P Joan ne 
Nim11csio Vàle11ti110 (València, vídua de Joan Mei, 1556, amb 
el nom d'Epitheta M. T. Ciceronis, reeditada a Lió per 
Clément Baudin, 1570), dedicats a Don Francisco de 
Navarra, arquebisbe de València del 1556 al 1563 i, per 
tant, canceller de l'Estudi General. Enfront de l'este a opi
nió a Espanya -exposa en la dedkatoria-que és uficient el 
domini de la gramàtica per parlar bé llatí o grec, el fets 
demostren que hi ha una increïble dissimilitud entre la 
llengua i la gramàtica. Aquesta s'aprèn fàcilment en poc de 
temps, la llengua (és a dir, els usos idiomàtic ), no, i per 
facilitar si més no parcialment, el seu aprenentatge, en 
epara una part petita: els "apòsits" utilitzat per Ciceró. 

Despré de recollir le definicions d'epftct prop sade p r 
Aristòtil, Hermògenes, Plutarc, Favorí, Ciceró, Quintilià i 
Donat, en doble columna, ofereix. un lèxic complet dels uti
litzats per Ciceró. Per ordre alfabètic 'ordenen els subs
tantiu (en redona), i sota cadascun es recullen (en cursi
va) , també per ordre alfabètic, els epítets que els aplica 
Ciceró. El lli tat s'estén de de l'últim exemple d'"Abriollle11. 
J11sat11rabilc pro ext. ", fin al 96 epítets que porta en in
guiar "NolllCII. Aetemum, alie1111111, ama11tius, ambiguum, am
pli simum, a11i/c, etc." i els 19 en plural "Nomina. Amplissima 
honorum, aptiora, bona, certa , etc.". 

Nuny potser no va captar en tota la eua amplitud les 
repercussion del eu treball. Sí que le va captar, en 
canvi, un espavilat clergue valencià admirador seu, Jeroni 
Joan Burguès, que féu una adaptació pedagògica del 
Apposita M. T. Ciccro11is en una obra imitar que intitulà 
A/1,Jwbetum proprictatis 1101/linvm Latini ermonis, dclcctvm 
Appositorum continens grauissimi Philosophi, ac summi 
Oratoris Petri Ioannis Numzesii (València, Pedra Patricio, 
1596) . Amb una bona visió comercial, redueix les dimen
sions del seu model, dedica l'epítom a Don Pedro de 
Ribera, optimae spei adolesce11ti 11111/tis pracclarisque animi 
dotibus.florenti , nebot de l'arquebisbe de València i no s 'o
blida de donar les normes per a la seua correcta utilitza
ció. Representa aquesta obra l triomf a !aparador del 
ciceroniani me al final de la centúria. 

La càtedra de grec s'estableix el 1524, i Cosme Damià 
Çavall és el primer que la regentà (del 1524 al 1528 i del 
1530 al 1531). Nascut a Oriola, va ser deixeble a València 

de Joan Andreu Estrany i d 'Antonio de Nebrija a Alcala. 
Va tenir també algun tipus de relació amb Lluís Vive , a 
qui valentament lloà en la seua Oratio pa.raenetica de optimo 
statu reipublicae litterariac constituenrio, pronunciada en la 
inauguració del curs acadèmic del 1531, quan tan recents 
eren encara el tràgics successos que havien abatut la 
família de l'humanista. El va succeir (1528-1530) Pere 
Joan O.livar, que ha ia estudiat grec a Alcala i a París, l'e
rasmisme mititant d.el qual el feia incompatible amb el 
doctor Salaia, cosa que, unida a un probable origen jueu, 
l'incità a emigrar. Els seus escrits, com Ja s'ha dit, es publi
caren a l'estranger. 

Després del breu període en què ocuparen la càtedra de 
grec Joan Ca tellví i Co me Damià Çavall el 1530, la seua 
prnvisió per al curs del 1531-32 va recaure en Miquel 
Jeroni Llede ma, qui la va exercir ininterrompudament fins 
a la seua mort el 1547, Uevat del curs de 1546-47, en què 
va ser substituït per Joan Navarro. Deixeble de Çavall a 
València i de Francisca Vergara a Alcala, Lledesma va alter
nar les classes de grec amb l'estudi de la medicina, en la 
qual es doctorà el 1536. Amb ell 'instaura el que esdevin
dr.ia un costum a la universitat valenciana: la vinculació de 
la càtedra de grec amb la medicina. Lledesma se servia per 
a les eues classes de texts d'Hipòcrates i de Galè, i el seu 
influx va ser decisiu per al "canvi d'orientació a favor del 
galeni.sme 'humanista' enfront del galenisme arabitzat 
baix-medieval", sobretot a partir del 1543, que va ser 
nomenat examinador de medicina, càrrec compatible amb 
la docència de la seua matèria. El seu Graecarum institvtio
num compendium (València, Joan Mei, 1545) conté al final 
dos exercitamenta, l'un en prosa, inspirat en un diàleg de 
Lucà, el títol del qual traduït és "discur de Miquel Jeroni 
Lledesma on la tau replica la sigma de Lucià" (pp. 90v-93v) 
i un Cento Homericvs de Christi passio11e (94r-l OOr) , dedicat a 
Honorat Joan, el futur preceptor del príncep Carles. El pri
mer d'aquests opuscles ocupa i pàgines imprese amb 
tipus diminut i moltes abreviatures i é inspirat en el Judici 
de les ,,ocafs de Lucià d Samòsata, una crítica del moviment 
aticista que artificialment substituïa el grup consonàntic ss 
de la koiné per l'àtic tt. El centó consta de 323 versos. Tots 
dos opuscles fan del metge hel·lenista valencià "el autor de 
las dos pieza literarias mas extensas de las escritas en griego por 
españofcs riurante el sigla XVJ". Ledesma dedica la seua 
gramàtica a Doña Menda de Mendoza, cosa que, unida a 
les composicion poètiques en llatí i en grec que, seguint el 
costum de l'època, presenten l'obra, en permet de reconèi
xer els punts de contacte i el nexes d'unió entre l'huma
nisme literari valencià i el filològic a mitjan centúria. Entre 
aquestes composicions figura un Tetrastichon llatí in Autoris 
laudem de Joan Baptista Anyes (p. 7v) , i un altre de Jawne 
Joan Falcó i11 Leriesmae artem (p. 10v), sis ver os llatins de 
Joan Àngel Gonzàlez in autoris Encomium (p. 7v), vuit de 
Jerónimo Núñez de Cariñena (p. 102r) in Ledesmae precep
toris laudem, i un epigrama en grec in laudem autoris de sis 
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versos de Pere Jaume Esteve, el més clar exponent de 
l'hel·lenisme mèdic, que llavors ocupava la catedra segona 
de medicina i publicaria el 1551 el text grec del llibre segon 
de les Epidèmics d'Hipòcrate , amb il·lu tracions i una bona 
traducció llatina, i el 1552 una excel·lent edició dels 
Theriaca de Nicandre de olofó, amb la seua versió en 
hexàmetres llatins i escolis amb els noms d'algunes plantes 
del País Valencià. 

Per al curs del 1547-48 l'en enyament del grec es de -
dobla en les càtedres que s'anomenarien po teriom1ent 
"de Principis" i "de Construcció" (sintaxi), que serien ocu
pades per Pere Jaume Esteve i Pere Joan unyes. Aque t 
últim és potser l'humanista valencià de major envergadu
ra i sens dubte l'hel·lenista espanyol mé important del 
segle XVI. Deixeble a París de Pierre de la Ramée, Omer 
Talon, Turnèbe i Georg Zimmermann ( arpentariu ), va 
ensenyar a les universitats de València, aragossa, 
Barcelona, Lleida i Tarragona, obligat contínuament a de -
plaçar- e per les condicion de contractació del professo
rat. A J'E tudi General de la eua ciutat natal regentà le 
càtedres de grec (1547-1549), arts i oratòria (1551-1557), 
grec i ret rica ( l561-1563 i 1581-83) i coordinà el e tu
dis de gramàtica, grec i arts ( 1598-1602). Fou, així mateix, 
un prolífic e criptor, les publicacion del qual s'enquadren 
en dos grans períodes: 1552-l557 i 1575-1601. El lapse 
intermedi de silenci potser té alguna cosa a veure amb la 
seua anada a Sarago sa el 1563 despré del procés inqui
sitorial que va posar fi a l'erasmisme valendà. 'entén que 
Nunye no volgué cridar l'atenció. 

A la primera època corresponen els Institutiones Oratoriae 
(1552), els Apposita M. T. Cicenmis (València 1556), els 
lnstitutiom1111 Physicaru.m q11atuor libri . priores col/ccti ex 
Decreti Aristotclis (València, J an Mei, 1554), el Libellus de 
constitutione artis Dialcctica (València, Joan Mei, 1554) i les 
Jnstitutio11es Grammaticae Linguac Graecac (València, Joan 
Mei, 1555), que conté un incipient a saig de gramàtica 
històrica i comparada, el Libellu de muta.tione Linguae 
Craecac in Lati11am. Tote aquestes obres tenen un marcat 
caràcter escolar i estan en relació amb les matèries que 
professà, tret de l'Oratio de causis obscuritatis Aristote/cae 
(València, Joan Mei, 1554), "un curiós text de crítica 
filològica orientat a facilitar la tasca dels professors de filo
sofia pel que fa al comentari dels texts d'Aristòtil" i també 
la tradu ció dels Eruditissima problcmata Plutarchi, que s'a
fegí a l'edició de la ver ió del Problcmata d 'Aristòtil i els 
d'Alexandre d'Afrodísia realitzada per Teodor Gaza, 
impresa per Joan Mei el 1544. En les obres de retòrica i 
dialèctica d 'aque t període es delata l'influx de Pierre de la 
Ramée, co a que fa de Nunyes no sols "l'introductor de les 
idees ramiste a la Península, sinó també el primer que les 
exportà fora de França'. Mé encara, recentment s'ha 
demo trat quant deu a Nunyes el tractat de dialèctica de 
Francisco anchez de la Brozas, fin ara tingut com el 
ramista espanyol més conspicu. 

Imatge d'Erasme censurada. dins Sebastian Münster, Cosmographiae 
Universalis, Baslleae, Apud Enrichum Petri, 1650. 

Biblíoteca Nacional, Madrid 

Except11ada la reedició d'algun del eus manuals (mai 
els de caràcter rami ta), p r exemple, les lnstit11tin,ws Gmm
maticae Li11g11ae Graccae (Barcelona, Jaume Cendrat, 1589), 
i la impressió d'ala· nous per atendre les nece sitat de la 
docència, com el 7j,p11 In tit11tionvm Grammaticarvm Ery-
1110/ogiae et l:uvra~ews /i11guac Graecac (Barcelona, Pedro 
Malo, 1577), la Grammatistica Linguac Craccae, seu de gc11ui
na Graccamm litterantm promwtiati011e, editada conjunta
ment amb l Libcllus de Mutatio11c Li11guae Graccac i11 Ln
tinam, cum formulis ad extremum Graccis Epistolarum, & d11pli
ci earum interpretatione Latina (Barcel.ona, Jaume endrat, 
1589) i elAlphabetum Graecum (València, Felip Mei, 1600), 
la producció escrita de l'humani ta valencià a partir del 
1575 té més entJ·ellat filològic. Nunye fa ara edicion pro
veïdes de note crí ique. , entre le quals la Vita Aristotcli e.r 
,,eteri tra.11slatio11c c11111 notis (Barcelona, Sebastià de 
Cormellas, 1594) una biografia anònima de l'Estagirita, 
"que Nunyes completà amb una autèntica 'enciclop dia' 
peripatètica" i l'E-cloge de Frínic (Plnynichi epitomac dictionvm 
Atticm: libri III il'e Ecloga a Petr. lo. Nunnesio Va/entino 
I11tegritnti rcstitutn. Lati11c conucrsa ... A11gustae Vindelicorvm, 
rypis MicJ,ae/is Mangeri. M.DC!), que "va representar una 
fita en la història de la transmi sió textual d'aque t autor". 
Fa comentaris de texts com les Notae a la Chrestomatia de 
Procle, i als dos primers llibres de la Chorograpltia de Pom
poni Mela (editades per A. Schott, Hannover, 1615), les 
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De situ Orbis cxpla11atione i11 Dio11ysium Ajrum i els escolis de 
la Retòrica i la Poètica d Aris òtil. Preocupat com a huma
nista per la pedagogia, va donar a la impremta el De rcctn 
atquc utili ratio11c co1ificiendi cmTiculu Phílosophiae (Barcelona, 

ebastià de Cormella , 1594) . Atès que l'art imita la natu
ra, l'ordre 'natural' de les discipline del currículum hautia 
de er: gramàtica, dialèctica i retòrica, ja que primer par
lem, després raonem i, en darrer lloc, adornem el di curs, 
encara ·que le exigències de la pràctica obliguen a certes 
modificacion . Entre les seues obre manuscrites figura un 
opu cie en valencià, Per a fer censura de una epístola se han de 
considerar tres coses, de.l qual Gregori Maians féu una còpia a 
la Biblioteca Reial i s'ha editat el 1998. 

De pré de Nunye , la càtedra primera i la segona de 
grec, anomenades a partir de 1585 "de Principis" i "de 
Construcció" van er ocupades per figure sen e relleu en la 
història de l'humanisme, tret de la egona, que regentà des 
del 1561 fins al 1565 Joan Lloren Palmiren.o, que passà 
l'any següent a expii ar oratòria. El va substituir el metge 
Jeroni Polo (de vegades anomenat Gil en els manuals de 
consell, com l'autor de la Diana e11a111orarfa) que la regentà 
intermitentment fins al 1574, i ocupà del 1578 al 1593 les 
càtedres d'Hipòcrates, "Simple " i "Pràctica" alternativa
ment. També era metge Jeroni Boninfant, que va tenir al 
seu càrrec l'ensenyament "de Principis" del 1584 al 1585 i 
la primera "catedTeta" ("catedrilla") el 1587. Continuaven 
aquest professors la vin ulació entre la medicina i el grec 
caracterí tica de l 'Estudi General valencià. 

Palmireno, que havia ja ocupat a València la càtedra de 
poesia el 1553, es traslladà juntament amb Pere Joan 
Nunyes a aragossa, contractat per l'Estudi d 'arts el 1557. 
H.i explicà llatinitat i retòrica i probablement grec. Nome
nat pels jurats per encarregar- e de la segona càtedra de 
grec pel maxç del 1561, va reimprimir aqueix mateix any a 
l'oficina tipogràfica de Joan Mei l'Ellc/1iridio11 Graccae Lin
guae tudiosis vtilissinwm, i el va dedicar a Joan Olivar, llavors 
profes or de poesia a la universitat. El mateix nom indica 
el caràcter e colar d 'aquesta obra, que ol conté allò que 
l'alumne ha de memoritzar i el major interès de la qual rau 
a revelar-nos la bibliografia que manejava el eu autor (i 
que, per consegüent, podia trobar-s a Espanya). 

Palmireno no va escriure, com s'hauria pogut esperar 
d ell, una gramàtica grega en Uengua vulgar, tasca que va 
realitzar Pedro imón Abril (La Grn111atica Gricga escrita en 
lengua Cnstella11a, Madrid, Pedro Madrigal, 1587), pero en 
canvi -mirabile dictu- e va fer càrrec d l'edició dels 
Hicrogryphicn d'Horapol·lo (València, Antoni Sanaüja, 
1556), un egipci de Nilòpoli que va vime probablement 
en el egle V d.C. i va escriure n copte un tractat amb les 
equivalèncie (molte de les quals correcte ) de 119 jero
glífic , que va ser traduït al grec per tm tal Filip. En l'epís
tola nuncupativa a Pedro Bugio B zeiten e, e cri.ta en grec, 
menciona el prodigi que la universitat tinga mé estudiant 
que mai, i que ell, un analfab t, haja pogut llegir a ela e 

les comèdies d'Aristòfanes, els himnes de Cal·límac i els 
Cy11egetica d 'Opià. Com que Palmireno aleshores explicava 
p e iai no grec, é probable que en les seues classes comen
tés algun del texts (en traducció llatina?) esmentats. 

I.:Alcc tis euripídica, ecütada amb la traducció llatina de 
George Buchanan per la vídua de Pedro Huete el 1581, 
completa la reduïda èrie de texts grecs editats a València. 

e li avançà l'edició barcelonina de Pedro Malo del 1577. 
Per concloure aquest tour d'horizon a l'humanisme 

valencià, ens resten per considerar les obres de creació en 
llengua llatina, en la seua immensa majo1ia poètique , 
que integren !'"humanisme literari". Ja _ens hem referit 
anteriorment a Juan Parthenio Tovar i Ange.l Gonzalez, 
tot dos professors de la universitat i aquest segon per
tanyent al cercle de Ooña Mencía de Mendoza. Ens resta 
p r onside.rar un grapat de poete , vinculats els uns al 
món de l'e tudi i els altres al cercle mundà de la virreina. 
El filòsof lul·lista d'origen mallorquí, Jaume d'Olesa, va 
publicar a l'oficina tipogràfica de J. Jofre el 1515 el Libcr 
de lcgc christia11a et de eius exccllentia: una cum q11attuor 11rys
ticis /ame11tatio11ibus de quadruplici pestc mundi on critica la 
corrup ió de la societat i fustiga en hexàmetres llatin les 
"peste " que la colpeixen: e1 a tròlegs, el nominalistes i 
el a erroi tes. 

Contemporani d 'Angel Gonzalez é Joan Baptista 
Anyes, autor d'una àmplia producció poètica de caràcter 
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Joan de Ribalta. retrat de Pere Joan Nunyes. 
Museu de Belles Arts Sant Pius V, València 
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CARTAS, 
; y 

MEMORIAL 
DE LA 

. INSIGNE VNIVERSIDAD 
DE V ALEN CIA, 

A LA 

REYNA NUESTRA SEÑORA 
DONA 

MARIANA DE .AUSTRIA; 
CO:J{_'T'l{._;t 

J.OS 1/'A'lYfl._E.S IJJf. J.A CO/.Fl',JM.I 1)1! éL COLE!CIO 
. ,/r San P11l·lo Jt l,,-.¡,., ( tt.141. 

ESCRITOS 
POi\ F.L DOCTOR H Yl' OLITO OE $.Í~ll'EII_, 
R« l.,.- ~e- C't llf".ll t';nkg;.,-, J ,: J11 0rdc:11J~ ~1oNr(,, Jlalucdc-S..nCtot¡;c 

dc:V:a!CflotlJ, l'ttl :..wttlfn, ltn 1lc Cuinrct(i~i.u J:tll~ P,cy .. 
no, CmJ1~t'.IJ t.k l~mu.v r-,111n1lniJòc ~ Emmnl,..,t 

Dc111cho~ en dkh:i Vuivtriidad. 

(§) (§) (§) (§) 

iwrktiSO ~M VA L.~NC::IA 1•011. Gm~nNTMO YILAOI.AIA,' 

-:T1nrr11ífor de l.1 CnuhJ, y de l:a S1nm lnq11ifü:ion, Año ,k 1G7t, 

/-1!. 

Hipólllo de Samper, Cartas y memorial de la Insigne Universrdad de Valencla a Nuestra 
señora Doña Mariana de Aus/ria contra los padres de la Compañfa de Jesús de el 

Colegio de San Pablo de la mlsma cludad, València, Jeroni Vilagrassa, 167'2. 
Biblioteca HIRlònca, Unlversitnt de València 

religiós que s'inicia el 1527 amb les publicacions a la 
impremta valenciana de J. Jofre del Gem111at11s divae Mariac 
Virginis assumptionis triumphus i l'Egloga in Nativitate christi 
E.xcellc11tissimo Principi Domino Ferdi11a,zdo Calabriae Serenissi
maeque Augustae Aragonum Germanae dicata i arriba fin a 
l'Apologcticon Pa11egyrico11 ... i11 vítam, laudes et scripta 111ag11i 
Patrum Patris Hiero,zymi, aduersus eius detractores (València, 
J. Mei, 1550). A la seu de València es conserva manuscri
ta una extensa col·lecció, intitulada Pmztlzalía, de composi
don poètiques seues en honor a la Mare de Déu, dividi
da en vint-i-set llibres. Algunes van ser publicades en 
aquell temps, com el Gemmatus tríumphus, i d'altres roma
nen encara inèdites. Va compondre en prosa tres apologies 
que van veure la llum a València el 1543: l'Apologia in 
defensionem virorum illvstr. eqvestrium bo11orumque ciuium 
Valentinorum. In ciuilem Va/entini populi seditionem. Quom 
11ulgo Gcn11ania111 olim appcllanwt, que tractava de justificar 
Ja conducta d 'alguns patiicis i cavallers valencians durant 
la revolta de les Germanies; la Sec111ula Apologia, In laudcm 
!llustris. Magnanimique Domini RJwderici Zcneti quondam 
.Marchionis. Inque laudem omnium Eq11it11111 Va.lenti11atum , que, 
tot plegat, també reprendrà eJ mateix terna, tot recal.cant 
el comportament irreprotxable de Don Rodrigo de Vivar y 

Mendoza, l'actitud del qual durant l'alçament, com dalt 
s'ha indicat, va ser una mica am.bigua. En l'obra e pretén 
captar la benevolència de la filla del marquès, Ooña 
Mencía de Mendoza, nouvinguda a València per casar-se 
amb el duc de Calàbria. Hi segueix amb una apologia en 
defensa de les aus i en contra dels caçadors, dedicada al 
comte d'Oliva, on es donen els noms d'alguns ocells en 
llatí, grec i valencià (Apologia i11 Ve11atores, pro auibus, ad 
ntustrem Olíuae Co111ite111, cum c.ipositione multanan auium, 
sermone, Graeco, Latino atque Valenti110). l clouen el volum 
un poema a favor de la predicació als moriscs i un quants 
epigrame i elegies, una de les quals a la mort de Vives. 

La poesia llatina de la segona meitat del segle renuncia 
al grans poemes religio os, aborda els temes amorosos, 
s'independitza com a gènere que aspira a tenir la seua 
autonomia estètica, cosa que es reflecteix fins i tot en la 
seua forma de publicació. Desapareix.en les miscel·lànies 
seguides d'apèndix de poemes i comencen a publicar-se 
col·leccions de poemes en petit format. Una d'aquestes és 
el Hiero11ymi Campa11i Vale11ti11i 011ti11ia11.i ¼1rii carminis libcr 
u1111s (València, J. Mei, 1551), lübre del qual tan ·sols es 
con erva un exemplar a la Hispanic Society of America. 
Del mateix Hieronimu Campanus és també una composi
ció Ad teneram juventutem en els preliminars de les Vera e bre
vesque latinae instítutiones del Brocense (Lió, 1562) . El nom, 
el tradueix Gimeno per "Gerónimo ampàn" i afirma que 
va ser un "home doctíssim en le llengües grega i llatina i 
.. . retòric dels més cèlebres que han florit en aquesta uní
ver i tat". No obstant això, no figura en les lli te de 
Laureano Robles-José Teixidor ni en el llibre d'Amparo 
foelipo. Juan Francisco Akina el castellanitza com a Jeróni
mo Campos, però Campanus sembla correspondre millor a 
un del Campo o fins i tot a un Camps. 

I coronem la nostra exposició en ocupar-nos de la sug
gestiva figura de Jaume Joan Falcó (València ·1522-Madrid 
1594). D'alt llinatge, cavaller de l'orde de Montesa, coma
nador de Perputxent i lloctinent del gran mestre, des de 
molt jove va sentir una gran inclinació per a l'estudi, no 
secundada per l'educació rebuda dels eu pare , la qual 
cosa el féu víctima de tumultuàries i no ben dfrigides lec
tures. Amb dots extraordinari per a la poesia llatina, des 
de molt menut "escandia els versos destrament, esmenava 
el que estaven defectuosos, repetia de memòria tot el 
Virgili, i era comú dictamen del seus mestres, que havia 
nascut poeta". Va ser potser el mil1or poeta neollatí espan
yol. La seua obra va ser publicada pòstumament pel por
tuguès Manoel Sousa Coutinho (Madrid, P. Madrigal, 
1600) amb el títol Operum poeticorum Jacobí Fa.lconis 
Va/entini Montesianae Militiae cquitis, eiusdem ordínis Praefecti 
loco, ac nomine Philippi II. Regis Hispcmiae Poctac, et 
Geometrac clarissimi Libri Qui11que, i reeditada (Barcelona, 
1624) amb algunes addic.ions a l'oficina tipogràfica 
d'Esteve Liberós. Coutinho era un cavaller de l'orde de 
Malta que va ser capturat pels turcs amb el seu germà 
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quan anava a bord de la galera San Pablo que s'havia fet a 
la mar des de Sardenya. Com solia fer-se en aquests casos, 
els turcs el van posar en llibertat perquè pogués reunir 
l'import del seu re cat i el del seu germà, mentre aquest 
re tava com a ostatge a Alger. En tornar a Espanya, de -
prés d'haver estat robat per una colla de bandolers a 
Catalunya, arribà malparat a València eJ 1577, on a 
conèixer Falcó, en la companyia del qual va passar dos 
anys com a amic i com à deixeble. Aprofitant una estada a 
Madrid, on s'havia traslladat el 1600 de de Portugal per 
protestar d'un contrafur, va recopilar, com va poder, el 
poeme del seu amic i el va donar a la impremta, junta
ment amb una notícia biogràfica. D'aque ta manera va 
poder salvar-se l'obra poètica de Falcó, que aquest no va 
tenir mai en ga ire estima, absort en mé profunde lucu
bracion com aque ta de descobrir la quadratura del cer
cle, qu creia haver derna trat. Els cinc llibres de l'edició 
del 1600, respectat en la del 1624, comprenen: epigrame 
(llibre l) , versos lírics de diver o gèneres (II), elegies, èglo
gues i sàtires (11!), compendi en ver de la filosofia moral 
d 'a ord amb l'Etica d'Aristòtil (IV) , un fragment d 'un 
poema èpi , la Hispmzia instaurata (V), un poema genetlí
ac de Felip 11 d 'acord amb la disciplina astrològica, i esco
lis a l'Ars poctica d'Horaci. La seua de tre a com a poeta la 
demostren ben bé el De Christi 11ita carmcn retrogradwn que 
comença Athlcta nutcmus cupie11 certa111c11 intrre (I, 20) i el 
Crmncn difficilc rctrogradvm, el primer ver del qual és "Ite 
in certamen, iuuenes, certamen inite", i de la gràcia i l'a
cerbitat de la seua vena atírica l'epigrama l , 
99 ( Valetc Musne, si potestis a111plius l amare 
Pnlmirc11iu111) i l 'oda tercera (II 3) fo 
Palmircnvm grn111111aticv111 on po a en solfa les 
comèdies llatines de l'humani ta. Poeta reco
negut, admirat i odiat en la eua època, els 
eu contemporan.i l'exalcen, com Gil Polo i 

Cervantes, o el denigren, com aquell Ga par 
Guerau de Montmajor que va er expul at 
fulminantment de !'E tudi General el dia 11 
de març del 1581 per er "home e candalós, 
perniciós y d l mal exemple en dit Studi y 
molt insolent y de carat". 

* * * 

municipals. A diferència de les seues germanes, les uni
versitats de Salamanca i d'AJcala, de creació règia i pon
tifícia la primera i nascuda de l' interès d 'una alta dignitat 
ecle iàstica la segona, l'Estudi General valencià sorgeix de 
la iniciativa ciutadana i açò li confereix una fisonomia 
especial que conservarà fins a les reformes de Felip V. 
Mentre que la major part de les universitats espanyoles 
cediren a la Companyia de Jesús l'ensenyament de le 
humanitats des de la fi del segle XVI, sols la de Valencia, 
juntament amb la de Salamanca i la d 'AJcala, les retingué 
zelo ament sota la seua juri dicci.ó . Els jurats van ser 
generosos en la retribució d 'aquells professor que esti.
maven excel·lents en la eua matèria, com ho indiquen els 
casos de Parthenio Tovar, Pere Joan Nunyes i Joan Llorenç 
Palmirena, en el seu des-ig de retenir-los a l'Estudi Gene
ral. Encara que de vegades s'equivocaven com ocorria 
amb el doctor Salaia. 

L'eclosió de l'humanisme no es va produir a València 
fin a la segona meitat del egle X:Vl. Durant els seus pri
mer t.renta anys la universitat continua encara immergi
da en Je tradicions medievals. No va tenir aqueixa pri
mera espurna e plendorosa d'Alcala, però d 'aquella, n'im
portà la flama de l'hel·lenisme que mantindrà magnífica
ment viva fins a l final de la centúria, mentre en la funda
ció cisnerenca els antic re plendors 'extingien. En aquest 
a pecte València progressa igualada amb Salamanca, que 
en la segona meitat del segle va tenir el Brocense, i la va 
superar en el grec amb Pere Joan Nunyes. No obstant 
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Assolit el final del nostre tour d'horizon, és 
el moment de fer una recapitulació del que 
s'ha dit. Les pàgines anteriors han demostrat 
que el moviment humanístic valencià, més 
que palatí i cortesà, é d'índole filològica i 
e tret.ament vinculat amb la univer itat. 
Aque ta, al seu torn, e troba en íntima rel a
ció amb la ciutat i les seues institucions 

Gregori Maians, EmmMuells Mart1m eccleslae alonensis decani Vita, scriptore Gregorio Majansio, generosa et 
antecessore valen//no1 Hlspaniarvm regi a Bibllolhec:a, Madrid, Juan de Zúñiga, 1735. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 
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això, re ta al darrere d 'Akala i de alamanca pel que fa a 
l'edició de llibres de tema grecollatí, però en aquesta cen
túria s'inicià la tradició tipogràfica que donaria el millor 
fruits amb el regnat de Carles III . Fora d 'això, pel que fa 
als condicionament hi tòrics i a le mentalitat , la socie
tat valenciana del segle XVI no difelia gaire de la castella
na. Sj bé el patriciat ciutadà · en principi es mostrava 
receptiu al nou corrent espirituals que arribaven 
d'Itàlia , la ideologia del cavallers i del grans senyors que 

tenien repartit el territori en feu 'a semblava força a la 
dels nobles i els /zitlalgos castellans, com suggereixen el 
discursos en favor de les lletres humane , com el de 
France e Dassió, pronunciat pels professors d'oratòria en 
le festivitats acadèmique . També la Inquisició i la 
Contrareforma van ocupar-se de valent del Regne de 
València i coartaren d'igual manera la lliure expre sió del 
pensament. Sic erat in fatis Hispalliae, diguem utilitzant 
una expressió del degà Martí. 

Aristòtil, Topica lnven/ío in octa secta libros; a magna August/no Nipho 
medlce, phllosopho suessano .. . , París, Jean Roigny, 1540. 

Marca d'Impressor. 
Bibhoteca His1òrlca. Universitat de Valencla 







UNIVERSITAT I TEOLOGIA 

MERCEDES TORREVEJANO PARRA 
Universitat de València 

L 
A REMEMORACIÓ que la Universitat de València fa de 
i mateixa amb motiu dels eu cinc egles d 'histò

ria ha donat lloc a una pregunta formulada per l'e
ditor d'aquest volum; pregunta intel·ligent, crítica, 

concorde amb la sensibilitat pròpia del s u ofici d 'historia
dor: què ha passat o què passa en general amb la teologia a 
la universitat? Per què ha deixat de er òbvia la pre ència i 
el conreu al si de la institució universitària de la ciència que 
en un altre temp fou el sant i senya de la seua grandesa? 

Apel·lar a la ecula1ització de la cultura, alhora que a les 
tran formacion moderne de la ciència i del concepte de 
ciència no hi ha dubte que resulta bastant pertinent, però 
és al mateix temps una explicació massa general. Perquè 
apel·lar a tals transformacions, ntenent que aquestes han 
arrossegat alhora una "depuració" del àmbits científics, 
induiria a una ce1ia confusió, ja que aqueixe transforma
don poden explicar de fet canvi en la comprensió de la 
teologia, en e que en si mateixes continguen el po tulat de 
desterrar-la de l'àmbit del abers. En efecte, el procés de 
ecularització ha estat compatible amb la pervivència del 

treball teològic al si de la univer itat en altres latitud de la 
nostra cultura occidental. 

Però és que, d'entrada, aqueixa apel·lació fa injustícia al 
fenom n del sorgiment institucional de les universitats, que 
pot ser vi t ja en el mateix horitzó medieval com a fruit d 'un 
incipient procés de sistematització i regulació metòdica deJ 
saber , un dels quals resultà ser precisament la teologia, qu 
emergí confo1mant eJ seus teme i el eus mètodes segon 
exigèncie racionals, paral·lelament al redescobriment i el 
comentari del pen ament grec a la mateixa universitat. 

Doncs bé, conscient que la qüe tió és bastant intricada, 
em propose de fer simplement algunes reflexion a propò
sit -o més aviat amb el pretext- d'algunes dade obre la 
inicial història teològica de la universitat de València, par
tint de la més propera memòria de procés en el qual les uni
versitats espanyoles arribaren a consagrar el seu divorci 
estricte amb la teologia com a saber, la qual remeté el eu 
conreu a la responsabilitat in titucional exclusiva de l'Es
glésia, reconeguda com a administradora seua, de manera 
que la teologia fou con iderada com un instrument útil sols 
al efectes de la formació del clergat. 

Crec que els matisos que un tal fet va adquirir en la nos
tra història universitària, la certa virulència amb què es va 

produir, il·luminen la compren ió que la universitat e pa
nyola ha arribat a tenir de i mateixa, així com també sobre 
la transformació d'aquell divorci en ignorància i indiferèn
cia total enver la teologia. Em referesc al fet que la 
consciència il·lustrada del nostre paí , des de la mateixa 
universitat, ha tendit a racionalitzar aqueixa absència i 
distància, i a interpretar-la com w1a cosa deguda, com a 
quelcom concorde amb les exigències de la racionalitat 
científica pròpies del treball universitari. 

Crec, tanmateix:, que aqueixa absència, o més exacta
ment, el mode d'aquesta s'explica molt més com a resultat 
d'una manca de crítica, que com una lucidesa. Perquè no va 
ser e tranya a aqueix resultat l'e.,..._periència contrarefonni -
ta i inquisitorial que visqué la cultura espanyola des del 
segle XVI, ni el procés de "teologització" e..xtrema de la 
mateixa filosofia que es desenvolupà a le nostres universi
tat , a propòsit de la interpretació procristiana i gairebé 
exclusivament metafísica de l'aristotelisme. Em referesc a la 
consagració en les eues diverses formes del Cur_sus philo
sophicus, en el. qual foren pioneres i mestres les universitats 
hispanes, en paral·lel amb el Col·legi Romà jesuític. 

I encara que cal no ignorar l'aspecte de grandesa teòrica i 
d 'ambició si tematica que tals produccions compotiaren, 
tanmateix, la manca de resposta de les no tres universitats 
-o la re posta merament apologètica- als desafiament de la 
crítica racional dels segle XVII i XVIII, projectà un efecte 
dogmatitzador en la teologia (i en la mateixa filosofia) , que 
accentuà la virulència amb què, des de la política i la vida 
pública, el segle XIX hispà va arrossegar w1a qüestió univer
sitària o educativa -o ambdues coses alhora- en general. 

En aquest entit, el procés de desplaçament de l'Església 
com a administradora de l'hegemonia cultural, a mesura 
que avança el egle XVIII en benefici dels poders d'un 
Estat que assumeix més i mé l'ab oluta iniciativa en l'ad
ministració de les institucions educatives, no trobà davant 
seu univer itats teològicament vigoroses al nostre país, sinó 
un clima d'intolerància i de conservadorisme teològic que 
donava bones raons a la corona en el seu afany contra l'he
gemonia ede ià tica a les universitats. 

No cal entrar en mati acions sobre el caràcter regalista 
de la política espanyola en l'edat moderna. Solament s'ha 
d'advertir que si el regali me dels Àustries es basà en dele
gacions i/o concessions papal , reconegudes com a tals, el 
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Dilucidarium Auguslínl Nlphl Suessam phílosophl. .. 
Melaphysicarum diSpulalkmum, In Aristotelrs decem et quator libros 

metaphyslcorum .. . , Venetils, Apud Hieronymus Scolum, 1559. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

regalisme borbònic operà sota uns allrt:s supòsits: la seua 
intervenció en els assumptes eclesiàstics es c.onsidera com 
un dret inherent a la Corona, més que no pa com una 
ingerència. El seu to laïcitzant és obvi, i e tava inspirat en 
bona part per la filosofia política del gal·lici me francè . En 
línies generals, i malgrat alguns conflicte escampats, no 
sembla que l'Església fo , al llarg del XVIII, especialment 
bel·ligerant amb els comportaments d'aquest regalisme, 
més aviat exercí un conformi me més o menys pa siu, en 1a 
mesura que capitalitzava l'administració de le reformes 
reials, o resultava ser bon instrument d 'aquestes. Avançat 
el segle, sí que comença a preocupar-lamé seriosament l'e
mergent laïcisme de la cultura moderna. Però llavors, para
doxalment, mirarà de reforçar una aliança Església-Estat 
per tal de fer un front a l'amenaça comuna. 

La paradoxa é que quan, entrat el segle XIX i sota l'em
penta de la ideologia liberal, es desencadene la supressió de 
les facultats de teologia, això no serà sinó la manifestació 
de tota una situació ja arrossegada molt de temps, de des
tenament o d'a'illament interior. De tal manera que la reti
rada de la teologia als seminari e1·à viscuda per l'Església 
com la reivindicació d'un terreny propi, inconfusible; com 
la alvaguarda d'un dret de magisteri inalienable, i com un 
cert triomf per a la pervivència institucional de la teologia, 
dins dels marcs de l'ortodòxia catòlica. 

Així, el decret de 1852 que suprimirà per primera vega
da le facultats de teologia a le universitats, fou sol·licitat 
pel nunci i els bisbes, recelosa de les lectures que le auto
ritats, ja completament laiques, "imposaven" en els plans 
d'estudi teològics. I si bé és cert que Ja creació del semi
naris diocesan havia rebut un primer gran impuls en l'è
poca de Carles III (reial cedula sobre Erección de semina
rio conciliares, 1768), quan aquest oferí als bisbes les 
cases del jesuïtes expulsats, tal impuls resulta insignificant 
comparat amb l'onada de fundacion que precedí i eguí el 
decret citat del 1852. Tal és el cas del seminari diocesà de 
València, fundat el 1845, que, juntament amb el de 
Toledo, Granada i Salamanca, serà reconegut com a "semi
nari central", capa itat per donar graus en filo ofia, cànons 
i teologia, quan sobrevinga la sol·licitada supressió de le 
facultats. 

Puntualitzem que aqueixa eixida decretada de la teologia 
va fer una certa marxa enrere. M. de Andrés Martín, histo
riador d'aquest període, parla de "vint-i-cinc anys d'agonia 
de la teologia' a les universitats (efr. "Las facultades de teo
logía en las universidades españolas" dins la Rc11istn Espct-
1iola de Teología, 28 (1968), 353). En efecte, el 1854 es res
tableixen les facultat de teologia a Madrid, Santiago, 
Sevilla i Saragossa, vist que els seminaris registren un nom
bre d'alumnes que upera de bon tros tots el matriculats a 
totes les universitats del regne. Fins i tot la llei Moyano 
(primera llei general d'educació del no tre paí , del 9 de 
etembre de 1857), que redueix a deu el nombre total d 'u

niver itats, establirà estudi de cànon en tres d'aquestes 
-Sevilla, Oviedo i Salamanca-, i d teologia a les mateixe , 
més Santiago de Compostel·la i Saragos a. 

Sera un decret del 21 d'octubre de 1868, del ministre 
de Foment del govern provi ional revolucionari, Manuel 
Ruiz Zorrilla, el que disposara definitivament en el eu 
article 19 el següent: "Se suprimeix la Facultat de Teologia 
de les universitats; els dioce an establiran els estudis 
teològic als eminaris, de la manera i forma que creguen 
més convenient". Les raons que el preàmbul del decret 
ofereix no poden er més expressives de la mentalitat 
intel·lectual i sociopolítica del moment; a l'Estat, li com
peteix sols acomplir els fins temporals de la vida· al bis
bes, el competeix l'ensenyament del dogma; la ciència i la 
teologia tenen criteris propi i diferent entre ells; el curt 
nombre del estudiants de teologia imposen al tre or 
públic sacrificis penoso , que ni són útils al paí , ni es 
fonamenten en raons de justícia. 

La ideologia ecularitzada que enclouen aque ts i d'al
tre arguments del text no ha de fer-nos pa ar per alt les 
"re pectuoses" concessions a les mateixes raon que havien 
anat esgrimint els bisbes: que és competència seua l'en
senyament del dogma i que la teologia es fonamenta en 
criteris propis i singulars. 

A.que ta és la paradoxa: que al capdavall la teologia ha 
definit el seu lloc en .la nostra història intel·lectual, ense 
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posai· gens en qüestió la eua autarquia, i amb això, "exte
rioritzant-se" o millor, "e tranyant-se" -permeteu-me l'ex
pressió- re pecte de la conformació del pensament cientí
fic, Vo de l'aventura racional que ella mateixa contribuí a 
gestar i a engegar. O amb la que en tot cas va con-viure. Al 
meu parer, la falta de lucidesa a què abans he al·ludit, afec
ta sobretot la mateixa teologia i, per efecte reactiu, també 
la cultura i a la mateixa universitat en què tenia el eu etí 
i on hamia pogut trobar fonts de diàleg i inspiració. Cal 
veure què n'escriu Zubiri en la seua gran obra El problema 
filos6.fico de la historia de las religio11es (Madrid, Alianza, l 993 , 
321 ): enfront del món modern: "hi havia dues possibilitats 
distinte . I.:una, la actitud de defensar-se. Dissortadament, 
ha estat l'actitud que durant segles han pres el cristianisme 
i l'E glésia .. . L'altra possibilitat era distinta: era justament 
haver repetit amb la raó moderna allò que en la seua hora 
es féu amb la raó grega: haver-la utilitzada internament, 
íntimament, per desenvolupar-hi di tintes i noves possibi
litats del cristianisme". 

No hi ha el mé mínim dubte que la teologia fou la que, 
en definitiva, perdé damoro ament, per la devaluació 
social i la total supeditadó administrativa que el eu de -
terrament comportà o contribuí a confirmar. En efecte, 
una any més tard, un decret de 29 de juliol del 1874, de 
la I República, oferirà als bi bes la po sibilitat que els 
estudis dels seus centres "tinguen caràcter acadèmic", 
sempre que complesquen determinade condicion . Però 
obretot, aqueixa administració independent dels estudi 

que l'Església havia endegat cap als seminaris no podrà 
impedir la ituaci9 progres iva de deteriorament dels 
nivells acadèmics. Es molt il·lustratiu respecte a això -per 
posar-ne un e,xemple ben significatiu- l'informe que mon
senyor Vico, des de la nunciatura madrilenya, envia a 
Roma el 1891 obre la situació dels seminari espanyol 
(l'informe fa referència a eixanta-un seminaris!) 
L'examen dels aspecte relatius a l'educació religiosa i dis
ciplinar -diu literalment-, "dóna lloc a conclusions bas
tant desoladores". Quatre anys més tard, el 1895, el nunci 
mateix, monsenyor Cretoni , escriu a Roma que "la 
decadència de la cultura literària i científica del clergat 
espanyol és un fet innegable". 

Creuar totes aque tes dades fa pensar, però en definitiva 
ens adverteix que l'aventura d'una teologia ha format part 
essencial i ben determinant de l'aventura de la racionalitat 
occidental. Ignorar-ho seria una ximpleria. J remarque que 
l'afirmació no s'adreça a cap enyorat Ordo studion.tm , ja que 
tots , i en tots els re pectes del saber, han anat mostrant-se 
obsolets i s'han renovat constantment. Allò que em sembla 
rellevant és que encara puga desafiar-nos la irreductibilitat 
de la pregunta per la presència de la teologia i/o d'allò teolò
gic en el concepte i la ta ca d 'aqueixa mateixa racionalitat. 

Crec enzillament que tematitzar la qüe tió teològica, 
tan singular, tan ambiciosa i totalment per si mateixa, pot 
contribuir en alguna mesura quan ens preguntem obre el 
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destí ara i ací de la univer. itat, del seus afanys i le eues 
ta ques, del seu potencial crític i promotor d 'humanitat(s). 

En le pàgine següent dividiré le meues considera
cions en due part.'>. En la primera recorreré amb grans pas
ses le dades més fellevants del primer segl.e -glorió egle
d'aquesta univer itat valenciana, referent a la seua prime
ra facultat de teologia. Crec que el record d'aque ts orígen 
é una bona provocació que pot donar il·lu t.ració i motius 
a la no tra consciència hi tòrica. En la egona intentaré 
implement concloure preguntant-me obre el mode i la 

manera que ara i ací podem sentir-no - i és que en hi sen
tim- concernits pel passat. 

UNA MIRADA ALS NOSTRES ORÍGENS; A LA NOSTRA HISTÒRIA? 

Acostumats com estem a considerar com a paradigmà
tica la universitat de París, la creadora per antonomàsia 
de la ciència teològica, olem parar poc esment en un fet 
repetit: la major part de les universitats de la mateixa edat 
mitjana s constituïren a l'entorn del conreu preferent bé 
de les arts, bé dels cànons i le lleis (o el dret) , o bé de la 
medicina. Pràcticament en totes, le arts o facultat infe
rior -esdevinguda a la llarga facultat de filosofia, centra
da en el comentari d'Aristòtil, més o menys completa-
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ment entès-, 'implantava d'entrada, ja que era la que 
acollia el nombre més ampli d'estudiants, atès el caràcter 
més general del seu ensenyament. 

Com és ben sabut, el trívium i el quadrivium eren obliga
des propedèutiques per als estudis superiors. El privilegi 
d'un o l'altre d'ambdós sisteme disciplinaris (per exemple, 
el trívium a París, enfront del quadrívium a Oxford) segellarà 
les universitats amb un esperit més merament dialectico
teòric o més empirista-naturalista. En tot cas, l'ensenya
ment de la lògica, de la retòrica i de la dialèctica va tendir 
a considerar-se com a merament instrumental i de pas: non 
est consenescendum in Artibus. 

En certes universitats, insistim-hi, no va ser la facultat 
de teologia la pionera, com és el cas de Montpeller, on hom 
va arrancar amb la medicina; o de Bolonya, centrada des 
del seu inici en el dret. Tant se val. Allò que m'interessa és 
fer notar que la dotació d'una o de diverses càtedres de teo
logia i, per descomptat, el rang de facu ltat (major) no es va 
obtenir per a la teologia en molts casos sinó sols de prés 
d'any de vida de la universitat. Així va ocórrer a la matei
xa universitat de Salamanca, creada abans del 1230, la qua] 
no és fins al 1396 que aconsegueix l'aprovació per a una 
facultat de teologia, encara que, de fet, no assolesca l'es
plendor teològica fins ben avançat el segle XVI. 

I, tanmateix, la teologia, en el concepte medieval de la 
universitat que perviu en la modernitat, és el saber que pre i
deix i organitza la resta de sabers. I això per raó de la pre
eminència del seu objecte, Déu i de la ingularitat de les 
seues fonts revelades, autoritat incontestable en la concep· 
ció cristiana del món. Podríem dir amb henu que aqueixa 
universitat reflecteix una "civilització teològica" caracterit
zada en el seu conjunt per la seua referència al problema de 
la "salvació". La universitat no era més gue una peça mé 
d'un ordre politico ocial i cultural presidit pel poder ecle
siàstic, emanació i encarnació primera del poder procedent 
de Déu. I:ancil·laritat de la filosofia -i de la resta de les 
ciències- respecte de la teologia, la reductío artium ad theolo
giam de sant Bonaventura són tòpics, tot i que ja oblidat 
(cfr. La théologie comme science nu Xlllèmc siècle, París, Vrin, 3a 
ed. 1957; Ghislain 1:,affont: "La figure grégorienne de l'É
glise", en lmaginer l'Eglisc catlioliquc, Parí , Cerf, 1995). 

Quant a la universitat de València, é així mateix un cert 
tòpic donar per descomptat que l'E tudi General valencià, 
erigit eJ 1499, consagrat oficialment el 1502, després del 
privilegi confirmatori del rei catòlic i le butlles d 'Alexandr 
VI, no tingué mai el seu punt fort en la facultat de teologia. 
I:ombra de París, on es formaren molts dels seus mestre , i 
la de Salamanca, han relativitzat sens dubte, davant dels 
historiador , la fama teològica d'aque ta univer itat, en 
contrast amb l'auge i la fama que hi havia de la medicina, 
creadora d'una forta tradició qu perdura fins avui. 

Però, amb tot, el conreu de la teologia, desenvolupat en 
impo1tants escoles conventuals, pre edí a València la 
mateixa creació de la univer itat. Els dominicans ja regen
taren una càtedra de teologia des del 1345 al 1443, un 
del titular de la qual (1385-1390) fou precisament sant 
Vicent Ferrer. Sabem igualment que el 1482 i el 1483 els 
jurats de la ciutat manen fer efectiu un important sou al 
mestre Joan Corella, per les seues lecture de teologia a la 
sala de la ciutat. Malgrat la desaparició de la càtedra 
abans citada dels dominicans, el treball d'aquests, com 
també el dels franci cans i agustins, fou intens i fecund en 
els anys que precediren la creació de l'Estudi General uni
versitari. En donen fe l'edició del 14 77 de la Summa teolò
gica de Tomàs d'Aquino, feta pels primers; l'edició dels 
Quaestíones in quattor libros scutentiarum ('Comentaris als 
quatre llibres de les sentències'), de Dun_s Escot, feta pel 
franciscans, i la de la Lectura in librum I seutentiarwn 
('Lectura del primer llibre de les entències'), de Gregori 
de R.ímini, feta pels agustins. 

Però, en tot cas, en e tatuir-se la univer itat com l'únic 
estudi públic de la ciutat, les càtedre de teologia es doten 
des de l'inici i en paritat amb les de medicina. 

Ja el 1502 troben1 que s'han dotat dues càtedres en: teo
logia -encomanade a Joan Boix i a Joan Baiarri-, cànons, 
dret civil, i medicina (les facultats majors); mé una de 
Bíblia i una altra de cirurgia. Arts (la facultat menor) dis
posa ja en total d 'onze càtedres (una de poesia i oratòria, 
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una altra de filo ofia moral, una de física, una de filosofia 
natural, una de matemàtiques, tres de lògica i tres de 
gramàtica). I atès que la universitat orgia sota un patronat 
en el qual intervenien tant el municipi com l'autoritat ecle-
iàstica, quedà privilegiada en la seua estructura organitza

tiva i de poder la referència directa al bisbe i al capítol cate
dralici, en detriment dels convents de la ciutat. 

Els historiadors d'aquesta primera època -<:om Gallego 
Salvadores en 'La facultad de teologia de la univer idad 
de Valencia durante la primera mitad del siglo XVJ", Es
critos del Vedat, V, (1975)-, fan notar el relatiu retrocés que 
pateix la teologia d 'aquesta incipient universitat, si es 
compara amb le cotes d 'esplendor que havien donat a la 
teologia els convents dels regulars. De fet, fins al 1529 no 
e troba cap escrit procedent dels mestres teòlegs de la 
nova institució. 

I, tanmateix, siga el siga d'aqueix retrocés que apel·la a la 
carència de publicacions teològiques en els primers any , 
és ummament important fer notar que la implantació de 
la institució universitària, pel fet de propiciar la con
currènda de le arts i les ciències, po sibilítava la consa
gració d'una distància o peculiaritat substantiva de la 11011a, 
teologia respecte de la precedent teologia conventual. 
Perquè les arts que es conreen al seu costat proporcionaran 
recurso metodològics i conceptuals a la comprensió de la 
fe continguda en la teologia. Pensem en l'aplicació de les 
categories de la gramàtica a la lectura de la Bíblia, o pen
sem en l'aplicació dels mètodes de la dialèctica a l'explica
ció i contraposició de l~s tesis, etc. Tot plegat contribuirà 
a fer menys estable o en tot cas més mal·leable l'ideal de 
les Summes, postulat com un gran edifici centrat en la teo
logia. El pluralisme s'obre pas i la teologia acabarà havent 
de reflectir la diversificada inspiració que ve de les arts i de 
les lectw-es dels grans i diverso mestres de l'antiguitat, 
transme os egons una diversitat de tradicions culturals; 
sotmesos alhora a interpretacions diferents pels grans mes
tres del moment. Cal només pensar en Aristòtil i en la 
varietat d'aristotelismes que arribaren a concórrer ja a la 
universitat parisenca en el segle XIII . 

Tornem a la nostra universitat valenciana. En efecte, el 
1528 s'inicia la publicació del Comeutari als llibres de les 
Se11tè11cies del mestre Joan Salaia. Aquest il·lustre valencià, a 
qui acompanyaven fama i prestigi, per haver fet els estudis 
i haver ensenyat gloriosament a París, marca tota una etapa 
de la universitat, ben rellevant i decisiva, ja que, contra 
totes les previsions estatutàries aplicades fins al moment, 
és nomenat rector vitalici en un intent clar de reforçar l'es
til de l'Estudi valencià amb mesure organitzative i 
docents, a imitació del parisenc. La qual cosa pot interpre
tar-se com un indici que la universitat, després de tres 
e ca ses dècades de vida, registrava tota la complexitat doc
trinal i docent existent a la resta de les grans. 

En efecte, el nominalisme s'en enyava en arts i en teolo
gia si mé no des del 1514 -quan nomenen el mestre 

Erasme de Rotterdam, gravat d:,\nton Van Dyck, Icones Principum, 
Antverpiae, Gillls Hendrlex, segle ><VIII, 
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Miquel Carene - i una càtedra d'escotisme havia aparegut 
el 1515 -el franciscà Marce[jno Tienda n'és el primer 
nominat, encara que fou sub tituït tot d'una ·per Jeroni 
Eiximeno-. Així mateix, el 1516 s'havia adjudicat una càte
dra de tomisme al dominicà Juan de Salamanca. Tot plegat 
indica que la teologia, en qualsevol de les "tres vies", regeix 
plenament a València quan Salaia hi arriba, i d'una mane
ra tal que la tònica d'aqueix pluralisme és la d'una gran 
bel·ligerància entre les escoles. S'havia creat, a més, el 
1524, la primera càtedra de grec existent a Espanya, càte
dra obligatòria per als e tudiants d'arts. 

I, tanmateix, l'aposta per Salaia el 1525 com a adminis
trador-rector de la complexitat ja existent havia de tenir un 
efecte una mica -o mülor dit, molt- contraproduent per a 
la teologia. La seua gran categoria exigia una gran remune
ració, per la qual cosa es recorregué simple.ment a la supres
sió de totes les càtedres teològiques abans citades, pe1· adju
dicar-li'n dues de teologia, més una de sagrada escriptura. 
A les quals, se n'hi ha d'afegir una de cànons i una altra de 
dret civil. Salaia assumeix, doncs, pràcticament tot l'ense
nyament teològic, "en les tres vies" (In triplicem viam Diví 
Thomae, Rea/ium et Nominalium in libros sententiamm, fa exac
tament el títol de la seua obra ja referida). Hom diria 9,ue 
assumeix per ell mateix la tasca de sistematitzar els estat 
de qüestió teològics. I encara que el seu esperit nominalis
ta -aquesta sembla haver e tat amb preferència la seua prò
pia formaci&- es reflecteix sobretot en els Comentaris de les 
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Sentències, en realitat es dedica a projectar a la universitat 
una gran presència d'Aristòtil i un gran conreu de la teolo
gia de Tomàs d 'Aquino, a qui dedicava la segona de le ela -
ses que impartia diàriament. Tal conjunció potenciarà en 
·aquesta universitat una reciproca influència d'arts i teolo
gia veritablement singular. 

Entre el 1547 i el 1555 es produeix una veritable irrup
ció d'Aristòtil a València. Cite algunes de les publicacion : 
Aristotclis Metaphysiconmz li bri XII, J oltamzi Argyropylo 
Biza11ti110 interprete, 147 folis en 8è 1547; Joachimi Pcrionii 
Porplzy,ii institutiones et in u11i1.1ersum Aristotelis Orgammt ver
sio... interprete Pet. Joan . Numzesio Va/entino, Valentiae, 
loannes Mey, 205 pp. 1553;Aristotelis Topycorum Libri VIII, 
f. Perio11io Interprete, 1554; De reprehensionibus sophistarum 
/iber ,mus Nicolao Grouclzio interprete, 1554; Proble111at11111 
Aristotelis scctiones duae, Valentiae, Ioannes Mey; 1554. 
Conté dos llibres: els Problemata d'Alexandre d'Afrodísia, 
traduïts per Teodor Gaza i Les causes natural de Plutarc, 
traduíl per Pere Joan Nunyes. 

El 1555 es publica Metcorologicoru111 libri quatuo,; loaclzino 
Pelionio interprete, per Niclzolau111 Grouc/1iu111 correcti et emme11-
dati, Yalentiae, Antonio Sanahuja. 

Probablement, una de les glòries de Salaia con i tí, el 
1532, en la creació d'una càtedra d'hebreu, regentada pel 
mestre Francesc Estela fins al 1536, i en any posteriors, 
entre altres, per Jaume Ferrús i molt probablement també 
pel gran Jeroni Munyós (cjr. V Navarro Brotons i E. 
Rodríguez Galdeano, Matemtí.ticas, cosmología y humanismo en 
la Espa1ia del s. XVI, València, 1998). 

Malgrat tot aqueix floriment, la concentració teològica 
que es produeix amb Salaia va desembocar en una mani
festa reducció del pluralisme teològic. Allò que, amb el pas 
el temps, va produint-se és -com ja s'ha suggerit- un movi
ment d'integració doctrínal que acaba decantant-se en la 
prevalença clara del tomi me. De tal manera que, en un 
determinat moment, la força de la teologia tomi ta esclata 
en una renovada pluralitat de càtedres, totes dedicades a la 
lectura de l'Aquinata. 

En efecte, el 1550, després d 'haver-se repo at l'any ante
rior una nova càtedra de Sant Tomàs, juntament amb una 
càtedra de Durand, trobem que els tres nomenaments de 
teologia que es fan per al curs "perfilen" el nom de la càte
dra com "de ant Tomàs". Jeroni Palomar el 1549, i el 
1550 Francesc Joan astro, Miquel Joan Luviela, i Pere 
Antoni Beuter en eran el primers titulars. 

El 1552 la càtedra de Beuter s'anomenarà de teologia de 
l'Antic Testament. Aquesta creació i aquest nomenament 
marquen una fita en la maduració i la solidesa de la facul
tat valenciana, i ofereixen un panorama que indueix a pen
sar que la uni ersitat de València, pel que fa a la teologia, 
emulava amb brillantor les gran , com Salamanca. 

Però és justament aqueixa vitalitat la que pres iona de 
nou en favor del pluralisme teològic, a mesura que l'edat de 
Salaia avança i la seua intervenció o dedicació a la docèn-

Lucas Cranach, Martí Luter, 1526, detall. 
Nationalmuseum, Estocolm 

cia perd intensitat. Juntament amb les càtedres de Sant 
Tomàs tornen a emergir la de Durand, com acaben de res
senyar. I uns anys més tard, el 1553, una nova càtedra de 
Sentències, que a l'alçada del 1559, un any després de la 
mort de Salaia, trobem dup.licada. 

Es podria dir que el panorama de la teologia a la univer
sitat valenciana ha arribat a un cim de riquesa i desenvolu
pamt".nt. Fins a nou càtedres, incloses <lues de bíbliques i 
dues d'hebreu, han complicat de tal manera la vida docent 
que s'imposa un clamor de reforma. El 1561 s'implantaran 
un nous estatuts, la comesa del quals és, primer de tot, 
reorganitzativa i puntualitzadora de les condicions de la 
col·lació dels graus. 

Aqueixos estatut -de vida efímera, per cert, ja que són 
substitu'it per uns altres el 1563, menys ordenancistes pot
ser, però al capdavalll no pas més ambicio os o de més vola
da acadèmica-, donen una idea de l'envergadura que els 
estudis teològics havien assolit. Per obtenir els seus graus 
'exigia, òbviament, el de batxiller en arts (condició que 
'imposà iguaJment en aquesta època als estudiants de 

medicina). Al seu tom, la facultat pròpiament dita conte
nia tota una rica sèrie de graus: auditor, batxiller, llicenciat 
i doctor. Aquests dos darrers anaven sempre units. l si obte
nir el grau de batxiller estava sotmès a dures condicions 
acadèmiques, el de llicenciat i doctor -que suposava 
neces àriament el de batxiller- prescrivia amb tot rigor i 
detall la prèvia defen a durant dos dies d'unes "conclu ions 
públique " referide tant a la teologia escolàstica com a la 
teologia bíblica, tant de l'Antic com del Nou Testament. 

Les dècades qu segueixen fins al 1590 viuen una 
esplendor que potser es mostra de manera més patent a la 
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facultat d 'arts, tan lligada per altra banda a la teologia. 
Nunyes (que ja hem descobert com a traductor d'Aristòtil), 
Montllor (comentarista i traductor dels Primers analítics 
(Priores a11a!Jlticorum), nomenat catedràtic de úmmules el 
1561), i l'eminent Diego Mas són exponents d 'un vigor 
creatiu i crític digne d'esment. En serà bona pro a el ressò 
que aconsegueixen a Europa les obres d'aquests grans 
valencians d'aquella facultat d 'arts, le quals arriben a edi
tar-se fins i tot en forma de "col·lectius". 

Tal és el ca de De Aristotelis doctrina oratio11es philosoplzi
cae tres trium insig11iu111 valenti11orum: Petri Iom111is Nwmesii, 
Bartolumaei Josephi Pnsc/zali, Ioa1111es Baptistae Montllorii, 
Francofurti, apud loannem Wescheltum et Petram Fi -
cherum, consortes, 1591. D'aquesta mateixa obra, tornarà 
a fer-se'n en el segle XVIII una nova edició sota el títol 
Clarionm1 valcntinorum orationes selectae, Lau anne, Fran
ciscu Gras et, 17 6 7. 

Diego Ma és, sens dubte, el més interes ant per al no -
tre propòsit, ja que oficia tant de filòsof com de teòleg. 
Nomenat també catedràtic de úmmules el 1581, accedeix 
a una càtedra de teologia de ant Tomàs el 1589. La seua 
fama e deu obretot a la seua obra Metaphysica Disputatio, 
amb què s'avança a le Dispütatio11es Metaphysicae de 
Suarez, en el senti.t de la novetat que repre enta construir 
un tractat sistemàtic de metafísica (en aquest cas e tracta
va del tema dels transcendentals) al marge del comentari a 
Aristotil. 

I, tanmateix, el significat de tot aquest treball i esplendor 
teològic no fou en el fons sinó ~a simple incardinació de la 
universitat valenciana, per obra del zel organitzatiu de 
Salaia, en la dinàmica escolastitzant de la gran teologia 
espanyola del final del XVI -pionera en les qüestions del 
dret De Centes-, però, en definitiva, ambivalent, si es consi
dera respecte de la gran aventura de l'incipient desenvolu
pament científic de l'època. Aventura que les facultats de 
teologia i, així mateix, una filosofia profundament teologit
zada contemplen -en el millor dels casos-, amb indiferència. 

Dit d 'una altra manera, la teologia que es desenvolupa a 
la universitat de València en el primer segle de la cua fun
dació, pot ser albirada com a gran o suficientment gloriosa, 
en el context de l'escolàstica hispana-els models de la qual 
eren Akala de Henares i Salamanca-, però alhora com a 
grisa, si es considera el recel que mé aviat tingué envers 
l'impuls que València mostrava en el camp dels nous des
cobriments científics -matemàtiques, astronomia, física, 
medicina-. En aquest punt no é en absolut irrellevant con
siderar la rotunditat amb què el zel teològic de la Inquisició 
havia actuat en els primer anys dels segle, a la incipient 
universitat, segant la vida de l'il·lustre Alcanyís, pioner en 
pràctique científique i en allò que avui anomenaríem 
medicina preventiva. Recordem també l'episodi de l'exclu
sió, sota Salaia, de l'erasmista Pere Joan Oliver. 

La fi de segle marca per a la teologia el començament 
d 'una irreparable decadència, associada a les lluites entre 

escoles filosòfiques que envaeixen l'acadèmia; a la compli
cació estructural que aporta la implantació, en gran nom
bre, de col·legis on els doctors podien "alliçonar", la quaJ 
cosa relativitzava de Jacto la importància de les aules prò
piament universitàries; a la creació, cap al 1570 del Col·legi 
Sant Pau dels jesuïtes, que irrompen amb vigor, ambició 
acadèmica i protecció romana en aqueix món, fet que sus
cita recels i disputes. 

La intervenció pontifícia i reial, per mitjà de visitadors 
-com el patriarca Juan de Ribera, el 1570- va evidenciar 
aqu lles tensions. La famosa visita del Patriarca significà 
una veritable cri i institucional per a la universitat valen
ciana i sobretot per a la seua facultat de teologia. Una certa 
desafecció de l'autoritat edesiàstica envers les condicions 
d'in-dependència en què s'exerceix la ciència teològica a la 
universitat comença a perfilar-se. Un any després Pius V 
renya, per dir-ho així, els jurats i el rector perquè neguen 
reconeixement a la docència dels jesuïtes del Col·legi Sant 
Pau. 

D'altra banda, les dificultats econòmiques per pagar el 
professorat s'intenten resoldre amb l'inJJent de les pabor
dks. Es tracta d 'aportar w1a nova font d'ingressos, adscri
vint a la universitat certes rendes del delme, que fins ales
hores havien gaudit prepòsits i majordoms del capítol. La 
dotació de les càtedres-pabordies es concedeix per la butlla 
de Sixt V del 30 d'octubre del 1585. La renda aplicada a 
aquest fi era exactament la que corresp0nia a la família 
Borja, encarregada de la pabordia de febrer (les rendes dels 
delmes de la zona de Gandia i de Xàbia). Amb aquesta, s'hi 
pagaria un cert nombre de càtedres (van ser exactament 
dotze, sis per a teologia i sis per a cànons i lleis) que hau
rien d'adjudicar-se a clergues, necessàriament no regulars, 
necessàriament valencians. Càtedres que es conceben com 
a vitalícies enfront del que era habitual a les restants. 

Això va introduir, sens dubte, una mena de primitiva 
endogàmia a la universitat valenciana. Malament podia ga
rantir-se per aqueixa via el just zel per l'excel·lència dels 
nominat . Les debilitats de tal istema es mostraren ben 
aviat, i en aquest punt, la teologia, principal beneficiària 
d'aquest, topà amb la pedra dels intere sos grupals, del 
conservadorisme, de les lluites intestines i de l'anquilosa
ment, en definitiva. 

El mateix Felip II , per mitjà d'un nou visitador el 1598 
-aque ta vegada, Alfons de Coloma- s'oposarà a la fórmu
la de les pabordies, no quant a la dotació pecuniària prò
piament dita, sinó quant a la manera d'aplicar-la. El rei 
objecta el fet d'aplicar-les en exclusivitat a la teologia i els 
cànons, en detriment de les arts i de la medicina. La cleri
cali tzació d'aqueix espai de les pabordies, un poder fàctic 
al si de la universitat, era allò que preocupava el rei , evi.
dentment, alhora que una urgència pràctica, imposada per 
la gran aventura d'ultramar: FeHp II s'interessava perquè 
s'incrementés l'estudi de les matemàtiques i, en general, de 
totes les branques del quadrívium " ... per ser tan necessari i 
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J. G. Becker, retrat d'lmmanuel Kant als 44 anys, encarregat pel 
llibreter Kanter, gravat, 1768. 

perquè en depenia la navegació". Així ho manifesta en una 
ca1ia del 26 de març del 1593 a la univer itat de Sala
manca, on propugnn el foment de tals estudis. 

El egle XVII, marcat en general per la gran influència 
jesuítica, transcorrerà amb tension constants entre els 
regulars j la universitat. El 1670 -per citar fets concrets- el 
clau tre major d'aquesta e tablirà una constitució especial 
que prohibeix cursar en convent, col·legi o qualsevol altr 
Uoc matèries de teologia, "ni de cap altra facultat". Ni tan 
sols es permet d'efectuar repassos de filosofia i art en tal 
centres. Solament alguns col·legi -entre el quals el d 
Sant Pau- estretament vinculats a la wiiver itat con e_rva
ran aqueix dret en nom seu. 

Deixem ad la història de la universitat valenciana. El 
procés d'il·lustració cultural i de centralització universitària 
que protagonitza el regnat de Carles III, le nove tension 
que es desencadenen en el XIX fins a la mort universitària 
de la teologia -com ja hem observat- ens conviden a dur a 
un a.ltre pla -més universal- el no tre problema. Al de l'i
nici d 'aquestes pàgines. 

FILOSOFIA-TEOLOGIA. DISPUTA DE LES FACULTATS 

En el rerefon de qualsevol consideració històri a sobre el 
declivi de la teologia en el món intel·lectual de les univer i
tats hi pàniques hi ha latent la divergència que suscità, r -

pecte de la teologia, l'adveniment de la Reforma prote tant. 
En aque t entit el problema de distanciament de la teologia 
respecte de la unive1·sitat -salvats els matiso mes o m nys 
virulent que es donaren en la no tra hi tò1ia- afecta en ter
me imilars l'àmbit del paï o de la tradició catòlica. 

Altrament dit, la representació que la reflexió teològica 
ha estat possible, que ha tingut i continua tenint un lloc al 
si de la cultura moderna secularitzada, entesa com una 
república del saber , en la ofereix amb preferència la tra
dició teològica vinculada al protestantisme. 

Aquesta tradició, d'una banda, de dibuixa la dimensió 
dogn,àtica de la teologia per accentuar el que Crist i la 
paraula revelada -l'E cxiptura- signifiquen com a inter
pel·lació a l'home caigut. En aqueix entit, la tradició teolò
gica que relliga la Reforma protestant pivota, antropològi
cament parlant, obre el concepte de llibertat, entesa radi
calment com a llibertat religiosa, com a llibertat de l'indi
vidu enfront del sol-Déu. La qual co a no deixa d 'estar en 
singular complicitat amb el somni emancipatori que des
pertà el Renaixement. De d'aquesta perspectiva l'adveni
ment de la modernitat 'ha explicat com la implantació 
d'una "metafísica de la llibertat", fruit de la reflexió de l'e -
pe1it obre la seua religiositat. 

Per de comptat, l'elusió d'una mediació anomenada 
autoritat o magisteri eclesià tic donarà un to e pecífic a 
aqueixa teologia, però allò que é rellevant és notar que 
-vin ulat el problema teològic a una comprensió de l'home 
concebut com a solitud lliure enfront de Déu-, la teologia 
e devé r:isc inevitable, si é que no aposta necessàri:i de la 
intel·ligència humana. l això sen e haver d'e quivar la fe 
i/o el Jet singular de la revelació Vo de !'E criptura sacra. 
Ben al contrari, plantant-los cara. 

Per aquestes vies, despré del de ballestament de la uni
tat religio a que repre entà la Reforma, la tradició protes
tant deixava obert el camí de la teologia. Matisada per 
aqueix nou relleu posat en la subjectivitat, la teologia tor
nava a restar doblement possibilitada, pel fet de remetre's 
a la d ble virtualitat de la religió o d 'allò religió : la sim
plement antropologicopersonal i la po itiva o vincttlada al 

fet d'una revelació. 
En paral·lel a l'esdeveniment històric de la Reforma, 

però en una altra per pectiva, aqueixa mateixa modernitat 
'ha explicat com a fruit d'una reflexió crítica obre la 

nova ciència natural. Des d'aquest punt de vista, allí on el 
saber medieval fos lectura Vo comentari, el saber modern 
sol voldrà s r -amb independència de tota autoritat-, raó 
i ordre de raons, ordre fonamentat "en raons preses d'una 
banda altra que la no tra pròpia ment" ("rationibus 11011 

aliunde petitis qua.m n/J ipsamet nostra mcnte"), om ens dirà 
Descartes al començament de les seue Meditationcs. En 
realitat, les dues perspectives s'entrecreuen i es protegei
xen recíprocament. 

El gran filò of -i teòleg- Zllbiri, mestre ilenciós, encara 
gue més aviat silenciat, 11clnt per a generacions d'universi-
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taris entre 1940 i I 960, en un escrit del 1933 aparegut en 
la Revista de Occidente i titulat "Sobre el problema de la filo
sofia" assenyala amb tota agudesa la implicació religiosa de 
la nova ment moderna, fins i tot l'albirada en la perspecti
va de la fonamentació de la ciència. Aqueixa implicació es 
percep clarament en les delicade relacions del catolicisme 
de Descarte amb la polèmica jansenista, aque ta identifi
cada al seu torn amb el contenciós q e la Contrareforma 
havia dut a Trento; però es percep sobretot en el fet, 
"inquietant" per a Zubiri, que totes les grans produccion 
del pensa1nent filo òfic modern foren censurades, si no 
condemnades per l'E glésia catòlica. 

Molt abans, un altre gran pensador format en la menta
lita forjada per la Reforma -a qui Zubiri designa com a 
"gegant del pensament"-, havia ja evidenciat de forma 
magistral, d'una banda, la voluntat de l'emancipació de 
l'home modern, reivindicador de l'exercici lliure del la seua 
racionalitat, alhora que el profund arrelament religiós d'a
queix home modern que e ap llibertat davant Déu. Estem 
pen ant en Kant i en due de les seus obre . L'una, del 
1793, fruit ignificat i madur del seu sistema crític: La reli
gió dins dels límits de la simple raó. L'altra, del 1798, polèmi
ca i circum tancial, on l'acadèmic Kant examina el lloc de 
la teologia en la uniJJcr'itn. del abers. Es tracta del sucó 
escrit La disputa de les facultat , tot un diagnòstic, tot un 
programa, però sobretot, la con agració d'un gir intel·lec
tual irreversible. Obra que, per cert, va ser publicada amb 
motiu de les reserves crítiques i fins i tot de la censura -per 
part de l'autoritat política- que van donar llo els escrit 
kantians que irrompien en temes de transcendència reli
giosa i teològica. 

No hi entrarem a fons, en aquest escrit. Allò que ens 
interessa fer-ne notar és, d'una banda, que Kant, al cim de 
la il·lustració, quasi en l'alba del segle XIX, reconeix un lloc 
a la teologia en el conjunt dels sabers. l d'altra banda, 
supo at això anterior, la seua idea fonamental , é a dir: que 
en la disputa de les facultat no es tracta tant d'una ub
versió de la relació en què oci lògicament apareixen -ja 
que Kant no pretén despullar del eu caràcter le facultats 
majors, al cim de l s quals veu encara la teologia- com de 
defen ar la funció crítica -i no merament in titucional
que corre pon a la facultat menor, la de filosofia, represen
tant exímia de la tradicional facultat d'art . 

Kant recorre, no sense certa ironia, a la funció a11cil·lar de 
la filosofia respecte de la teologia, però per defensar un 
tipus definit i ofisticat de ervitud: el de la serva que va 
davant i precedeix amb la seua llum, obdnt le e tance on 
penetra la senyora; funció ben llunyana de la de l'e clava 
que va darrere portant simplement el rò sec d l mantell. 

Però no ens enganyem: la concòrdia ntre les fa ultats es 
resol kantianament en la primacia de la raó (filosòfica), dis
fres ada de mode ta i servicial raó propedèutica. De passa
da, deixa subtilment evidenciat el costat funcional/funcio
narial -al servei de béns que l'Estat persegueix- de la supe-

rioritat que es reconeix a le facultats superiors: teologia, 
dret, medicina e.rveixen l'Estat en la mesura que li garan
teixen el bé espiritual, el de la convivència, el de la salut 
del úbdits. Funcionalitat que no deixa de ser una declina
ció de la neta o ab-soluta llibertat. 

A Kant li importa sobretot el ca de la teologia. Hom 
diria que l'e crit és un esforç per decantar críticament el 
sentit de la seua upremacia. La qual cosa ignifica deter
minar-li l'específic i propi interè que la concerneix, preci-
ament en tant que facultat. Aquest interès no é altre que 

el de la florida de les ciències. En aqueixa per pectiva 
essencial, la que li és adient com a teo-logia, la seua "pri
maritat" resta acomplerta i limitada per les exigències de la 
raó. Però la raó, per ella mateixa, de principi, és una cosa 
que no tolera ervitud , ·sinó que ols persegueix la veritat, 
i amb això genera i exigeix llibertat. En aqueixa comesa, la 
teologia s'inspira o es recolza en la filosofia, alhora que 
queda potenciada per ella. La filo ofia així, és en la teolo
gia com un límit que la limita. 

Juntament amb aque ta tesi central , la manera com re ta 
deso-ita la positiJ1itat de la teologia, en tant que sustentada 
per la Bíblia, i amb això, la descripció del teòleg bíblic que 
guaita des del text kantià és -en paraules de J. G. 
Caffarena- "bastant de oladora". Doncs la .in:eductibilitat 
de la dadajactun1 que dóna "positivitat" a la teologia, és a 
dir, la rev la ió -supò it que fonamenta, com a font, la seua 
singularitat-, ens la descriu Kant com una cosa que la 
col·loca en la proximitat de les boires de la irracionalitat. 

En aquest punt Kant no és precisament, com ben sovint 
e pensa, el genuí teoleg del protestantisme. Certament, 
Kant es mostra fidel hereu de la Reforma en la manera com 
s'adscriu al principi de la subjectivitat i en la comprensió 
íntimament religio a de la llibertat. Però el seu accent racio
nalitzant i el cert pelagiani me que denota la eua idea de la 
tendencia natural a la conversió, la eua certa fredor respec
te de l'apel·lació a la gràcia, etc. , l'acosten a la tradició teolò
gica anterior, en definitiva, més aviat a la tradició catòlica. 

En tot ca , l'aspecte rellevant de la disputa de les facul
tat é , al meu parer, no tant allò que s'hi "d cideix" obre 
la filo ofia, sinó allò que e suggereix com a possibilitat 
mateixa de la teologia, o siga, la integració en aquesta d'un 
moment crític racional capaç d validar-la. 

Podria estat més assegurat el de tí acadèmic de la teolo
gia que amb aquest JJi11ifica11t programa que li brinda !<ant? 
I, tan ma eLx, el recorregut d'aquest progmma, é a dir, l'iti
nerari de la tradició de pen ament pos ·ibilitada al i de la 
cultura de la Reforma, empeltada de racionalisme, ens ha 
dut històricament davant una gran paradoxa, puix que ha 
estat evidentment aquesta tradició la que, en postular la 
primacia de la racionalitat filosòfica, n la manera que ho 
ha fet, ha de embocat en la dissolució mé radical de l'en
que ta teologicoreligiosa que portava al eu i. 

"Déu ha mort", nihili me, emblen ser compte i recompte 
d 'un itinerari i d 'un projecte que ha dut l'home modern a 
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un segle XX pel qual ha hagut de peregrinar com una 
ombra desposseïda, "sense món, sense Déu i sense si 
mateix". Així descrivia Zubiri, allà pels anys 40, "la nos
tra situació intel·lectual" en la seua obra Naturaleza, 
Historia, Dios. Balanç que a aqu Lxes alçades podia com
partir aquella teologia de volada més ecularitzada que 
assumí la modernitat. 

Doncs bé, a unes empentes i rodolons que han durat els 
quasi setanta primers anys del segle XX, aquella mateixa 
universitat hispana que havia desterrat la teologia acabà 
assimilant i assumint aquest balanç d'aqueixa tradició 
moderna. En aqueix punt, els "rodolons" de l'aïllada teolo
gia espanyola donaven compte de passatges abruptes i difí
cils de franquejar. El Concili Vaticà II la sorprengué ador
mida en el son del seu daurat passat tridentí, aferrada a 
l'esperit del Syllahus després del seu pas no tan gloriós pel 
Vaticà I, recelosa de la renovació que altres germanes teo
logies de 1a tradició catòlica -com la nouvclle théologie fran
cesa- havien emprès des dels anys quaranta. Vegeu la 
"lntroducción del editor" a J. Bosch, ed., Panorama de 1èo
logia Española, Estella, Verbo Divina, 1999. 

Allò que ens interessa suggerir é que -per molta dife
renciació de fils conductors que calga fer al si de la moder
nitat-, aquesta e'ns ha mostrat com l'afany d'un programa 
antropològic que fa comptes amb una teologia que havia 
continuat sent-li -com en l'abraçada hegeliana de la lluita
indispensablement acostada. 

Doncs bé, a la universitat on avui ens trobem, propos
tes com positivisme, fenomenologia, crítica lingüística, 

*ATALL D'EPÍLEG 

hermenèutica, deconstrucció, etc., conformen i encami
nen, a tall d'indicadors metòdics 'i/o de tasques que assu
meixen el sentit d'aquest camí, una comprensió del nostre 
present on la trama teològica, l'experiència historicocrítica 
de les religions, el condicionant més proper de les mono
teistes, xifrades en un cert entit en la predominant cris
tiana, la mateixa història de les esglésies, desvelen un 
potencial interpret tiu qt:1e la tasca intel·lectual d 'avui 
-moguda, es vulga o no, per la inquietant, indefugible i 
sempre nova pregunta sapiencial: com viure?- no pot 
rebutjar. (efr. Comte-Sponville i Ferry, La sagesse des Mo
dernes ... , París, R. Laffont, 1999.) 

Però la vivència d 'aqueix estat de coses 'esdevé en la 
nostra universitat en e que cap mena de catego1ització 
teològica, cap història de les religions, cap forma d 'inter
pretació, lectura o història de la Bíblia, aporten bagatge 
conceptual o oferesquen camp temàtic , a tal vivència i 
vigència de problemes en l'hora present. Es això explicable 
des de la irrestricta obertura amb què la universitat espa
nyola d'avui sembla entendre les exigèncie intel·lectual ? 

En definitiva, el mode i la manera de la conformació de 
la qüestió àmpliament teològi.ca en l'actual i difícil sis
temàtica dels saber -amb tota la seqüela de temàtiques 
que acabe d' insinuar- depèn de la manera com s'entenga la 
necessitat de reflexionar sobre l'exacte entit de la referèn
cia teològica de la modernitat, perfecte revers del projecte 
antropològic de racionalitat que la in pirava. Què hi ha d'i
rrenunciable en tot plegat? Però é que hi podrà haver crí
tica sense memòria i presència?* 

La creació d'una càtcdm de Ics tres religions al si d'aqueixa universitat, al desembre del 1998, ha dut a 
evidenciar per part de tots aquells que han contribuït en l'afany, lucidesa pel que fa a les mancances inex
plicades, sentit de responsabilitat històrica i voluntat de diàleg interinstitucional. Regida pels teòlegs 
Juan Bosch i Esteban Pérez, imparteix el seus cursos a la seu de l'orde dominicà: simbòlic tribut de reco
neixement a aqueJJa pre-història il·lustre de la teologia universitària valentina. 







LA FACULTAT DE MEDICINA 

JosÉ MARíA LÓPEZ PIÑERO 

Universitat de València 

L 
A FACULTAT DE MEDICINA ocupa una po ició ingu
lar en la història de la Univer itat de València. 
Durant el segle XVI, el nou E tudi General 
desenvolupà de manera preferent l'en enyarnent 

mèdic, mentre que restava en segon terme la docència 
teològica i juiídica, en contrast amb el que 'e devenia a 
les grans univer itat europees de l'època, amb molt 
comptades excepcion , entre le quals destaquen !e de 
Pàdua i Montpeller. Amb diferents alts i baixos, continuà 
en primer pla durant els dos segles següents, tant a la 
mateixa universitat, com en el conjunt de l'ensenyament 
mèdic espanyol. 

La situació de la facultat canvià radicalment a conse
qüència del profund col·lapse que l'activitat científica patí 
a Espanya durant la guerra de la Independència i el regnat 
de Ferran VII ( 1808-1833) i de la posterior implantació 
d'un model universitari centralista i uniforme, que la posà 
a la vora de la desaparició. Restablerta el 1845 com a mer 
centre provincià, al llarg de les tre dècades següents fou, 
tanmateix, e cenari d 'un notable e forç de recuperació i de 
posada al dia, protagonitzat per un grup de profe sor que 
uperà de manera voluntarista circum tàncie adverses de 

tot tipus. Aquest e forç permeté que, en el darrer quart del 
segle XIX, tornés a trobar-se en primera línia, aquesta vega
da, de la nova medicina basada en la investigació experi
mental de laboratori. 

EL SEGLE XVI 
L'ORGANITZACIÓ I INICIS DE L'ENSENYAMENT 

Quan es planificà la seua estructura el 14 99, es decidí 
que la universitat de València tingués una càtedra de 
medicina, a més d'incorporar l'ensenyament que fins lla
vors es feia a l'Escola de Cirurgia fundada el 1462, que, 
des del 14 78, disposava d'un privilegi reial per dissecar 
cadàvers humans. Tanmateix, com que els professors 
havien estat nomenats per primera vegada el 1501, s'hi 
afegí una altra càtedra -l'anomenada segona cadira de 
Medicina- destinada a l'ensenyament d'anatomia i de 
medicaments simples o herbes. D'aquesta manera, la uni
versitat de València tingué les primeres càtedres hispàni
ques tant de cirurgia com d'anatomia i simples . L'objectiu 

de la primera càtedra -la qual s'anomenava també cadira 
per als Principis- passà a ser l'exposició sistemàtica dels 
fonaments doctrinals de la medicina. 

A partir dels anys quaranta s'imposaren els corrents 
renovadors renaixentistes i la facultat de medicina de 
València esdevingué una de les més avançades d'Europa. 
D'acord amb les noves tendències, l'ensenyament d'anato
mia i de medicaments simples es basà en la pràctica de dis
seccions de cadàvers humans i d'herboritzacions, i l'any 
1560 se separà en dues càtedres independents. D'altra 
banda, el 1548 s'havia fundat una càtedra de pràctica i més 
tard es crearien les d'Hipòcrates (1567) i pràctica particu
lar (1574). El 1590 es dotà una altra càtedra, denominada 
De remediis morborum secretis, que sols funcionà durant un 
curs acadèmic, però que, malgrat això, té un gran relleu 
històric, perquè fou l'única a l'Europa del segle XVI consa
grada als medicaments químics. La facultat arribà a tenir, 
per tant, vuit càtedres, més dues "catedretes" o "regències" 
creades el 1584, xifra excepcional per a l'època, en la qual 
la major part de les universitats importants disposaven sols 
de dues o tres càtedres mèdiques. 

El nombre d'estudiants de medicina anà ascendint, 
sobretot durant la segona meitat de la centúria. Es passà 
de menys de deu graduats l'any en les seues dècades cen
trals a vora quaranta en acabar el segle, cosa que corres
pon aproximadament a un creixement des del mig cente
nar a quasi dos-cents matriculats. L'ensenyament no 
s'impartia a l'edifici central de la universitat, sinó a 
l'Hospital General, resultant de la unificació, el 1512, de 
les institucions assistencials de la ciutat al voltant de 
l'Hospital dels Folls. 

En les tres dècades inicials del segle XVI dominà a la 
facultat la medicina escolàstica d'origen baix-medieval, 
que utilitzava com a texts traduccions indirectes des de 
l'àrab dels llibres de Galè i d'altres autors de l'antiguitat 
clàssica grega i hel·lenística, així com també versions llati
nes d'obres islàmiques, la més important de les quals fou 
el Cànon d'Avicenna, àmplia sistematització de tot el saber 
mèdic tradicional. 

En contrast amb l'àmplia difusió europea de les obres 
d'altres valencians com Gaspar Torrella i Pere Pintor, tots 
dos metges de cambra del papa Alexandre VI, la producció 
dels primers catedràtics de medicina de la universitat de 
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València circulà en un àmbit quasi purament local. Aquest 
és el cas del Regiment pre CrJJ(ltiu e cumtiu de la pe tilència (ca. 
1490), que Lluís Akanyís escriví amb motiu de l'epidèmia 
que assolà la ciutat des del novembre del 1489 fins a mit
jan any següent. Alcanyís fou professor de l'escola de 
cirurgia i després el primer titular de la càtedra mèdica per 
als principis. Tingué un final terrible: condemnat per la 
Inquisició com a judaïtzant, fou cremat viu el 25 de 
novembre del 1506. 

Malgrat els seüs anys d'estada a Itàlia, també tingué 
només circulació local la producció de Jeroni Torrella, for
mat a la universitat de Siena. Escriví nombroses obres, 
pe~ sols arribà a imprimir Opus pracclarum de imaginibus 
a trologicis (1496), dedicat als segells, generalment d'or, 
amb signes astrològics que eren utilitzats per tractar i pre
venir les malalties . 

Molt superior és el relleu històric de l'obra de Pere 
d'Olesa i Rovira, un altre dels primers catedràtics de 
medicina de la universitat de València. Na cut cap al 
1460 a la ciutat de Mallorca, cur à arts i medicina a les 
univers.itats de Pisa, Montpeller i Lleida. Poc abans de 
morir acabà la redacció d'una Summa totius philosoplziae et 
mcdicinac, que es publicà el 1536. És un volum gruixut de 
més de quatre-centes pàgines que rebutja les doctrines 
clàssiques des d'una concepció atomista segons la qual 
tots els éssers naturals, entre els quals, el cos humà, són 
composts per "corpuscles" . Aplica aquesta concepció a la 
medicina, des de la fisiologia fins a les qüestions pràcti
ques clíniques i terapèutique . 

LANATOMIA BASADA EN LA DISSECCIÓ DE CADÀVERS HUMANS: 

PERE JIMENO l LLUÍS COLLADO 

I..:anomenat moviment vesalià ocupa un lloc de gran 
relleu en la història dels coneixements científics sobre el 
cos humà, com un dels principals moviments de renovació 
del segle XVI. Encapçalat per Andreas Vesal (llatinitzat 
Vesalius), el seu nucli fou la defensa de la dissecció de 
cadàvers humans com a font exclusiva dels sabers anatò
mics i del seu ensenyament. Encara que la dissecció s'ha
via estat practicant des de la baixa edat mitjana, la seua 
imposició com a criteri comportà un obert enfrontament 
amb l'autoritat dels clàssics i obrí una de les primeres 
línies d'edificació d'un saber biomèdic basat rigorosament 
en l'experiència. Pere Jimeno i Lluís Collada, tots dos dei
xebles de Vesal, situaren la universitat de València a l'a
vantguarda d'aquest moviment. 

En els reduïts límits d'escassament una dècada, Jimeno 
desenvolupà una activitat científica de notable fertilitat. 
En primer lloc, convertí la universitat de València en una 
de les primeres d'Europa on s'impartí l'ensenyament 
anatòmic d'acord amb les idees de Vesal, és a dir, mit
jançant disseccions de cadàvers humans realitzades i 
explicades pel mateix professor. Una altra de les seues 
aportacions fou publicar el primer text anatòmic, poste
rior al tractat del seu mestre ( 15 43), que incorporà plena
ment la nova morfologia: Dialogus ... universam anatomem 
humani corporis perstringens (1549). Jimeno no es limità a 
una mera assimilació passiva de l'obra de Vesal. 

~DIALOGVS 

Pere J imeno, Oialogus de re medica, València, Joan 
Mei, 1549. 
Facultat de Medicina, Universidad Complutense, Madrid 

Hippocratis Coi Medicorum omnium principis epi
demion /iber secundis, a Petra lacobo Steue, 
València, Joan Mei, 1 551, fai. 1 4. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de 
València 
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Retrat de Lluís Collada. 
Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles (dipositat al Museu de Belles Arts Sant Pius V, València) 

Entusiasta i expert conreador de la dissecció de cadàvers 
humans, va descobrir l'estrep, tercer dels ossets auriculars, 
del qual publicà Ja primera descripció impresa. La seua 
tercera gran contribució consistí precisament a servir de 
catalitzador de l'influx del moviment vesalià sobre la 
medicina en el seu conjunt. 

Quan Jimeno abandonà València a l'estiu del 1550, es 
nomenà per substituir-lo en el seu lloc universitari Lluís 
Collado, qui esdevindria el principal responsable de la con
solidació de l'escola anatòmica valenciana i de la seua 
ferma adhesió al moviment ves alià. 

Collado estudià arts i medicina a la seua universitat i, en 
circumstàncies que desconeixem, es formà com a anato
mista al costat de Vesal: "Ell fou el meu únic mestre en el 
coneixement de l'anatomia (ho confesse obertament) i el 
que puga valer la meua habilitat en la dissecció, a ell, i no 
a cap altre, li ho dec". 

La influència de Collado, mantinguda al llarg d'un perí
ode més dilatat que la de Jimeno, fou equiparable o supe
rior a la d'aquest. En els anys en què fou la màxima figura 
mèdica de la universitat de València, l'ensenyament d'ana
tomia s'hi desenvolupà notablement. El 1560 se separà, 
com hem dit, la càtedra d'anatomia i simples en dues càte
dres independents, i la matèria de cadascuna passa a ocu
par tot un curs acadèmic. Més tard, el 1567, s'organitzà 
l'ensenyament anatòmic en dos anys, alhora que començà 
a vigilar-se de manera molt estricta la pràctica de les "noto
mies universals e particulars" reglamentàries. 

LA CÀTEDRA D'HERBES: PERE JAUME ESTEVE, JOAN PLAÇA 

I JAUME HONORAT POMAR 

La càtedra vulgarment anomenada d'Herbes ja sabem 
que estava dedicada als -medicaments simples. La subor
dinació de la botànica i, en menor grau, de la zoologia i 
la mineralogia a les aplicacions terapèutiques era alesho
res habitual a les institucions universitàries europees més 
avançades. 

L'ensenyament d'herbes inicià una nova orientació el 
1545, quan passà a ocupar-la Pere Jaume Esteve. Esteve 
redactà un Diccionario de las yerbas y plantas medicina/es que 
se hallan en el Reino de Valencia que circulà, com tants altres 
llibres de l'època, en còpies manuscrites, cap de les quals 
ha estat, dissortadament, localitzada. No obstant això, 
Gaspar Escolano n'ofereix en les _seues Décadas ( 1610) un 
resum, que ofereix un llistat de noms vulgars valencians i 
castellans de cent vint espècies, acompanyats en alguns 
casos de dades sobre els seus llocs de procedència, ús 
medicinal o alimentari, propietats, etc. L'interès de l'apor
tació d'Esteve rau principalment en el fet que la seua data 
de redacció (entre 1545 i 1556) correspon a la dels 
intents europeus més primerencs de recollida de materials 
sobre flores regionals. 

La màxima figura de la càtedra d'Herbes durant el segle 
XVI fou Joan Plaça, nascut a València cap al 1525 i format 
com a metge a la seua universitat. L'ocupà entre el 1567 i 
el 1583, i el seu nomenament coincidí amb la fundació 
d'un jardí botànic, el primer a Espanya i un dels primers 
d'Europa de tipus universitari. No es tractava d'un jardí 
comparable als del segle XVIII, sinó d'una modesta ins
tal·lació complementària d'una docència basada principal
ment en les herboritzacions efectuades en distintes zones 
del territori valencià. 

Plaça mantingué una estreta relació científica amb el 
gran naturalista flamenc Charles de l'Escluse (Clusius), que 
difongué a Europa les seues aportacions botàniques. Entre 
aquestes hi ha descripcions precises d'espècies de la flora 
local, la major part de les quals Plaça, i amb ell Charles de 
l'Escluse i els seus deixebles i seguidors, denominà amb ter-

Fulica, Al/as de Historia natural, manuscrit il·luminat, ca. 1590. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 
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Joan Plaça, "Hemerocallis valentina", dins Charles de 
l'Escluse, Rariorum aliquot stirpium per Hispanias obser
vslsrum Historia, Antuerpiae, ex officina Christophori 
Plantini, 1576. 
Real Jardín Botànico, Madrid 

mes que portaven 
l'adjectiu "valen
cià", que en al
gun cas es manté 
en la nomencla
tura actual, corn 
ocorre amb Po[y
gala valentina ( Co
ron illa valentina 
L.) Plaça també 
contribuí a l'estu
di d'algunes espè
cies exòtiques, so
bretot america
nes. La primera 
notícia que es té 
d'un alvocater 
(Persea americana 
Mill.) aclimatat a 
Europa és l'exem
plar que Plaça 
mostrà a Charles 
de l'Escluse a 
València el 1563. 

J aurne Hono
rat Pomar fou el 
successor de Plaça 

en la càtedra d'Herbes. La documentació d'arxiu reflecteix 
que, durant els tres lustres que fou catedràtic Pomar, l'or
ganització de les excursions didàctiques per herboritzar es 
desenvolupà i s'amplià. La detallada reglamenlaciú 4ue, 
poc després de la seua morL, apa1egué eu les constitucions 
de la universitat de València del 1611 pot considerar-se 
com el sediment normatiu de la seua activitat docent. 

València fou un dels principals llocs de procedència 
dels arbres i d'altres plantes que Felip II féu portar a 
Aranjuez i a d 'altres jardins reials. Pomar fou assessor de 
Felip II, càrrec que va desempenyar des de la seua càte
dra de València però, per l'abril del 1598, aquesta relació 
culminà amb el nomenament de "simplicista" regi, un 
dels més primerencs càrrecs exclusivament de re herbaria 
creats a Europa. Com a mostra de l'estimació del monar
ca, Pomar rebé l'esplèndid còdex pictòric amb més de dos 
centenars de pintures de plantes i animals que es repar
teixen de forma desigual entre el Vell Món i Amèrica. 
Entre les americanes, figuren les úniques còpies directes 
que es conserven de les realitzades durant la primera 
gran expedició científica moderna: la que, dirigida per 
Francisca Hernandez, investigà la naturalesa mexicana 
des del 15 71 fins al 15 77 . Pomar identificà les espècies 
vegetals i animals amb el nom llatí, castellà o en tots dos 
idiomes, encara que també utilitzà gairebé una vintena 
de vocables valencians, dos d'italians i sis en llengües 
ameríndies. 

EL PAS AL PRIMER PLA DE L'OBSERVACIÓ CLÍNICA DELS 

PRIMERS ESTUDIS ENTORN DE LA SALUT PÚBLICA: 

MIQUEL JOAN PASQUAL 

1:orientació "hipocratista", sense rompre obertament 
amb el galenisrne tradicional, situà en un primer pla l'ob
servació clínica i l'estudi ambientalista de les malalties, tot 
prenent com a model els tractats de la Col·lecció Hipocràtica. 
Entre els seus seguidors valencians figurà Pere Jaume 
Esteve, que pubHcà una esplèndida edició del text grec, 
amb traducció llatina i amplis comentari , del segon llibre 
de les Epidèmics hipocràtiques ( 1551) i també Lluís 
Collada, qui, a banda de la seua obra anatòmica, fou autor 
de diversos texts de terna patològic i clínic. No obstant 
això, el seu principal representant fou Miquel Joan Pasqual. 

Nascut a Castelló cap al 1505 i format a les universitats 
d'Alcala i Montpeller, Miquel Joan Pasqual fou catedràtic a 
la universitat de València des del 1548 fins a la seua mort 
l'any 1561. El seuMorborum internorum ... curatio (1555) un 
dels millors tractats de medicina pràctica de l'època, estu
dia malalties en l'ordre aleshores habitual "de cap a peus", 
seguit d'una segona part dedicada a les febres. 1:obra fou 
molt apreciada en diversos països europeus, cosa que expli
ca que assolís onze edicions en 
poc més d'un segle i que es 
reimprimís a partir de la quarta 
(1579) amb uns Scholia que 
redactà el metge xativí Pere Pau 
Pereda. 

Com a apèndix del seu trac
tat, Miquel Joan Pasqual 
publicà un opuscle titulat 
Medica disputatio. An cannabis et 
aqua in qua mollitur possint aifrem 
in.ficere, que apareix ja a l'edició 
del 1555. Es tracta d'un dels 
texts més primerencs impresos 
a Europa sobre la contaminació 
urbana des del punt de vista de 
la salut pública. El redactà amb 
motiu d 'haver opinat alguns 
metges que la causa de les 
"nombroses i greus febres" pati
des durant la tardor anterior a 
València i la seua comarca era la 
fetidesa de les basses on es 
macerava cànem. Hi addueix 
les opinions de Galè i d'altres 
autors clàssics i contradiu, com 
a bon seguidor del galenisrne 
"hipocratista", les d'Avicenna. 
No obstant això, es basa primer 
que res en l'experiència, "en la 
qual cal confiar principalment". 

Mateo de Vangorla, Maniquí anatò
mic, talla policromada, 1570. 

Universidad de Salamanca 
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LA CIRURGIA: JOAN CALVO 

En el terreny quirúrgic destaca l'obra de Joan Calvo, dei
xeble de Collada, qui, després d'una estada a Montpeller, 
tornà a València, on residí fins a la seua mort el 1599. El 
15 80 aparegué la primera edició de la seua Cirugía universal 

y particular del cuerpo humano, que tingué després deu reim
pressions en castellà i dues en francès. La redactà amb des
tinació a l'ensenyament quan feia ja dotze anys que impar
tia cursos de cirurgia a València, que assoliren gran presti
gi, de manera que hi assistien cirurgians dels diversos reg
nes hispànics i també metges que desitjaven completar la 
seua formació. 

Dels grans texts quirúrgics espanyols del segle XVI, la 
Cirugía de Joan Calvo és el que millor correspon a l' estruc
tura i l'estil d'un tractat didàctic. Calvo ideà, a mès, algu
nes tècniques operatòries, entre les quals destaquen les 
relatives al tractament quirúrgic de les varices i fístules i a 
l'extirpació dels tumors malignes. 

I.:obra de Calvo inclou un Tratado de anotomía d'una certa 
amplitud, on cita diverses vegades el seu mestre Lluís 
Collada, encara que segueix una orientació titubejant i amb 
minsa informació de la morfologia postvesaliana. També 
conté un tractat De morho gallico, que és l'estudi més detin
gut de la clínica i el tractament de la sífilis de tots els que 
publicaren els cirurgians de l'època. 

LA CÀTEDRA DE MEDICAMENTS QUÍMICS I LA RUPTURA AMB EL 

SABER MÈDIC TRADICIONAL DES DEL PARACELSISME: 

LLORENÇ CóZAR 

Durant la primera meitat del segle XVI, Paracels rompé 
obertament amb el galeni me de d'un plantejament que 
fou el punt de partença de l'aplicació de la química a la 
medicina. Les seues obres tingueren escassa difu ió fin 
a les dues dècades després de la seua mort el 1541, però a 
partir <l'ale hor e produí l'anomenat "Paracelsa11 Revi11al", 
que es reflectí a la univer itat de València en un esdeveni
ment singular: la creació d 'una càtedra de medicamen 
químics. Ja hem advertit que la fugacitat del seu funciona
ment no ha d' impedir valorar la eua significació hi tòrica. 
Com a titular d'aquesta fou nomenat Llorenç ózar, que 
era aleshores una de les per onalitats mèdiques més desta
cades de la ciutat. 

Cózar rebutjà explícitament la concepció tradi ional de 
l'alquímia i destacà la importància pràctica i teòrica de la 
química, que anomenà "art separatòria", utilitzant el terme 
paracelsi ta. D'una banda, la considerà una tècnica per 
obtenir medicaments químics, més eficaços que els tradi
cionals, i per altra, un mètode per investigar la naturalesa 
des d'uns plantejaments distints als clàssics. 

EL SEGLE XVII 

La facultat de medicina, que havia estat en el Renai
xement un important focus renovador, com acabem de 
veure, esdevingué durant la major part del segle XVII un 
centre caracteritzat pel seu galenisme tancat i intransigent. 
Sols al final d'aquesta centúria se superà aqueixa tendència i 
figurà entre els principals nuclis del moviment mèdic no11ator. 

El nombre d'estudiants matriculats a la universitat de 
València descendí notablement durant el darrer quart del 
segle XVII i va passar de xifres superiors al miler a poc més 
de cinc-cents. Per contra, el d'estudiants de medicina acabà 
la centúria amb un important augment: o cil ·lava al voltant 
d'un centenar escàs en els anys seixanta, baixà gairebé a la 
meitat en la dècada següent, per pujar a vora dues-cents en 
els últims anys de la centúria. Convé comparar aquesta xifra 
amb les de les grans universitats castellanes, ja que en aques
tes dates Salamanca i Alcala tenien menys d'un centenar 
d'estudiants de medicina, i Valladolid, tan sols una vintena. 

LA REACCIÓ DAVANT LES NOVETATS: MATIES GARCIA 

Durant la primera meitat del egle XVII l'activitat cien
tífica de la facultat de medicina de València es caracteritzà 
per la vigència d'un neoescolasticisme concorde amb la 
ideologia de la Contrareforma, pràcticament d'esquena de 
le importants novetat que aleshores estaven apareixent. 

En Ie tres dècade anterior al l 687, data en la qual 
com veurem, es manifestà públicament el moviment nova
tor, la seua principal figura mèdica, Maties Garcia, lluny de 
desconèixer les novetat o admetre les que resultaven mé 
evidents, s'hi enfrontà i intentà refutar-les, tot eliminant el 
perill que ignificaven per al sistema mèdic tradicional. 

No obstant, durant el seu prolongat magisteri, entre el 
1663 i el 168 7, no decaigué la pràctica de la dissecció; ben 
al contrari, s'amplià l'an1fiteatre anatòmic i es féu més exi
gent la reglamentació de les autòpsie , com hem dit. EI seu 
principal afany fou refutar la doctrina de la circulació de la 
ang, però no amb argument de tipus esp culatiu, inó 

amb raons extretes duna pràctica personal d'autòpsie i 
vivi eccion . Con egüentment e consagrà a la seua impug
nació, però atacant el eguidors de la fi iologia moderna 
en el seu mateix terreny; es a dir, amb "experiències anatò
mi.ques". Sens dubte, la gran figura del galenisme intran i
gent havia assimilat inadvertidament la mentalitat meto
dològica dels seus adversaris. 

EL MOVIMENT NOVATOR: 

L'ATLES ANATÒMIC DE CRISÒSTOM MARTÍNEZ 

La fita inicial del moviment novator que rompé oberta
ment amb el saber mèdic tradicional pot situar-se el 1687. 
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Crisòstom Martínez, Atlas anatómico, làmina V, gravat. 
Arxiu Municipal de València 

A banda de la jubilació de Maties Garcia, en aquest any es 
prochiïrf:n clos esdeveniments de gran significació: el tras
llat de Crisòstom Martínez a París, amb una ajuda que se 
li havia concedit perquè hi acabés el seu atles anatòmic, i 
l'aparició de la Carta .filosó.fica médico-chymica de Joan de 
Cabriada, metge nascut a València, encara que sense rela
ció directa amb la seua facultat de medicina, que fou el 
manifest de la renovació. 

Nascut a València el 1638, el gravador Crisòstom Martí
nez, després de dur a terme una important obra artística, 
començà cap al 1680 a treballar en un atles anatòmic. Les 
autoritats municipals i el claustre mèdic de la seua universi
tat sol·licitaren del rei Carles II, pel novembre del 1685, per
mís per concedir-li un important ajut econòmic a fi que 
pogués acabar-lo a París. Concedit el permís, arribà pel juliol 
del 1687 a la capital francesa, des d'on anà enviant a Gil de 
Castelldases, catedràtic "de prima", i el seu valedor científic, 
materials acompanyats de cartes, en què li exposava la seua 
relació amb l'ambient científic de l'Académie des Sciences, 
aleshores el més avançat de París, la seua febril dedicació a la 
recerca anatòmica i els patiments que li produïa la gota que 
patia. L'última carta, escrita a la fi del 1689, reflecteix les 
dures condicions de la seua estada, no sols a causa de la dita 
malaltia, sinó també per la guerra entre França i la Lliga 

d'Ausgburg, de la qual formava part Espanya. El 1690 fou 
acusat d'espia i va haver d'abandonar París. Es ditigí cap a 
Flandes, on, pel que embla, morí quatre any de prés. 

To i que no va arribar a acabar-lo, l'atles de Crisòstom 
Martínez, int grat per divuit làmine calcogràfiques, dues 
de le quals de gran dimensió, et textos explicatius i un 
altre anomenat "Generalidades acerca de los hueso ", és un 
títol de primer rang internacional en la història de la il·lus
tració anatòmica. Encara que conté importants aportacions 
macroscòpiques, sobresurten especialment les relatives a 
l'anatomia microscòpica, de la qual Martínez fou un dels 
avançats europeus. 

Una de les làmines de gran dimensió fou editada a París 
el 1689 i reimpresa tres any després a Frankfurt i Leipzig. 
És un bellíssim gravat dedicat a l'estudi de les proporcion 
en tres figure humanes, l'una de cara, l'altra <l'esque.na, i 
la tercera de perfil, denudades pe.r oferir la representació 
del mú ui , i en un e quelet infantil. L'obra de Crisòstom 
Martínez degué assolir gran prestigi en el París de la seua 
època, perquè mig egle després, el 1740, es publicà a la 
dita ciutat una reedició d'aquesta mateixa làmina, unida a 
l'altra de gran dimensió, que representa a la seua part supe
rior dotze esquelets en distintes actituds i, a l'interior, dife
rent o · os encers o tallats longitudinalment, juntament 
amb diversos e queme i algunes amplia ion micra còpi
que i un crani infantil vist a contrad~ror. Acompanya le 
làmines un fullet que inclou un Elogc de ri òstom. 
Mai:t.ínez per l'editor, el text explicatiu de la làmina de le 
pr porcion que el mateLx gravador valencià havia publicat 
el 1689 i una altra explicació de la làmina o teològica escri
ta també per l editor, encara gue revisada pel gran anato-
1nista Jacob Benignus Winslow. Posteriorment, l'Académie 
Royale de Peinture adquirí les planxes i publicà el 1780 
una reimpressió de tots dos gravats i del fullet. 

La resta de lamines conté representacions macro còpi
ques de qua i tot l'esquelet humà, amb un clar interè per 
la interpretació funcional de les estructures anatòmiques, 
característica típica de la morfologia del Sis-cents, que es 
mani fe ta, per exemple, en l'estudi sobre les insercions dels 
músculs motors de la cuixa i de la cama i, sobretot, en la 
minuciosa anàlisi dels moviments e capulars . Propi també 
del Barroc fou l'atenció que Martínez dedicà a l'embriolo
gia ò sia d'acord amb el. preformacionisme, és a dir, la hipò
tesi 'moderna" que en l'època s'opo à a les dàs iques teo
de embriològiques aristotèliques. 

La part més nova i important de l'obra de Crisòstom 
Martínez fou, tanmateix, la dedicada a investigar la fina 
estructura òssia per di tints mitjan i, molt especialment, 
amb el microscopi. Coetani de MaJpighi, Leeuwenhoek, 
Swammerdam, Bellini, Hooke i Grew, la eua personalitat i 
la eua labor carr ponen a la dels anomenats "microsco
pistes clàssics". Els seus gravats i els seus escrits no són els 
d'una persona ocasionalment interessada pel nou instru
ment, sinó els d'un investigador amb hàbit de treball que 
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'ha plantejat le dificultats tècniques i les precaucions que 
cal prendre per a segurar l'objectivitat d les observacions. 

Pel que fa a l'objecte del eu treball microscòpics, l'o
bra de Cri òstom Martínez fou també rigorosament "mo
derna". En diferen gravats i texts, Martínez estudià minu
ciosament la textura de la inserció lligamentosa i muscular, 
la del perio ti, la de la ubstància ò ia compacta i la de l'os 
esponjós, encara que la irrigació òs ia fou el principal tema 
en què centrà le eue inve tigacion . En la lamina més 
intere ant de del punt de vista micra còpk i en el seu text 
explicatiu, oferí una minucio a anàlisi de la di tribució i le 
connexions de la irrigació arterial i vena a i de la eua rela
ció amb la innervació. En aquest context, defensà l'existèn
cia d'unes vesícules microscòpiques, situades a l'extremitat 
de les més fines ramificacions vasculars, que estarien destí
nade a rebre el greix procedent de la ang per filtrnció i el 
conjtmt del qual formaria el moll de l'o o medul·la òs ia. 
Aquesta interpretació de la medul·la ò sia 'opo ava rotun
dament a la del galenisme tradicional, qu la considerava 
com a medi nutrici de l'os. Els fonaments immediats de les 
eues hipòtesi foren le teo1ie iatroquímique i la doctrina 

de la circulació de la ang. Convé no oblidar que la forma
ció del greix a partir de la ang fou una idea admesa no ol 
pels investigador mé avançats del segle XVII (Gilsson, 
Malpighi, Havers etc.) , sinó també per figul.'es tan repre-
entatives de la Il·lustració com Haller i Morgagni. 

Crisòstom Martínez tingué plena consciència de la seua 
in tal·lació a l'avantguarda científica de la ciència europea 
del eu temps. En la darrera carta que e criví de de Parí 
deia, tot referint- e a la de coberta dels uvaso adipo "· 
"De todos los liallazgos que se ltan couscguido e11 la a11atomía, se 
/1a seguida gran l1011ra al primero que los ltalló .. . puc ,,co r¡uc el 
cn11al que lle,,a el quilo al corazón lleva el 110111bre de q11ic11 lc halló, 
que es Pccq11ct; fa · vena de Asello, éstc es de Padua, so11 las ltíc
tcas r¡uc cl lwlló cl primero; Tltomas Bartl10li110 de Dinamarcafuc 
cl primera que l,alló los 1,asos linfaticos; J11a11 forge Wirsi11guo de 
Bavierafi1c el primero que ltalló los co11d11ctos del uco pra11créati
co; Nicoltís Stcno11io de Dinamarca fite el primero que lialló los 
ductos superiores de la sa/ii,a; Thomas Warto11, lnglés, los ductos 
inferiores de la a/iva; Thomas Willis el modo de examinar el ccrc
bro; y otros 11111c/10s que 110 diga; J' yo em folgaria de er el oli 
obre le col avent trobat lo conduit de la graça" . 

EL SEGLE XVIII 
LA SEGONA FASE DEL MOVIMENT NOVATOR : 

EL MEMORIAL DEL l 721 

L'adhesió de la major part dels professors de medicina als 
corrents moderns es reflecteix a un memorial que presenta
ren el 1721, el contingut i l'e til del qual són molt sem
blants als de les obres dels novatores de la darreria del segle 
anterior. Hom pot pensar que aquest memorial no fou tin
gut en compte pel fet que les constitucions de la universitat 

de València promulgades el l 733 reproduïren bàsicament la 
reglamentació de la docència que figurava en les del 1611,. 
amb escasses modificacions. Això no és cert perquè, si més 
no en el cas de la medicina, les modificacions foren signifi
catives i correspongueren a les propostes del memorial. 

Vista la mentalitat del professorat, l'ensenyament real 
desbordà els plantejaments de les constitucions del 1733. 
Per exemple, en anatomia, Tomàs Longàs, catedràtic de la 
disciplina fins a la seua defunció el 1724 i un dels signants 
del memorial del l 721, es preocupà el l 714 que es reparés 
l'amfiteatre i mantingué sempre amb rigor la pràctica de la 
dissecció. Això mateix cal dir dels seus successors: el seu fill 
Joan Baptista Longàs i Gil, titular de la càtedra del 1724 al 
1742, i el seu deixeble Andreu Piquer, que ho fou des d'a
questa última data fins al l 7 51. Semblant fou la trajectò
ria de la càtedra d'Herbes, que ocupà des del 1721 fins al 
1732 Antoni Garcia i Cervera, anomenat "el gran" en l'am
bient mèdic valencià de l'època i considerat pels seus dei
xebles, entre els quals el mateix Piquer, com el principal res
ponsable de la modernització de l'ensenyament mèdic a la 
universitat de València. Com a titular de la dita càtedra, 
concedí gran importància a l'"hort d'herbes", cosa que 
comportà que, des de mitjan segle, s'intentés fundar un 
autèntic jardí botànic modern. 

L'HEGEMONIA DE LA MENTALITAT ANTISISTEMÀTICA: 

ANDREU PIQUER 

La biografia i l'obra de Piquer, màxima figura mèdica 
valenciana de les dècades centrals del segle XVIII il·lu tra 
clarament la trajectòria de la mentalitat antisistemàtica 
que hi dominava. 

Andreu Piquer i Arrufat nasqué el l 711 a la localitat de 
Fórnol del Matan-anya i, de prés de cursar estudis pri
maris i secundaris, es traslladà el 1727 a València, on cursà 
filosofia i medicina fins a graduar-s'hi el 1734. Els profes
sor que més l'influiren foren el catedràtic d'anatomia Joan 
Bapti ta Longàs i, sobretot, Antoni Garcia i Cervera. 

El 1741 entrà en relació amb Gregori Maian. i Siscar, 
una de les figure central de la Il·lustració valenciana. 
L'amistat entre tot do que aleshores s'inicià, es mantin
gué, amb alguns alts i baixos, fins a la mort de Piquer. 
Maians influí notablement en Piquer, sobretot en la seua 
formació humanística i filosòfica, i també l'ajudà de mane
ra important en la eua carrera. A la intervenció de Maians 
es degué en bona part que Piquer guanyés el 1742 les opo
sicion a la càtedra d'anatomia de la universitat de València, 
poc d prés de resultar també vencedor en les de metge titu
lar de l'Hospital General. Durant els nou anys que l'ocupà, 
parà gran atenció a l'ensenyament pràctic, d'acord amb la 
tradició de l'escola valenciana. Al llarg de tota la seua vida 
defen à la importància de València com a principal centre 
e panyol de l'anatomia pràctica. El 1759, quan ja residia a 
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Retrat i signatura d'Andreu Piquer, fotogravat, 1895. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Madrid com a metge de cambra regi i vicepr sident de 
l'Academia Médica Matriten. e, afirmà que "l'anatomia ... 
'ensenya millor a València que en cap altre 11oc, i a França 
ol es fa l'anatomia o. t~ntn .. a i delicada, que no aprofita 

per a la pràctica". Publicà alguns texts de tema anatòmic i 
en deixà altres inèdits, però l'objectiu fonamental de la seua 
obra escrita fou oferir "a la joventut e panyola" una síntesi 
àmplia i "moderna" dels sabers mèdic i de les seues disci
plines bà iques: A aquest programa, hi respon l'aparició del 
primer volum de la seua Física moderna, racio11al y e.;rpcrimcn
tal ( l 7 45) i de la seua L6gica moderna ( 17 4 7) . Durant la s ua 
etapa valenciana, Piquer publicà a tnés, entre altres texts, la 
primera edició del seu 'fratado de cnlc11turns ( 17 51), potser la 
eua obra mèdica de major importància. 

A la fi del 17 51, Piquer marxà a Madiid com a metge de 
cambra upernumerari de Ferran VI, reclamat pel eu mes
tre Antonj Garcia, qui havia estat nomenat metge regi i 
morí dos anys de prés. El seu a cen fou ràpid, i fou desig
nat el 1752 vicepresident de la Real Academia Médico
Matritense (a la qual pertanyia des del 1739) i entrà a for
mar part del Tribunal del Protomedicat. 

Les constitucions del 1733, progres ivament desborda
des en la pràctica, continuaren vigent com a marc in titu
cional de la facultat de València durant les dècades centrals 
del segle. La ède de manuals didàctics rigorosos i al dia de 
Piquer contribuí a aprofundir l'abisme entre les normes de 
les constitucions i les necessitats reals de l'ensenyament. La 

tendència a utilitzar les obres de Piquer -les Institutiones 
medicae ( 17 62), i la Praxis medica ( 17 64-1766), escrites "ad 
usum Scholae Valentinae"- culminà en les noves constitu
cions del 1772, la part mèdica del les qual mantingué les 
càtedres existents fin i tot amb els mateixo nom , però 
canviant-ne radicalment el contingut i el mètode didàctic. 

EL PLA BLASCO DEL 1787 I L'ENSENYAMENT CLÍNIC: 

FÈLIX MIQUEL 

El pla d'estudis del 1772 sols arribà a posar-se en pràc
tica de manera interina i parcial. La universitat de 
València no experimentà un canvi decisiu fins a les refor
mes que el rector Vicent Blasco introduí el 1786. El seu 
pla d 'estudis, aprovat pel de embre del citat any i publicat 
el 1787, significà l'adequació de l'ensenyament mèdic a 
le exigències modernes pròpies d la Il·lu tració. La medi
cina pas à a tenir, d'una banda, sis "càtedres perp tues", 
una "de Química i Botànica, una altra d'anatomia, tres de 
Curs i una de Pràctica". D'altra banda, cinc "catedràtics 
temporals", també nomenats per oposició, però sols per a 
un període de tre any : ''l'un de botànica, un altre d'ana
tomia i tres de Curs". La durada dels estudis fou ampliada 
a cinc anys per obtenir el títol de batxiller en medicina i a 
set per el de doctor. Les assignatures eren, en primer curs, 
botànica i química; en segon, anatomia; de tercer a cinquè, 
"Institucion Mèdiques" , terme utilitzat durant la Il·lus
tració per designar l'exposició sistemàtica del saber mèdic 
centrada en la fisiologia, la patologia i la terapèutica; en 
sis i setè, clínica. 

El pla insistí particularment en el desplegament de l'en
senyament pràctic. El nombre de disseccions anuals fou 
elevat a trenta; la botànica calia ensenyar-la en un autèntic 
jardí botànic; la química "tindrà la seua lectura al labora
tori químic", i per a l'ensenyament clínic es reservaven vint 
llits a l'Hospital General, sota la direcció del titular de la 
corresponent càtedra. 

El pla Blasco no es quedà en lletra morta. Arribà a 
implantar-se de fet, i fou especialment destacada la seua 
aplicació en el cas de l'ensenyament clínic i també en el de 
la química i la botànica. Anotem que en el curs 1786-1787 
la facultat tenia do -cents nou estudiants, xifra equivalent 
a la suma del alumnes de medicina matriculat aquell any 
a les universitat de Salamanca, Valladolid, Alcala, Sevilla i 
Cervera; sols la superava, en nombre d'estudiants, la facul
tat de Saragossa i en instal·lacions i modernitat, els 
col·legis de cirurgia de Cadis, Barcelona i Madrid. 

El 1798 fou nomenat titular de la càtedra de clínica Fèlix 
Miquel, important figura que la convertí en un dels nuclis 
fonamentals de la introducció a Espanya del modern ensen
yament clínic. Fins al 1797 sols hi havien estat matriculats 
alguns estudiants aïllats; el 1799 ja hi eren més de vuitanta 
i en la dècada següent superaven els dos centenars. 
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Fèlix Miquel i Picó nasqué el 1754 al Grau i realitzà tots 
els estudis a la universitat de València, on es doctorà el 1778 
amb unes Theses medicae ad mentem Andreae Piquerii. Ocupà 
diferents càrrecs docents abans de ser nomenat catedràtic de 
clínica o "medicina pràctica". Visqué fins al 1824 i els seus 
darrers anys l'afectaren els tràgics esdeveniments de l'època. 
N'hi ha prou de fer notar que el 1814, a la .fi de la guerra de 
la Independència, fou denunciat com a afrancesat i que el 
1823 fou "depurat" com a liberal per la reacció absolutista. 

En la seua primera etapa, Miquel mantingué una posició 
antisistemàtica principalment recolzada en l'escola de 
Viena, especialment en l'obra de Maximiliam Stoll. Utilitzà 
les seue obres com a llibres de text per a l'ensenyament, 
emulà la seua tasca clínica i fins i tot el seu interès 
ambiental i ta per descriure acuradament les "constitucions 
epidèmiques regnant ". Durant la seua etapa madura 
re ultà progressivament m ' influit per l'escola de París. Per 
això, el Compendio tic 111cdici11a Practica ( 1811) que, d'acord 
amb les seues exp1icacions, publicà el eu deixeble Àngel 

anç Muñoz, reflecteix una mentalitat molt propera a l'a
natomoclínica. Fou, per exemple, un dels primer metge 
espanyols que incorporà la percus ió com a tècnica habitual 
d'exploració en especial de les malaltie cardíaques. 

I.:"ETAPA INTERMÈDIA'' (1845-1875) 

El desenvolupament , que la facultat de medicina de 
València hauria pogut tenir en la línia renovadora que a la 
darreria del segle XVIII havia culminat amb el pla Blasco 
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re tà frustrat davant la crisi general de l'Espanya il·lustra
da, que es manifestà dramàticament en el anys de la gue
rra de la Independència ( 1808-1814) i del regnat de Ferran 
VII (1814-1833). Juntament amb l'advers condicionament 
socioeconòmic i polític, convé destacar que el vaivé de 
reformes encaminades a imposar un model universitari 
centralitzat i uniforme perjudicà molt greument la facultat 
i la portà fin al 1845 a la vora de la de aparició. 

En el 1843, el nou pla d 'estudis redactat pel cèlebre 
medicolegista català Pe1·e Mata limità a dos el nombre de 
facultats de medicina existents a Espanya, que foren, no cal 
dir-ho, les de Madrid i Barcelona, coincidint amb els antics 
col·legis de cirurgia. La de València, com tota la resta, restà 
rebaixada a "col·legi de Pràctiques en l'Art de Curar", des
tinat a la formació en quatre anys de titulats de egona 
classe, que sols podien practicar cirurgia menor i atendre 
els parts. Una vegada més, la universitat de València no 
tardà a recuperar la seua facultat de medicina, gràcies a la 
reorganització duta a terme pel ministre Pidal el 1845. 

Bé que reduïda a un mer centre provincià, durant les tre 
dècades següents la facultat fou escenari, com hem 
avançat, d'un notable esforç de recuperació i de posada al 
dia, protagonitzat per un grup de professors que superà de 
manera voluntarista circumstàncies adverses de tot tipus. 

LANATOMIA: JOSEP MARIA GóMEZ ALAMÀ 

Jo ep Maria Gómez Alamà fou el principal responsable 
d la recuperació de l'ensenyament anatòmic durant 
!'"etapa intermèdia". Na cut a València el 1815, estudià 
medicina a la seua universitat i el seu interès per l'anato
mia començà quan cursà la disciplina el 1833. Fou ajudant 
dissector, professor substitut i, des del 1848 fin a la seua 
mort el 1874, catedràtic d'anatomia a València mateLx. La 
eua vida estigué con agrada per complet a l'en enyament 

de la l'assignatura, fet excepcional en l'Espanya de l'època. 
Tornà a basar-la en la dissecció, introduí pràctiques amb el 
microscopi, muntà un bon mu eu anatòmic i publicà dos 
excel·lents manuals: un Compendio de anatomía ( 1867-
1868), amb una segona edició ampliada que es titulà 
1fotado elemental de anatomía humana descriptiva, general y 
microscópica (1872), i unArte de disecar (1870). 

ELS HÀBITS DE TREBALL EXPERIMENTAL I EL DARWINISME: 

JOSEP MONSERRAT I RAFAEL C!STERNAS 

Josep Monserrat i Riutort i Rafael Cisternas i Fontserè, 
catedràtics de la facultat de ciències que impartien assig
natures en el primer curs de la llicenciatura de medicina, 
contribuïren respectivament a la recuperació del hàbits 
de treball experimental i a la introducció de l'evolucionis
me darwinista. 
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Nascut a València el 1814, Monserrat estudià medicina 
a la seua universitat i completà la seua formació a París. 
Més tard es doc.tor~ t>n ciències i es dedicà a la química sota 
la influència de Jean B. A. Dumas, amb qui estigué rela
cionat al llarg de tota la seua vida. Ocupà la càtedra de quí
mica general de la universitat de València a partir del 184 7 
i s'encarregà, així mateix, de l'ensenyament d'anàlisi quí
mica aplicada a les ciències mèdiques a la facultat de medi
cina i de la química aplicada a les arts a l'escola industrial. 
Arribà a ser rector, càrrec des del qual es preocupà 
fonamentalment per millorar l'ensenyament científic. La 
tasca que desenvolupà abraça camps molt diversos, encara 
que amb la finalitat de recuperar els hàbits de treball expe
rimental i d'incorporar les principals novetats tècniques. 
D'aquesta forma, fou un del primers que féu servir a 
Espanya h fotografia amb finalitats científiques i, a banda 
de promoure la indústria química, fabricà el cloroform que 
utilitzaven els cirurgians valencians com a anestèsic i el 
àcid fènic que feien servir com a antisèptic; realitzà nom
broses anàlisis d'aigües i d'aliments, i perfeccionà la tècni
ca per valorar la fucsina en els vins. El seu laboratori no 
sols tingué un pes decisiu en la difusió de les aplicacions de 
la química a la medicina, sinó també en la de la naixent 
microbiologia, com veurem més endavant en ocupar-nos de 
les aportacions dels seus deixebles Pau Colvée Roura i 
Vicent Peset Cervera. 

La influència de Rafael Cisternas fou especialment 
important per a l'assimilació de l'evolucioni me darwinista, 
ja que la majoria del claustre de medicina tenia en aquest 
tema una posició. molt conservadora. Les restriccions ide
ològiques pròpies de l'última dècada del regnat d'Isabel II 
impediren la divulgació i fins i tot la defensa berta del dar
winisme, però hi havia conreadors de les ciències de menta
litat progressista que l'acceptaren, tot in orporant-lo com a 
upò it de les eue investigacions i ens nyant-lo en cercle 

m' o menys restringit . Aque ta fou l'actitud de isterna , 
nascut a Barcelona el 1818 i format a la seua univer itat, 
que fou catedràtic d'història natural de la de València des 
del 1861 fins a la seua mort el 18 7 6. 

LA PATOLOGIA I LA MEDICINA CLÍNICA: JOAQUIM CASAÑ 

I JOAN BAPTISTA PESET VIDAL 

La plena assimilació de la medicina anatomoclinica proce
dent de París fou encapçalada per Joaquim asañ Rigla, men
tre que en la transició dels s u plantejament al experi
mentaliste destacà principalment Joan Bapti ta Peset Vidal. 

Nascut al Grau el 1805, Ca añ fou nomenat catedràtic 
de patologia mèdica el 1832. Desenvolupà una intensa 
activitat ajustada als supòsits anatomoclínics, as imilats 
des d'una posició radicalment oposada als sistemes. 

Peset i Vidal nasqué a València el 1821 i de pré d'e tudiar 
medicina a la seua facultat exexci la professió a Motilla i 
Alcantara. I:any l862 'establí definitivament a València, on 
acon eguí un extraordinari pre tigi com a clínic: la eua con-
ulta privada fou la més important de la ciutat al llarg de 

quasi un quart de egle. D Jd 1869 al 1875, és a djr, en el 
període revolucionari, fou professor de la facultat de medici
na, i s'encarregà de l'ensenyament de clínica mèdica, amb 
l'excepció d'un curs en què explicà medicina legal. Fou, sobre
tot, un metge pràcti. que dedicà la major part de la seua acti
vitat a qüestions relacionades amb la clínica o amb la salut 
pública. Convençut seguidor de la mentalitat anatomoclínica, 
de confià durant la major part de la seua vida de l'aplkaci.6 
del mètode e tadístic i de la investigació de laboratori a la 
pràcti a mèdica, i po à la eua posició en do amplis tre
balls titulats Co11tro11crsia sobre la estadística médicn ( 1867) i 
Neccsidad de que cl 111édico dcscclu: cl abuso e.xagerado que en cl sigla 
XIX se hace de las ciencias nmiliarc (1869). Tot i això, anà 
incorporant elements progressivament més nombrosos de la 
"medicina de laboratori", que tenien ja notable relleu als 
volum corresponents al seu en enyament de clínica mèdica 
a la facultat durant els curso 1872-1873 i 1873-1 74. 

LA CIRURGIA: JOSEP ROMAGOSA I LEÓN SANCHEZ QUINTANAR 

En dotar-se el 1845 les càtedres de clínica i patologia 
quirúrgiques foren quasi immediatament ocupade pel 
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català Josep Romagosa i Gotzens i el manxec León anchez 
Quintanar, tots dos formats en el que fins a pocs anys 
abans havia e tat el col·legi de cirurgia de an Carlos, de 
Madrid. De tots dos partí la cirurgia valenciana de la sego
na meitat del egle XIX. 

Romagosa fou un estricte seguidor de la mentalitat ana
tomoclínica, que serví de fonament tant a la seua activitat 
docent com a la seua pràctica professional. Encara que limi
tat al començament a la macroscòpia, s' interessà enjorn per 
l'anatomia patològica micro còpica, i incorporà ja les dade 
i els punts de vi ta de Hermann Lebert en les eues lliçons 
sobre tumors del 1846 i el 1847. D 'altra banda, fou un bri
llant operador. En aquest terreny, la seua contribució més 
destacada fou el fet d'idear una nova tècnica per a l'ampu
tació de la cama, que era una de les principals intervencions 
de la irurgia preantisèptica. El 186 l , Romagosa mateix 
en enyà el nou mètode al seu deixeble Enric Ferrer i 
Viñerta, que aleshores era profes or clínic i que esdevindria 
després la principal figura quirúrgica valenciana. 

León anchez Quintanar tenia una mentalitat anatomo
clínica semblant a la de Romagosa, basada principalment 
en la relació de l'observació dels malalts amb l'anatomia 
patològica macroscòpica, però oberta a les dades i als nous 
plantejaments de la micro còpica. Això es reflecteix en les 
dues obres més important , que corre ponen al contingut 
del seu ensenyament: Nucvas consideracio11cs aceren de la injla
mación ilimitada o 110 circzmscrita l/amada Jlcgmón difuso (1861) 
i La i11.flamació11 al alcm1cc de los cursa11tcs de cimgía (1871). 
Tot i que no fou un operador tan brillant com Romagosa, 
realitzà algune aportacions a la pràctica quirúrgica, la m -
notable de les quals es referí igualment a l'amputació de la 
cama: un procedim nt al nivell de l'articulació amb pen
joll laterals semicirculars que pre entà el 1864 al Primer 
Congrés Mèdic Espanyol. 

L'ANOMENADA "EDAT D'ARGENT" (1875-1900) 
EL MARC INSTITUCIONAL 

Les dificultats que plantejava la dispersió de les 
instal·lacions de la facultat en distints punts de l'Hospital 
Provincial intentaren uperar-se reunint-los en un edifici de 
dues plante a la cantonada dels carrers de l'Hospital i 
Guillem de Ca tro. Els plànol 'aprovaren el 1875, però les 
obres no s'acabaren fin a deu anys mé tru·d. A la planta 
baixa hi havia tres aules amb capacitat per a dos-cents 
alumnes cadascuna, la sala de dissecció i la 0çl'autòpsies, 
l'amfiteatre anatòmic, la sala de professors, la porteria i 
l'habitació dels bidells. A la planta primera hi havia 
fonamentalment els anomenats "museus" i "gabinets", és a 
dir, les col·leccions de material científic i els laboratoris. Per 
a l'ensenyament de les di ciplines morfològiques, la facul
tat tenia una sala de dissecció i autòpsies amb setze taules, 
el seu propi dipòsit i seccions de maceració i dessecació, 

Valcncla, - F11cultad de Mcc\lclna. Co,ección l fJYS, ~Nº 17. 

La facultat de medicina inaugurada el 1875 al carrer Guillem de Castro, 
targeta postal, començaments del segle XX. 

Arxiu José Huguet, València 

muntatge, escultura i pintura; un laboratori o "gabinet" 
d'histologia pràctica; i un museu anatòmic amb seccions de 
morfologia normal, patologia i micrografia. Les disciplines 
fisiològiques disposaven d'un "gabinet" per a observacions 
químiques, observacions microscòpiques i viviseccions, un 
"museu" o col·lecció d'instruments i aparells, i un dipòsit 
d'animals. La farmacologia i la toxicologia, amb un altre 
"museu", que albergava principalment un herbari i sèries 
de substàncies químiques i formes medicamentoses, i un 
laboratori "per a tota classe d'anàlisis", on s'efectuaven 
també les de tipus clínic. Finalment, hi havia "museus" o 
"arsenals" d'instrumental quirúrgic, ortopèdia i embenat
ges, així com també una biblioteca, que s'inaugurà el 1888 
amb els fons mèdics de la universitària, i una mica després 
fou enriquida amb les donacions d'Enric Ferrer i Viñerta i 
dels hereus de León Sanchez Quint.anar, que havien estat 
catedràtics de cirurgia, i del farmacèutic Joaquim Salvador. 

Després de la constitució del nou edifici continuaren dis
persos els serveis corresponents a les assignatures de clíni
ca mèdica, quirúrgica i toxicològica, als quals s'hi afegí des
prés el de pediatria. Per això, el 1889 s'acordà ja sol·licitar 
la creació d'un hospital clínic. A més, la vigència de l'o
rientació experimentalista comportà que es necessitessen 
noves instal·lacions, fet que explica que el 1894, sols nou 
anys després d'inaugurar-se l'edifici del carrer de Guillem 
de Castro, la facultat comença a gestionar-ne la construcció 
d'un altre de més gran. 

El nombre d'estudiants matriculats a la facultat oscil·là 
entorn de quatre-cents al començament del període i, 
amb alguns descensos ocasionals, arribà a prop de cinc
cents en els darrers anys del segle. Hi figuraren les dues 
primeres dones que cursaren medicina a la nostra univer
sitat: les valencianes Concepció Aleixandre i Manuela 
Solís Ciaràs, que es graduaren el 1889. Ambdues desen
voluparen una notable activitat com a especialistes en 
tocoginecologia. 
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El caràcter avançat de l'ensenyament i de l'activitat cien
tífica durant aquest quart de segle fou possible gràcies a un 
claustre majoritàriament seguidor de la nova "medicina de 
laboratori", és a dir, de la basada en la investigació experi
mental de laboratori. Ocupaven les càtedre d'anatomia 
Pelegrí Casanova, introductor de la morfologia darvvinista, 
i Santiago Ramón y Cajal, que inicià en l'ambient de la 
facultat la seua genial obra histològica. La càtedra de 
terapèutica, Amalio Gimeno, que contribuí decisivament a 
l'assimilació de la farmacologia experimental, a més de 
encapçalar un grup que destacà per la seua tasca micro
biològica durant l'epidèmia colèrica del 1885. Les de pato
logia i clínica mèdiques, Josep Crous, Juli Magraner i 
Francesc MoUner, seguidors primerencs de la histopatolo
gia, la fisiopatologia i la bacteriologia. L'actitud favorable a 
les novetats d'Enric Ferrer i Viñerta, que ocupà la càtedra 
de clínica quirúrgica des del 1868 fins al 1891, permeté 
que els seus deixebles Joan Aguilar i Lara, Pasqual Garín i 
Josep Maria Machí assimilessen plenament la cirurgia 
anti èptica, i que Miquel Mas i Soler es convertí en una 
figura destacada de la nova cirurgia cavitària i vi cera!. Els 
catedràtics de tocoginecologia, Francesc de Paula Campà i 
Manuel Candela, i el d'higiene, Constantí Gómez Reig, 
eren també de mentalitat experimentalista, igual que altres 
figures mé joves que foren catedràtics en els anys finals 
d'aquest període, com el farmacòleg Vicent Peset Cervera i 
el fisiòleg Adolf Gil i Morte. 

LA MORFOLOGIA: PELEGRÍ CASANOVA 

I SANTIAGO RAMóN Y CAJAL 

Pelegrí Casanova i Ciurana, nascut a València l'any 
1849, defensà un mecani isme radical d 'inspiració darwi
nista, que consol idà més endavant com a seguidor d'Em t 
Haeckel, amb qui mantingué una llarga relació epi tolar a 
partir del 1876, a banda d'a si tir als eu cursos a Jena. 
El 1877 publicà l'article l?rogramàtic titulat La morfologia 
lmmann del porve11ir, la tesi central del qual era que la 
''ciència anatòmica de l'home", després d'una fa e de -
criptiva, havia passat a una al ra d'explicativa mitjançant 
lleis causals basades en teories evolucioni tes com l.a llei 
biogenètica fonamental. A la darreria del mateix any apa
regué el seu llibre La biología general, on oferí una síntesi 
dels fonaments teòric de la morfologia d'acord amb les 
idees de Haeckel, que integrà rigoroses revision obre el 
diferents teme anatòmics. 

En el treball El a11tropomo,jis1110 aute la cie11cia co11tempora11ca 
( 1882), defensà oberta ment po ture radicals que provoca
ren una creixent ho tilitat enver Ja eua persona en el 
ambients con ervadors, que féu més i més difícil la seua 
tasca. Acabà refugiant-se en l'ensenyament i en la pràctica 
de l'otorinolaringologia, de la qual fou un dels primers espe
ciali tes valencians. En la seua activitat docent continuà 

fidel fins a la seua mort, el 1919, al projecte científic de la 
seua joventut, però incorporà a les seues lliçons les nom
broses novetats que anaren apareixent. Això es reflectí, 
entre altres fets, en l'homenatge a Darwin que organitzaren 
els estudiants de medicina valencians el 1909, amb. motiu 
del centenari del seu naixement, que va presidir el mateix 
Casanova. Casanova llegà a la facultat la seua biblioteca, 
que potser és el més important fons existent a Espanya de 
llibres i revistes relacionades amb el darwinisme. 

El 5 de desembr del 1883, Santiago Ram.ón y Cajal 
guanyà les oposicion a la egona càtedra d'anatomia, que 
ocupà fins al 2 de novembre del l 887, data en què passà a 
la d'hi tologia i anatomia patològica de la facultat de Bar
celona. Els quatre anys que residí a la nostra ciutat corres
ponen al punt de partença de la seua gran obra neurohis
tològica. 

Durant el seus any valencian , Cajal se sentí atret per la 
bacteriologia, la p icoteràpia i la morfologia darwini ta, 
però, malgrat això, es dedicà amb continuïtat a la histolo
gia. Realitzà una verificació sistemàtica dels sabers i les tèc
niques de la disciplina per redactar un Mmwal de histología, 
l'aparició del qual en vuit fa cicle , publicats de del 1884 
fms al 1888 per l'editor valencià Pasqual Aguilat~ permeté 
que el eu contingut anés reflectint el profund canvi que la 
preparació científica de Cajal experimentà al llarg del lu tre. 

El 1887, Cajal fou nomenat membre d'un tribunal d'o
po icion a càtedra i aprofità el eu viatge a Madrid per vi i
tar els princi.pals laboratoris microgràfic que hi havia. 
I:estada al laboratori del valencià Lluís imarro Lacabra 
-com el mateix Cajal afirmà després en els seus Recuerdos
tingué una "importància decisiva" en la trajectòria científi
ca, i el decidí a consagrar-se a la investigació histològica del 
si tema nerviós. imarro li ensenyà diverses tècnique de 
tin ió, principalment la cromoargèntica de Camillo Golgi, 
primera que permeté tenyir de manera precisa i electiva les 
cèl·lules nerviose i les seue prolongacions i li cridà "l'a
tenció sobre l'excepcional importància" del treball que aca
bava de publicar aquest gran neurohi tòleg italià, amb qui 
compartiria el 1906 el premi Nobel de medicina. A partir 
d'aleshores, Cajal estigué en contínua relació amb Simano, 
que li comunicà regularment el resultat del eus treballs i el 
tornà a influir decisivament durant els anys de la tran ició 
del segle XIX aJ XX, quan es plantejà la neces itat de conèi
xer l'estructura interna de le cèl·lules nerviose . 

La vinculació de Cajal al grup de metges i científics d 'o
rientació experimentalista al que pertangué durant la 
seua e tada a València es mantingué durant molt de 
temps, tant a Barcelona com després del eu trasllat a 
Madrid. Això explica que exposés per primera vegada la 
llei de la polarització dinamica de les neurones -una de 
les seues aportacions teòriques més importants- en una 
comunicació que pre entà al Primer Congrés Medico
farmacèutic Regional celebra a València pel juliol del 
1891 i que e publicà despré en les eues acte . La titulà 
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Comunicacíó11 accrca de la sig11ificaci611 fisiológicn de la expa11-
io11es protoplasmaticas y 11ervio as de la células tic la sustancia 

gris i és actualment considerada un text clàssic de les neu
rociències contemporànies. 

LA FARMACOLOGIA I LA FISIOLOGIA EXPERIMENTALS: 

AMALIO GIMENO I VICENT PESET CERVERA 

Am.alio Gimeno Cabañas nasqué a Cartagena l'any 1850 
i quan encara era un infant, es traslladà a València on 
cursà tots els seus estudis, encara que per motiu polítics 
hagué d'acabar els de medicina a Madrid. Tornà a València 
el 1877 com a catedràtic de~terapèutica. Romangué en 
aquest càrrec fin al 1888, data en què es tra lladà a 
Madrid, i a partir d'aleshore interrompé la int nsa activi
tat ien tífica que havia desenvolupat a València, a cau ad 
la eua dedicació a la política com a personalitat de tacada 
del liberali me. De del 1906 al 1919 ocupà distints minis
teri , de dels qual promogué campanyes i lleis anitàries, 
com també la fundació de la Junta per a l'Ampliació 
d'Estudis. Fou, així mateix, un valedor dels interessos 
valencians, i contribuí al de envolupament de la univ rsi
tat i d'altres institucion docent i a la con trucció de l'ac
tual estació ferroviària del Nord. 

Tot i qu contribuí a la renovació de la patologia i 
encapçala un grup la labor microbiològica del qual consi
derarem més avall, la farmacologia fou el centre de la pro
ducció de Gimeno, sobretot durant el eu anys de 
catedràtic a València. 

Vicent Peset Cervera fou el successor de Gimeno en la 
càtedra de terapèutica. Nascut a València el 1855, era fill 
de Joan Bapti ta Peset i Vidal , figura mèdica de les dècade 
centrals del egle, i estudià medicina i ciències fisicoquími
qu a la universitat de València. L'influí principalment el 
catedràtic de química Josep Mon errat i Riutort, al labora
tori del qual es formà en le tècniques del treball experi
mental. El 1892 guanyà Ja càtedra de terapèutica, que 
ocupà fin a la eua jubilació el 1925. A banda de desple
gar una incan able activitat com a analista d'aigües pota
bles i mineromedicinal , medicaments, aliments i fins i tot 
de productes industrial , fou autor d'una obra e crita extra
ordinàriament àmplia. Publicà en reviste mèdiques, cien
tífiques i generals un gran nombre d'articles científics i de 
divulgació, prop d 'una vintena de llibres i realitzà, així 
mateix, una important tasca com a traductor. 

D'acord amble orientacions aleshores vigents a Europa, 
Peset Cervera concebia la inve tigació experimental en ani
mals om el mètode bàsic del conjunt integrat per la fisio
logia, la microbiologia, la fannacologia i la toxicologia, dis
cipline que conreà de manera continuada, encara que 
acabà dedicant- e a la farmacologia i sent un dels avançats 
a Espanya en la moderna terapèutica física. El 1877 traduí 
les publicacion de Claude Bernard sobre la funció glu
cogènica del fetge, tema sobre el qual realitzà després expe
riencies pròpies que el dugueren a defensar una "glucogè
nia general". Revisà les teorie sobre la fermentació i 
publicà el llibre La fermentació11 en .fisiologfa y patología 
( l 80), important fita de la producció valenciana tant en 
e1 terreny fi iològi com en el microbiològic. S'ocupà de les 
aplicacions de l'electricitat a la terapèutica i al diagnòstic, 
tema sobre eJ qual e criví un excel·lent manual (1882), i 
començà a trebaJlar obre els raigs X pocs mesos després de 
la cèlebre comunicació de Wilhelm Roetgen de la fi del 
1895, dedicant-los, entre altres estudis, un notable treball 
experimental sobre la detecció d'adulteracions medicamen
to es amb le noves radiacion , que presentà el 1900 al rx. 
Congrés Internacional d'Higiene i Demografia. 

LA MICROBIOLOGIA: PAU COLVÉE, VICENT PESET CERVERA 

I EL GRUP ENCAPÇALAT PER .AMALIO GIMENO 

L'inici de la microbiologia mèdica a València estigué 
també en directa relació amb el laboratori de Monserrat i 
Riutort. I.:any 1877, Pau Colvée Roura, encara e tudiant, 
hi féu le preparacions microscòpique de Trichi11a spiralis, i 
aclarí la causa de l'epidèmia que patia el Villar de 
l'Arquebí be. Colvée era amic i company de Peset Cervera 
i cur à també medicina i ciències .fisicoquímiques a Ja uni
versitat de València. La troballa de Colvée tingué àmplia 
repercu sió en l'ambient mèdic valencià i facilità la intro
ducció de Ja naixent microbiologia mèdica. Durant l'any 
acadèmic 1878-79, Colvée i Peset impartiren al laboratori 
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de Monserrat un del primers cursos bacteriològic que es 
feren a E panya i, alhora, tots dos publicaren articles sobre 
les novetats internacionals i els resultats dels seus propis 
treballs. Els de Colvée tractaren, entre altres temes, de les 
investigacions de Pasteur sobre l'origen microbià de les fer
mentacions i la vacuna del còlera de les gallines, dels estu
dis de Helmholtz entorn de l'origen microbià de la febre 
del fenc i del fonaments del mètode antisèptic de Lister, 
així com també de les seues experiències personals amb ozó 
per al tractament de les infeccions per anaerobis. 

La principal aportació microbiològica de Peset Cervera 
fou el llibre abans citat La ferme11tación en .fisiología y patolo
gía ( 1880), que inclou una àmplia defensa de la teoria 
biològica de la fermentació, una minuciosa anàlisi del 
mètode antisèptic de Lister i un apèndix amb els microor
ganismes que havien estat proposats fins aleshores com a 
agents etiològics de distintes malalties infeccioses. 

Resulta lògic que Arnalio Gimeno fos molt receptiu als 
avenços de la naixent microbiologia mèdica i que es con
vertís en la figura dirigent d'un grup d professors joves de 
la facultat de medicina de València seriosament interes ats 
per aquesta, entre els quals hi havia Manuel Candela Pla, 
catedràtic de tocoginecologia, i Pasqual Garín Salvador i 
Vicent avarro Gil, ale hores profes or ajudants de cirur
gia. Tanmateix, la seua aportació més important fou la rela
cionada amb el còlera. A ell es degué l'assimilació en l'am
bient científic valencià de la descoberta del vibrió colèric 
per Koch (1883), la publicació a l'estiu del 1884 de la tra
ducció comentada d'un text del gran bacteriòleg alemany 
sobre la qüe tió, així com també l'observació i el posterior 
wltiu de vibrions en les deposicions de malalts de l'esclat 
morh6s :i fa loc:,1litat de Beniopa, a la tardor d 'aqu 11 any, 
antecedent immediat de la gran epidèmia del 1885. 

El grup encapçalat per Gimeno, al qual s'associaren 
Colvée i Pe et Cervera, fou promotor de la vacunació anti
colèrica de Ferran, en la qual col·laborà a més, de forma 
decisiva. El 31 de desembre del 1884, un trimestre abans 
de l'inici de la gran epidèmia, Gimeno, Colvée i Garín visi
taren Ferran a Tortosa i quedaren tan convençuts que es 
vacunaren. El començament de l'epidèmia a Xàtiva fou 
diagnosticat bacteriològicament per Gimeno i Candela 
que havien estat enviats oficialment, en col·laboració amb 
Ferran, qui poc després muntà el seu laboratori a València 
a una casa propietat de Candela. 

LA HIGIENE PÚBÜCA: CONSTANTÍ GÓMEZ REIG 

El estudi obre medicina preventiva e tigueren durant 
aquest període inseparablement units a la inve tigació de 
laboratori, en especial a la microbiologia. Sens comptar-hi 
les nombroses publicacions relacionades amb el còlera, 
Am.alio Gimeno, Vicent Pe t Cervera i d'altre autors qu 
acabem de considerar dedicaren treball a diverse qües-

tion d'higiene pública amb un enfocament quasi excJu i
vament experimentalista. Més obert a la perspe tiva social, 
encara que també fonamentat principalment en la bacte
riologia, fou el plantejament de Constantí Gómez Reig, qui 
ocupà la càtedra d'higiene des del 1878 fins que e jubilà 
el 1907. Gómez Reig fou un seguidor primerenc de la teo
ria microbiana de la infecció. La seua producció escrita 'o
cupà de problemes com la ventilació d'edificis públics, la 
mortalitat per malalties infeccioses a la ciutat de València i 
les mesures preventives que reclamaven la pesta bubònica 
de l'Orient Pròxim i altres epidèmies "exòtiques". No ob -
tant això, els eus treball mé importants els dedicà al pro
blema de le aigüe re idual . D 'altra banda, Gómez Reig 
contribuí decisivament a la creació del os de Sanitat 
Municipal de València, del qual redactà primer el projecte 
(1882) i després el reglament (1883). 

LA PATOLOGIA I LA MEDICINA CLÍNICA: JOSEP CROUS, 

Juu MAGRANER I FRANCESC MOLINER 

En patologia i medicina clínica cal notar, en primer 
lloc, el Tratado de patologia gwcral que Amalio Girneno 
començà a publicar a València com a desenvolupament i 
actualització d 'unes Leccio11es que havia editat el 1876, 
quan era catedràtic de l 'assignatura de la universitat de 
Valladolid. Però la seua aportació en aquest terreny no 
tingué una importància equiparable a la de la seua pro
ducció terapèutica ni a les obres de Jo ·ep Crou , Juli 
Magraner i France c Moliner. 

Josep Crous i Casellas nasqué a Barcelona el 1846 i estu
dià medicina a la ·eua universitat. Guanyà le oposicion a 
la càtedra de patologia m clica de València, que ocupà fins 
a la seua mort el 1887. 

L Gilabert, Vicent Peset Cervera, medalló. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 
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La primera publicació important de Creus fou e] eu 
Programa- umrlT'io de pntoiogfn médica ( 1877) , modest títol 
d 'un olum de mé d cinc-cente pàgine que constitueix 
un d l mé primerenc manual e panyol de medicina 
interna íntegrament ba ats en la "medicina de laboratori". 
Els seus principal suport ón les obres de Virchow i 
Claude Bernard, la patologia experimental i la "patologia 
quími a' de Frerid1 . Crou 'adhereix a la "teoria infecto
contàgio-genèsica" de Pa teur, el treballs del qual re u
meix. De forma mé d tallada, escriví de pré amb el 
mateix enfocament capítols e pecialitzats en els seu llibres 
Tratado clemelltal de auatomía J' fisiología 11ormal y patológicn del 
sistema nerviosa ( 18 7 8), Lecciones clínicas sobre la tisis pulmonar 
(l 81) i Elemcmtos defrenopatología (1882). La importància 
que Crou concedia a la tecnificació dels mètodes explora
tori el portà fin i tot a interes ar- e per les aplicacions en 
!'aus ultació del telèfon, el micròfon i el ~ nògraf. 

Juli Magraner i Marina na qué a Taverne de la Vall
digna el 1841, estudià medicina a la facultat d València, i 
completà la seua preparació científica d plaçant- e l 
1877 i el 1880 a Parí , on treballà en diversos hospital . 

ontinuà de pré atent als progr sos tant de les ciències 
bàsiques com de la pràctica dínica cosa que U permeté 
convertir- e en el metge valencià de la seua g neració que 
més rigorosament assimi là la "medicina de laboratori". 
Afirmà que "la medicina ha patit una revolució profunda i 
radical de que se serveix ense recel del mètode experi
mental" , i reconeix que " laude Bernard és el vertader 
me tre en aque ta da e de procediments d 'inve tigació", i 
expre à la seua admiració per l'e cola alemanya "perquè 
ha col·locat la patologia en un terreny propi, i l'ha feta deri
var de la fi iologia". De d 'aque ta persp ctiva organitzà 
l'en enyament de la seua assignatw-a, tal com apareix en el 
seu Sumario de los prclimi11arcs clínicos ( I 87 6) i en la col·lec
ció d'històries clíniques que es publicà sota la seua direcció 
(1882), i que convertí en habituals, de forma semblant a 
Crou , els mètode d'exploració típics d'aqueixa menta
litat. Finalment, la seua preocupació per les ciències bàsi
que el conduí a assimilar en els any setanta la microbio
logia mèdica i a publicar en la dècada egüent el llibre 
E turfio general de les c11fcr111edades por i111prcg11ació11 ( 1887) , en 
el qual oferí una rigoro a ínte i de bactei;ologia de cripti
va, de l'acció patògena del mi roorgani mes d'acord amb 
el po tulats de Koch , de la patogènia de la infecció, consi
derada en terme darwinistes com una lluita entre dues 
espè ies de cèl·lules, de la immunitat i de la vacunació. 

Francesc Moliner Nicolàs na qué a València el 1851 i 
estudià medicina a la seua facultat. Va ocupar la càtedra de 
patologia mèdica des del 18 7, en qu dar aquesta vacant 
per la mort de Crou . El 1885, Moliner figurà, juntament 
amb Gil i Morte, Crou i l'higieni ta Gómez Reig, entre els 
seguidors de la nova microbiologia mèdica que adoptaren 
una posició crítica davant la vacunació anticolèrica de 
Ferran. 

El 1891 aparegué el seu Uibre més important: una mono
grafia obre la "pulmonia fibl"inosa", en la qual destaquen 
el capítols dedicats a la bacteriologia del pneumococ i als 
fenòmens Lmmunològics. 

A partir d 'aquestes date , l'interès de Moliner es des
plaçà cap al problemes medicosocials, principalment en 
relació amb la tuberculosi. La seua tasca en aquest camp 
culminà a les acaballes de egle amb la fundació d'un sana
tori per a tuberculosos pobres a la cartoixa exclaustrada de 
Portaceli i d 'una "Lliga acional cont.ta la Tuberculosi i de 

ocors als Tísics Pobres", encara que cap d 'aque tes due 
empreses, privades de tot suport oficial, no arribà a conso
lidai·- e. Durant els tres últims lustres de la seua vida, 
Moliner desenvolupà una activitat política i social progres
sivament mé crispada, en què els incidents s'encadenaren 
fins a portar-lo a la presó i a la eparació de la seua càtedra. 
El eu soterrament, el 1915, fou un autèntic esdeveniment 
que reflectí la seua gran popularitat, que s'expressà així 
mateix en el monument que se li rigí quatre anys després. 

DE LA CIRURGIA ANTISÈPTICA A LA ASÈPTICA: ELS DEIXEBLES 

D'ENRIC FERRER I VIÑERTA I MIQUEL MAs I SOLER 

Durant aquest període es generalitzà a València la pràc
tica del mètode antisèptic de Lister, que havia introduït 
prin ipalment, com hem dit, Endc Ferrer i Viñerta. El eu 
deLxeble Joan Aguilar i Lara publicà el 1882 el llibre La 
1we11a cimgía antiséptica , la mé important aportació valen
ciana obre. e.l t.ema. emblant fou l'ori ntació de Pasqual 
Garín Salvador i de Josep Maria Machí Burguete, així 
mateix deixebles de Ferrer i Viñerta. 

De molta major importància fou l'obra de Miquel Mas i 
Soler, principal figura valenciana de l'etapa inicial de la 
cirurgia cavitària i visceral possibilitada pel listerisme. 
Nascut a Monòver el l 847, estudià medicina a la facultat 
de València. El 1878 fou nomenat professor clínic de la 
facultat, i inicià aleshores la seua etapa de màxima activi
tat. Adquirí renom com a cirurgià no sols innovador, sinó 
de criteri molt int rvencionista. Tenia una sòlida prepara
ció científica, que havia adquirit principalment en estades 
a París al costat de Lucas-Championière i altres figures qui
rúrgiques. I.:operació que més pre tigi li donà fou una 
esplenectomia ( 1887) la primera amb èxit a Espanya, que 
fou comentada en la revista britànica T/ie La.11cet, que deta
llava el seu rigorós diagnòstic previ. 

LA TOCOGINECOLOGIA: FRANCESC DE PAULA CAMPÀ 

I MANUEL CANDELA 

El fundador de la tocoginecologia a València fou Francesc 
de Paula Campà i Porta, que ocupà la càtedra d'obstetrícia i 
malalties de la dona i dels infants des del 1872 fins al 1889. 
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Una excursió del Gaster-Club. Drets, Vicent Pese! Cervera i Santiago Ramón y Cajal, 
segon l quart de dreta a esq1.1erra. Fotografia, ca. 1884-1887. 

Arxiu familiar Juan Peset 

El 1882, deu anys després de la incorporació de Campà 
a la càtedra d'obstetrícia, Manuel Candela Pla fou nome
nat titular de la de díuh:a tocoginecològica. Candela era 
valeocià de naixement ( 1847) i tamhé <li- formació , encara 
que acabà els seus estudis de medicina a la facultat de 
Madrid. El 1884 fundà El progreso ginecológico y pediatra, pri-

mera revi ta valenciana de l'especialitat, que es publicà de 
forma independent fins al 1889 i fusionada amb La Crónica 
Médica fins al 1894. Fundà així mateix el 1892 un institut 
ginecològic privat, Factivitat del qual fou recollida entre el 
1896 i el 1903 pels A11ales del lltstituto Candela. AJ seu afany 
personal e degué també la publicació de la segona època 
de la revi ta La Crónica Médica, que 'edità des del 1907 
fin a la seua mort el 19 l 9. 

Tot i que tingueren alguns conreadors, les altres especia
litats no es con tituïren com a tals en aquest període. La 
pediatria se separà el 1886 com a assignatura independent 
de la tocoginecologia i dos anys més tard la nova càtedrn 
fou ocupada per Ramon Gómez Ferrer, però la eua activi
tat es desenvolupà fonamentalment durant el primer quart 
del segle XX. 

LA FRUSTRACIÓ DE L'"EDAT D'ARGENT" 

DE LA MEDICINA VALENCIANA 

La "edat d'argent" restà frustrada a la darreria del egle. 
Com hem anat veient, el notable grup experimentalista que 
arribà a reunir- e a la facultat s'havia ja disgregat a mitjan 
dècada dels noran~a. N'hi hagué prou amb la desaparició 
d'una part de les seues figures -principalment per trasllat a 
les universitats de Madrid i de Barcelona- i que en la major 
part dels que es quedaren s'escampé la desmoralització 
d'un ambient dominat per un pragmatisme de curta vola
da, perquè en molt poc temps passés a primer pla l'absèn
cia d 'una autèntica institucionalizació científica. Tornà a 
ser patent la condició d 'institució provinciana de la facul
tat de medicina de la Universitat de Valèn ia, condició qut:: 
ha servit de constant punt de partença a la eua complexa 
trajectòria al llarg del egle XX. 







CINC SEGLES. CANVIS SECULARS EN LA MEDICINA 

JUAN JOSÉ BARCIA GOYANES 
Universitat de València 

C 
ONVIDAT pel profe sor José Luis Fresquet Febrer, 
director del departament d 'hi tòria de la ciència, 
el meu benvolgut amic, a e criure un comentari 
obre els canvis experimentats per la medicina en 

el segle XX, dins del marc dels cinc segles d'existència de la 
Universitat de València que ara commemorem, m'ha sem
blat oportú fer algunes consideracions per exposar el punt 
de vista des del qual em dispose a jutjar aquests canvis. 

La medicina és una forma d'actuar pròpia de l'home 
que s'inicia amb la seua aparició al món, perquè des d'a
quest moment comença també la malaltia i la necessitat 
de remeiar-la. Però la posició de l'home davant seu ha 
variat contínuament perquè, com diu Schwarz (Anthropo
logie und Medizín), la medicina està permanentment sub
jecta a una tensió interior que s'expressa en el que ell ano
mena antinòmies. Aquestes antinòmies són quatre: la pri
mera és la que hi ha entre vocació i professió; la segona, 
entre sacerdoci i carrera; la tercera, entre personalisme i 
ciència natural; i la quarta, la posició entre el servei a l'in
dividu i el servei a la comunitat. 

Però jo preferesc referir totes aquestes antinòmies a una 
de fonamental, que és la resultant de l'oposició entre com
prensió i explicació. En la base d'aquesta distinció es troba 
el fet que totes les coses que l'home coneix tenen una doble 
existència. Existeixen amb independència d'ell mateix i hi 
serien encara que no hi hagués homes al món, i, per altra 
banda, es troben representades en la seua ment, on són 
valorades per ell. Així, per exemple, les àguiles existien al 
món molt abans que l'home hi aparegués, però en fer la 
seua aparició, començà a patir els atacs d'aquests ocells, 
que amb alguna freqüència arrabassaven les cries dels seus 
ramats i fins i tot alguns dels seus fills petits. I així començà 
l'àguila a tenir per a l'home el significat del poder i la força 
i, amb el temps, l'home la dugué en els seus estendards 
com a símbol del seu esperit de domini. 

Doncs bé, la malaltia existeix des que existeix l'home, 
però no en el món de les realitats sinó en la mateixa ment 
de l'home, perquè la major part de les malalties es troba 
així mateix en els simis superiors, però aquests no se sen·
ten malalts. Pateixen, com l'home, ferides, infeccions, 
tumors i altres moltes alteracions orgàniques que l'home 
qualificaria de malalties, però no tenim especials motius 

per pensar que els simis les reconeguen com a tals i per 
això per a ells no existeixen. Fins i tot sembla que tampoc 
no les reconeixia l'home primitiu, perquè fa alguns anys es 
va descobrir a l'illa de Java una població aborigen per a la 
qual no existia la malaltia. Nòmades com eren, quan algú 
de la tribu emmalaltia i no podia seguir ja els seu com
panys, aquests l'abandonaven sense fer un problema 
d'allò que li passava. 

Cada malaltia és sentida de diferent manera per cada 
ésser humà que la pateix. I per això s'ha dit amb raó que 
no hi ha malalties sinó malalts. 

I davant el malalt, el metge pot tenir dues posicions dife
rents que puc exemplificar amb un petit símil. Pensem en 
dos germans, l'un de quatre o cinc anys i l'altre de catorze 
o quinze. El primer juga amb un cotxet de corda que fa 
córrer per tota l'habitació. De sobte, el cotxe es para i ja no 
es mou. El nen recorre al seu germà demanant ajuda; 
aquest, després d'una breu exploració, veu que la corda s'ha 
encallat i prompte pot remeiar l'avaria. Però més avant, 
passat ja algun temps, la corda es trenca i no té fàcil repa
ració. El menut plora desconsoladament i el seu germà gran 
tracta de consolar-lo. "No plores, el pare te'n comprarà un 
altre". Aquest accident desperta en el germà gran la curio
sitat per les joguines mecàniques i durant alguns anys té 
l'oportunitat de reparar-ne moltes entre els seu amics, i 
quan 'orienta en la vjda tria ser mecànic i al cap d'un 
quant temps el trobem regint un taller de reparació d'au
tomòbils. Però aleshores la seua actitud davant els seus 
clients no és la mateixa que la que va tenir quan per pri
mera vegada va reparar l'avaria de la joguina del seu germà 
petit. Llavor ho va fer perquè comprengué la pena del nen 
i va ser aquesta comprensió la que el dugué a intentar repa
rar-li l'avaria. Però ara no s'interessa pel problema que afec
ta el client que arriba al taller en busca de remei. Li és indi
ferent que tinga un altre. cotxe i per això tant li fa eJ temps 
que puga gastar per reparar-li el que li du al taller o, per 
contra, que siga un treballador al qual aquella pana li pro
duesca un seriós perjudici. Ell s'interessa solament per tro
bar la causa de l'avaria i, en localitzar-la, estarà ja calculant 
quant haurà de cobrar per reparar-la. 

Una cosa semblant, mutatis mutandis, és el que ha passat 
amb les actituds del metge. L'origen de la seua activitat és 
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l'instint de compa ió envers el dolor dels altres, però més 
tard el seu contacte amb les malalties li desperta la curio i
tat per descobrir-ne les causes i assajar-ne els remeis. Les 
veurà com un fet natural i s'oblidarà del que en cada cas 
pot sentir el malalt que les pateix. 

Al llarg de la histò1-ia ambdues po icions han tingut el 
eu predomini en la medicina. Però a la darreria de segle 

XIX la po ició naturalista hi domina a de pòticament, fin 
al punt que s'havien alçat diverses veus que propo aven 
que la carrera 'e tudiés a le facultats de cièn ia amb sola
ment unes pràctiques hospitalàries al final. Però en el tràn
sit del segle XIX al XX s'inicià el canvi gràcies sobretot a 
l'obra de Freud. Aque t cometé l'error de tractar el psi
quisme com si estigués sotmès a la llei de la causalitat i no 
pas a la teleologia, és a dir, a la finalitat, que hi és la cosa 
fonamental. Si veig al carrer un home corrent i em limite 
a estudiar el joc dels músculs i les articulacions que li per
meten aquest moviment, aquí s'acabaran els meus conei
xements d'això que contemple. i, en canvi, em po e a 
estudiar l'objecte de la eua carrera, que tant pot er per
què va fugint d'algú que el persegueix, perquè se li escapa 
l'autobú a la parada pròxima o simplement perquè està 
fent fúting, m 'hauré apropat al coneixement d 'això que 
estic contemplant. Va ser Adler qui va ub tituir -al meu 

parer, amb encert- la interpretació causalista de les neuro
sis per la finalista, però allò que jo repute un error de 
Freud no pot restar-li el mèrit d'haver atret de nou l'aten
ció del metge cap al concepte personal de la medicina, 
moviment en el qual l'acompanyà la medicina psicosomà
tica que nasqué aleshores. 

Bé crec que aquest és potser el fet més important en la 
història de la medicina del segle XX, però n'hi ha molts 
d'altres que no li resten a la saga i que considerarem a 
continuació. 

Estaria temptat de dir que tals canvis han estat els més 
importants en la història de la medicina, si no fos que 
amb això oblidaria altres troballes ense les quals aquests 
no s'haurien pogut realitzar. Em referesc, per exemple, a 
tot el procés d l coneixement de l'anatomia i la fisiologia 
corporal en els eu trets essencials, a l'aplicació del 
microscopi al coneixement de l'estructura corporal, com 
també al dels gèrmens microscòpics: cocs, bacteris, virus i 
d 'altres d 'igual importància. Però correspon al segle XX el 
desenvolupament dels raigs X, que, encara que conegut 
de del XIX, estaven a les beceroles en començar el XX, i 
en aquesta línia la tomografia axial per computadora 
(TAC), la re sonància magnètica i la utilització de mitjan 
de contrast amb el naixement de la urografia, l'arteriogra-

La\wina l.ª - AMPUTACION DEL MUSLO EN LA.:°CIRUJIA ANTISÉPTICA MILITAR. 
Posicion del operador y ayudanles.-Manual operalorio. 

'\l\mputació de la cuixa en la cirurgia antisèptica mili tar", gravat, dins Joan Aguilar i Lara, La nueva cirugía anfisépfica, València, Pasqual Aguilar, 1882. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 
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fia, la flebografia, l'encefalografia i la ventriculografia; el 
de envolupam.ent de l'endo còpia, reduïda abans d'aque t 
segle al sondatge de l'estómac amb mires a l'obtenció de 
líquid gàstric per a ulte1iors anàlisis , i la cito òpia, amb 
fin anàlegs. A l'endoscòpia d 'aqueste cavitats amb els 
objectius ass nyalat , va haver d 'afegir-s'hi en el egle XX 
l'endoscòpia amb finalitats diagnòstiques o operatòlies, 
com també la d'altres cavitats, com el peritoneu i l'espai 
subaracnoide a través de les fissures cerebrals; I'electro
cardiografia, l'electroencefalografia i la palencefalografia; 
l'exploració elèctrica dels nervis i els músculs i la recollida 
dels potencials evocat i l'ecografia. 

Tot això sense oblidar la descoberta de l'oftalmoscopi i 
I' otoscopi elèctric. 

Al costat d'aquest desenvolupament gegantí dels mitjans 
exploratoris del cos humà, cal consignar com a nota nega
tiva l'empobriment de I' anamnesi o història clínica, que 
havia arribat a la seua perfecció al final del segle XIX i que 
va anar entrant en decadència al llarg del XX, en què es 
redueix a la recollida de dades objectives i se suprimeix el 
llarg parlament amb el malalt, del qual, a banda de I' ob
tenció d'una informació no fàcilment subjecta a números, 
s'aconseguia un primer contacte metge-malalt sobre el qual 
tornarem a parlar més endavant. 

Pel que fa a l'etiologia o coneixement de la gènesi 
de les malalties, que en, remuntaria al ll ibre hipocràtic de 
les aigües, els aires i els llocs, enten que l'èxit més im
portant del segle XX ha estat el coneixement de l'herèn
cia no sols en la gènesi de moltes malalties, sinó com un 
factur essencial en el desenvolupament de l'individu 
davant el medi que l'envolta, entenent com a medi no 
sols l'entorn espacial, sinó també el curs temporal al llarg 
de tota la seua existència. 

Per descomptat, moltes malalties hereditàries eren cone
gudes des de temps antic . Com ho eren també la trans
mi ·ió de molts elements determinants de la semblança 
física i psíquica entre pare i fill . El refranyer de tot els 
pobles s'ha fet res ò d'aquest coneixement, com el no tre 
"de tal buc, tal eixam" o" i el pare é músic, el fill és balla
dor". I tot i que també les llei fonamentals de l'herència 
van ser descoberte per Gregor Johann Mendel a la fi del 
segle XIX, el segle XX ha estat te timoni d 'un g gantesc 
desenvolupament de tot a llò lligat a aquesta e fera del 
coneixement. Pot er la de coberta mé important de tote 
les relacionades amb l'herència és la del seu substrat anatò
mic i el coneixement del codi genètic que rep cada ésser des 
del moment de la seua concepció, el qual regirà no sols el 
seu desenvolupament, sinó que també contribuirà al seu 
comportament i condicionarà l'aparició de moltes malalties 
o, si més no, la predisposició a contraure-les. 

I no té una menor importància el procés en marxa de la 
realització del mapa del genoma humà, és a dir, la situa
ció dins dels gens dels diferents determinants que l'inte
gren, així com també les experiències d'enginyeria genèti-

Xeringa de Pravaz que es va utilitzar durant el darrer quart del segle XIX 
per a la administració de fàrmacs per via endovenosa. 

Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

ca que ens permeten predir que un dia no llunyà podran 
remeiar-se moltes de les malalties hereditàries. 

Cert és que tals experiències es troben perillosament 
prop dels límits que l'ètica els in1posa. Però no hem d'obli
dar que tots els avenços de la tècnica i del coneixement del 
món que envolta l'home han tingut la seua part negativa, 
que algunes vegades s'ha sabut obviar, però no sempre. 

També en aquest segle s'han enregistrat notables pro
gressos en el coneixement de les alteracions del quimisme 
que regeixen molte malalties. 

Pel que fa a la terapèutica, hem de tractar separadament 
els avenços de la medicina i els de la cirurgia. Quant a 
la primera, hem de recordar tot el que s'ha aconseguit en la 
prevenció de les malalties. Referent a això i encara que 
la vacunació antivariolosa ideada per Jenner, que va ser la 
primera de totes, es va crear a la fi del segle XVIII i la vacu
na antiràbica inventada per Pasteur ho va ser en el egle 
XIX, fou en el XX quan van tenir un desenvolupament més 
ampli le noves vacunes, com són l'antipoliomieütica, les 
preventives de les anomenades malalties de la infantesa i 
d'altres que no gaudiren del mateix èxit. Entre aquestes 
darreres hi ha la vacuna anticolèrica o les vacunes antigri
pals, que toparen amb la capacitat dels gèrmens de variar 
la seua campo ició, tal com ocorregué amb el del vulgar 
constipat, que continua sent uns dels fracassos, en aquest 
cas un poc ridícul, de la medicina preventiva. 

En aquest ordre de la prevenció de les malalties infec
cioses ha tingut un paper important la lluita contra els 
transmissors, com la rata per a la pesta bubònica, el mos
quit per a la malària i el poll per al tifus exantemàtic. I ja 
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que parlem de malalties infeccioses és obligat que comen
tem el fet més important ocorregut en el segle XX en 
aquest terreny, és a dir, la descoberta dels antibiòtics. L'èxit 
inicial d'aquests va ser tan espectacular que durant algun 
temps es va pensar que qualificaria la nostra era. Gràcies a 
ells quedaren eradicades als països cultes malalties com la 
sífilis, la gonocòccia, la menjngitis cerebroespinal epidèmi
ca, la tuberculosi i la lepra, i també malalties agudes, com 
la major part de les pulmonie . 

Tanmateix, els èxits inicials començaren a ser seguits per 
observacions que delataven el que es va anomenar 
resi tència microbiana, é a dir, la capacitat dels gèrmens 
patògens de desenvolupar mecanismes protectors en con
tra dels antibiòtics. 

En l'actualitat estem assistint a la lluita entre els crea
dors de nous antibiòtics que puguen vèncer aquesta 
resistència i els gèrmens, que no sembla que pensen 
donar-se per vençut •. 

Una pràctica d'anatomia, Bolet(n de lnformación Municipal, València, 
any XV, 53, 1967, fotografia de Luis Vidal. 

Biblioteca particular, València 

Un dels fracassos més dramàtics és el que es té davant 
la síndrome d 'immunodeficiència adquirida (SIDA), que, 
encara que pareix que existia end' mica ment a Àfrica fa 
molts anys, ha fet la seua aparició en aquest segle als 
països que, per entendre'ns, anomenem cultes. El virus 
causant d'aquesta malaltia ataca els mecanismes de resis
tència de l'organisme sa, cosa que dóna lloc a les malal
ties produïdes pels anomenats gèrmens oportunistes, que 
són els que destrueixen la vida del malalt. Certes expe
riències recents amb combinacions de diferents fàrmacs 
han produït una tendència a convertir la sida en una 
malaltia crònica, cosa que permet alimentar l'esperança 
que d'ací a pocs anys es descobriran les armes definitives 
contra el virus. 

Un altre fet entenebridor de l'optimisme que acom
panyà l'aparició dels antibiòtics -el primer dels quals, 
com és sabut, va ser la penicil·lina descoberta per Fleming 
en un fong- ha estat la seua impotència davant els virus 
en les malalties que aquests causen i per als quals encara 

· no tenim armes eficaces. 
I encara han sorgit noves amenaces constituïdes per l'a

parició dels anomenats prions, d'una grandària inferior 
als virus i un dels quals seria el causant de la anomenada 
malaltia de les vaques boges, que comportà fa pocs anys 
el sacrifici de milers de vaques al Regne Unit, on es des
cobriren els primers casos d'aquesta malaltia que, malgrat 
que no és segur, hom pensa que és transmissible a l' espè
cie humana. 

Una altra malaltia l'origen de la qual és encara desco
negut i per això la incloem ací en parlar de les malalties 
infeccioses, és la d'Alzheimer, desconeguda abans del nos
tre segle i que tl.utanl a4uesl ha anat multiplicant-se en 
els casos detectats . Aquesta afecció, que s'inicia habitual
ment en el sisè decenni de la vida, produeix una demèn
cia ràpidament progressiva contra la qual, ara per ara, ens 
trobem inermes. 

Entre les malalties no quirúrgiques l'existència i el trac
tament de les quals han experimentat canvis substancials 
en el seu curs, hi trobem la diabetis, d'origen hereditari. 
El seu pronòstic ha miJlorat notablement des que Banting 
va obtenir el 1921, a partir d 'extractes de pàncrees, la que 
uns anys abans Schoeffer havia batejat amb el nom d'in
sulina, hormona reguladora del metabolisme de la gluco
sa, que, com és sabut, és el glúcid utilitzat pel nostre orga
nisme com a principal material energètic per a totes les 
seues funcions. 

Igualment, el nostre segle ha vist una millora substan
cial en el tractament de les depressions endògenes i d'al
tres malalties mentals, com l'esquizofrènia. Entre aques
tes, cal destacar els avenços obtinguts en la cura de l'e
pilèpsia, que en el segle anterior es reduïa als bromurs, 
d'escassa eficàcia i massa efectes secundaris. A la teràpia 
d'aquesta manifestació morbosa tornarem més tard en 
parlar dels tractaments quirúrgics. 
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La cirurgia é l'art de tractar les malalties per mitjans 
cruents, encara que és evident que, en un principi, no hi 
va haver gen de eparació entre el tractaments mèdic i 
els quirúrgics elementals, com pogueren ser l'obe1tura 
d'un accés per donar lliure eixida al pus o la immobilitza
ció d'un os fracturat. Quan la medicina estigué ja en ple 
desenvolupament, sorgí la separació entre aquesta (in
cruenta) i la cirurgia. 

L'origen històric d 'ambdues ha estat diferent. La prime
ra procedeix de la medicina acerdotal, mentre que la sego
na té el seu origen en la medicina popular de xamans i 
remeier i, per això, si bé totes dues trobaren resistència per 
a la seua penetració en les universitats, els metges hi foren 
admeso aban que no els segons; i encara que aquests en 
la baixa edat mitjana aconseguiren penetrar en els dits cen
tres, ho feren primitivament en una categoria inferior i, a 
mé , era prohibit als doctor practicar el seu art. Aixi, e va 
donar el cas qu el mestre d'Andreas Ve al (llatinitzat 
Vesalius) a la universitat de París, el famós Jacques Ouboi 
(llatinitzat ylvius), dilatà tant com va poder l'obtenció de 
la borla de doctor per no veure's privat del dret de practi
car la dis ecc~ó, que, com la cirurgia, hi e taven prohibides 
als doctors. Es curiós que a Anglaterra els cirurgian no 
oblidaren aquesta humiliació i, com a reacció, renunciaren, 
ftns i tot quan les co es ja havien canviat naturalment, a 
titular-se doctors com la resta de metges i encara avui fan 
precedir el eu nom de les simples inicials Mr. de mister. 

El desenvolupament de la cirurgia es recolzà en un trí
pode on encara avui de can a: l'ane tèsia, la asèpsia i l'he
mostàsia. La primera ha e tat sens dubte l'anestèsia en le 
seues formes més elemental d 'admini tració al malalt 
d'alguna beguda espirituosa que aconseguí embriagar-lo 
més o menys profundament per suportar el trauma opera
tori. Però molt sovint aquesta administració era insufi
cient o no n'hi havia en absolut i era substituïda per la 
subj cció del malalt per part d'uns ajudants insensibles a 
les seues manifestacions del dolor. 

El egle XIX assistí a la descoberta dels anestèsic pxò
piament dits i el cloroform en fou el primer. Però ha estat 
el segle XX el que n'ha conegut un extraordinari perfeccio
nament. El cloroform, el va substituir prnmpte l'èter, 
meny perilló que aquell, però més tard també reemplaçat 
per altres fàrmacs no admini trats per inhalació, sinó per 
via intravenosa. Alhora, naixia l'anestèsia local, que pro
duïa la insensibilitat de la zona objecte de la intervenció 
per mitjà d'injeccions subcutànies de fàrmacs neuròtrops. 
L'anestèsia local fou acompanyada d'altres formes destina
des a produir la insen ibilització de zones més extenses, 
com ara l'anestèsia regional, amb la qual es bloquegen 
troncs nerviosos d'àmplia distribució; l'anestèsia epidural, 
destinada a bloquejar le arrels nervio es en l'e pai que 
separa la dw·amàter del raquis i l'anestèsia raquídia, amb la 
qual es bloquegen le vies sensitives de la medul·la des de 
la part mitjana del tronc cap avall. 

Les facultats de ciències i medicina, al campus de Blasco lbañez, Boletín de lnformación 
Municipal, València, any XV, 53, 1967, fotografia de Luis Vidal. 
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L'antisèpsia apareix en el segle passat amb Lord Lister, 
qui preconitzà el bloqueig dels agents patògens per mitjà 
de substàncies microbicides, mètode que va ser substituït 
amb avantatge en les albors de la nostra centúria per la 
asèpsia, que consisteix no a bloquejar aquests agents, sinó 
a impedir-ne la presència en el camp operatori mitjançant 
l'esterilització de la indumentària dels cirurgians i de tots 
els elements que intervenen en l'operació. 

En darrer terme, parlarem de l'hemostàsia, que primi
tivament es pretenia aconseguir amb lligaments en les 
arrels dels memhres i en certs casos amb cauteris. Aquests 
mètodes van ser substituïts en el segle passat per les pin
ces hemostàtiques, de les quals les de Péan i les de Kocher 
van ser els primers models, i més tard, ja en el nostre 
segle, per les pinces elèctriques monopolars i bipolars i 
per substàncies hemostàtiques, de les quals la primera va 
ser el múscul de colomí i, més endavant, la fibrina, natu
ral primer i artificial després. 

Amb aquests perfeccionaments en el trípode al qual ens 
referíem, pogueren abordar-se en el segle XX intervencions 
abans impensables, sense oblidar l'ajut poderós que per a 
aquestes va representar la transfusió de sang, que, una 
vegada obviades les incompatibilitats degudes als diferents 
grups sanguinis, ha salvat innumerables vides. 

En la centúria passada l'única cavitat corporal abordada 
havia estat l'abdominal, i la cirurgia del òrgans que s'hi 
contenen havia aconseguit notables resultats, però tant la 
cavitat encefàlica com la toràcica havien estat fins al nostre 
segle un noli me tangere, a excepció de l'evacuació d'algun 
abscés purulent o d'una hemorràgia. 

No podem enumerar ara, perquè ocuparia molt d'espai, 
totes les intervencions que en aquestes cavitats es practi
quen, i ens limitarem a assenyalar els trasplantaments d'òr
gans, que s'iniciaren en l'abdominal amb l trasplantament 
de ronyó, encara avui un dels mé practicats, i 'han e tès 
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a molts altres òrgans, dels quals cl de cor, realitzat per pri
mera vegada per Christian Barnard (1967), és sens dubte 
el més important, ja què no el més difícil. 

En aquest segle s'han iniciat pràcticament totes les 
especialitats, precedides únicament per l'odontologia i 
l'oftalmologia. La primera aparegué de manera paral·lela 
a la medicina i va dur un desenvolupament independent 
que ací no podem resseguir. En l'odontologia nasqueren 
l'anestèsia i les pròtesis i en aquesta centúria s'ha iniciat 
la implantació de dents directament a les barres. 

Pel que fa a l'oftalmologia, els progressos més notables 
van lligats a l'ús dels raigs làser per al despreniment de 
retina i per al tractament de la miopia. Igualment, s'han 
fet grans avenços en el tractament de les cataractes amb 
la implantació de cristal·lins artificials. I no podem obli
dar la substitució dels vidres naturals en les ulleres per 
altres d'artificials de menys pes i més resistència. 

En otologia, els progressos més notables han estat l'au
diometria, els audiòfons -que han substituït les trompetes 
clàssiques-, la cirurgia de l'otosclerosi amb l'obertura de 
l'anomenada novovalis i els trasplantaments de còclea. 

En cardiologia i angiologia, a banda dels trasplantaments 
de cor ja assenyalats, cal mencionar la substitució de vàl-

vules cardíaques i l'ús generalitzat d'artèries artificials o el 
trasplantament de les naturals per substituir-ne d'altres 
amb e tenosi amb els anomenats by pa s, terme anglès, 
equivalent a la circumval·lació o marrada en català, que 
'ha generalitzat en totes les llengües. 

En urologia a banda dels trasplantaments de ronyó ja 
assenyalat , podem recordar l'ús de teixit ah orbents per 
mitigar la incontinència urinària. 

En neurocirurgia, e pecialitat nascuda en aquest segle 
que s'inicià amb el buidatge d'acces os d'hematome intra
cranials i l'extirpació dels tumors cerebrals, com també amb 
el tractament del dolor, ha experimentat en l'últim terç d'a
questa centúria un espectacular desenvolupament amb l'a
nomenada cirurgia funcional per a l'atenció a la tremolor i 
les hipertonies i els moviments anormals. Ací la cirurgia 
clàssica ha estat substit uïda per la rac;liocirurgia, que, en lloc 
del bí turí, fa ervir diferent radiacions penetrants, les 
quals darrerament s'empren també per tractar l' pilèp ia. 

En la cirurgia estètica, especialitat també na cuda en 
aquest segle, cal assenyalar l'ús de pits artificials i el trac
tament de les arrugues i les cel·lulitis. 

En la ginecologia el fet més cridaner és el de la fecunda
ció artificial i l'ús de les anomenades mares de lloguer que, 
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en e entrar en el judici que tals pràctiques mereb<en de 
del punt de vi ta ètic, han comportat una revolució en el 
tractament de l'esterilitat ol comparable a la iniciada per 
l'enginyeria genètica. En aquest camp, el clonatge <l'ani
m.als superior i l'amenaça d'aplicar-lo a l'home són fets 
que han despertat l'atenció i la polèmica en els darrers anys 
d'aquesta centúra. 

Per acabar i, breument, perquè altra cosa no em permet 
l'e pai que m'ha estat assignat, comentaré els canvi expe
rimentats en el egle XX en la relació metge-malalt i en el 
tipus d 'a sistència a aquest, tote dues relacionades. 

La relació metge-malalt, sobre la qual tan belles i pro
fundes pàgines ha escrit el meu cordial amic Pedro Laín 
Entralgo, és es encialm.ent una relació d'amor, com ja hem 
dit al començament d'aquest escrit: la rela ió entre una 
per ona necessitada d'ajuda i una altra capaç de proporcio
nar-li-la i di po ada a fer-ho. 

En els temp de la medicina acerdotal, el acerdot
metge no és el qui pos eeix la facultat de curar: és un im
ple repre en.tant de la divinitat, que sí qu pot fer-ho. I abd, 
el guarit no pot pagar una ajuda que no té pagament i ol 
deixar un te timoni del guariment acon eguit, com veiem 
en els membre artificials que decoren els llocs de pelegri
natge. A aque ts el malai olia afegir una almoina que, 
quan el sacerdot-metge va anar canviant en el m tge pro
fessional va donar lloc al anomenat honorari . 

En aquells temps s'atribuïa a certe persones aliene a la 
professió mèdica aque ta virtut curativa. l així, per e em
ple, el rei d'Anglaterra posseïen la virtut de guarir l'e crò
fula amb cl seu conta te, com en conta hake pe,ire.. 

A me ura que la medicina va anar fent- e professional, va 
anar diferenciant-se darament una medicina de ric i una 
altra de pobres. La primera era exer ida per professional 
prestigio o que olien cobrar grans quantitats pels tracta
ments. Però de ve.gade també eren objecte de revenge , en 
ca d'haver fracassat. Ai.,xí, per exemple, Gabriele de Zerbi , 
m tge itali· , va er requerit per tra tar a Constantinobl un 
ric funcionari i a l'efecte realitzà l llarg viatge necessari. Va 
reeixir en la seua comesa i va rebre a canvi enormes sumes 
en diners i en obres d'art. Però quan tornava cap a la seua 
pàtria, l'al·ludit funcionari va faltar i els eu parents, enn.1-
rits, van noliejar un vai,"Xell ràpid amb el qual atraparen 
aqueJI en què Zerbi regre ava. I no ols li arrabassaren tot 
el que prèviament li havien dona com a pagament pels 
eus serveis, sinó que li van matar el fill i ncara va ser una 

gran fortuna que a ell li perdonaren la vida. 
Els pobre solien ser tractat pel remeiers i els a

dobador de luxacions, el anomenats a Galícia mancí
ñeíros, que sembla que no ho feien gens malament, o 
queien en man de farsants que 'a tribuïen dot màgics 
per obtenir guariment . 

Encara que embJ mentida, en el egle XX i en els nos
tres die encara qu den re te d'aquest tipu de medicina 
en els paï os cultes. I el canvi més important ha estat fer 

accessible una medicina científica a totes les classes socials. 
Aque ta, la solia exercir en les poblacions petites un metge 
titular a ou de l'ajuntament, metge que tenia l'obligació 
d'a sistir gratuïtament aquells que posseïen un document 
acreditatiu de pobre a, mentre els subjectes adinerats li 
contractaven l'assi tència mitjançant un cànon anual, l'a
nomenada "conducta". I en els caso de major gravetat o de 
més difícil diagnòstic, solia cridar a consuJta un facultatiu 
pre tigió de la ciutat propera. Aquests hàbits van canviar 
radicalment a partir de la creació en gairebé totes les 
nacions culte de la que a Espanya 'ha anomenat 

eguretat Social , qu va nàixer amb la intenció d'estendre 
a tots els habitants la mateixa assistència extrahospitalària 
i intraho pitalària. A aquesta assistència oficial, s'hi umà 
la de societat que per mitjà d'un cànon asseguraven la 
mateixa assitència als individu de classes adinerades, el 
quals, ad crivint-s'hi, evitaven les dilacion i les molèstie 
que la Seguretat Social oficial provocava de vegades. 

Aquest sistema en què el metge presta obligatòriament 
un ervei a canvi d 'una quantitat fixa va comportar una dis
minució del eu pre tigi , per tal com el malalt no el bu ca
va per la seua fama sinó perquè era el que ü estava adscrit. 

Una egona causa de la disminució del prestigi del 
metge en el egle XX ha estat l'aparició dels antibiòtics i 
els progresso de la ciència i la tècnica mèdiques que ja 
hem assenyalat. 

Hi hagué un temps que es discutia si la medicina era un 
art o una ciència. En l'art és fonamental l'artista perquè 
cada o·eació du el seu segell propi din de l'estil de l'època. 
En canvi, en la ciència é fonamental el conjunt de conei
xements acumulats al llarg dels segles, i el científic, encara 
que n'hi pot afegir de nous, és essencialment un intèrpret 
dels ja ap legats. 

En la medicina va primar el metge quan la ciència era 
rudimentària, però a mesura que aquesta ha anat desen
volupant- e, era obligat que disminuís la im.portància del 
primer. Quan al principi d'aquest egle s'iniciaren els vols 
transoceànics, el pilot aparei ien corn a heroi d'una 
gesta singular; avuj no preguntem mai el nom del no tre 
pilot, encara que per cortesia l'hostessa ens el diga en 
donar-no la benvinguda. De la mateixa manera, recorde 
que, quan les operacions intrabdominals comportaven un 
considerable risc, aban de otmetre'ns-hi hi havia una 
recerca per aber qui era el cirurgià que despextava més 
confiança. A mi, fiJl d'aquell temps, m'e balae.ix que quan 
pregunte a qui ha estat objecte d 'una operació de les de 
m ' alt risc el nom del cirurgià que l'ha intervingut, em 
trobe que aco turna a desconèixer-lo i a tot estirar m diu 
el nom de !'ho pita! on li ha e tat practicada. 

El 1955 deia jo en la lliçó inaugural d'une jornades 
mèdiques en le qual vaig elegir el tema "Antibiòtics i reJa
ció metge-malalt" que la de coberta d'aque ts fàrmacs han 
con1po1tat un fort revés per al pre tigi per ona! deJ metge. 
En efecte, en aquells anys d'entusiasme pel de cobriment 
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de Fleming, davant qualsevol malaltia infecciosa el metge 
assistent no es preo upava a penes d'una exploració prèvia, 
sinó que prescrivia la penicil·lina. Sols en el cas que aques
ta fallés , recorria a un dels seus uccedanis, i és clar que per 
a una co a així no calia una gran ciència. I encara que això 
siga una caricatura, és veritat allò que dèiem al comença
ment respecte a l'oposició entre el prestigi del metge i el 
prestigi de la seua ciència. 

I.:últim colp que ha patit el metge en aquest egle és l'a
parició primer i la proliferació mé tard de les demande 
judicials per supo ade negligències mèdiques. No oblide 
el cas que ja he citat de Gabriele de Zerbis i d 'altres repre
sàlie que en la història han patit els metges pels seus fra
cassos, però açò no pot comparar-se amb la situació que 
ara comentem. Just és reconèixer que la reclamació del 
malalt no va sovint en contra del metge demandat, sinó 
que és només la pretensió d 'obtenir-ne una quantitat més 
o menys voluminosa de l'assegurança que cobreix els riscs 
d 'aquell, però és evident que el crèdit del metge i el de la 
seua classe pateix un dany irreparable. Amb ajxò, la tra
di.cional relació amorosa metge-malalt s'està convertint 
en la de dues persones cadascuna de les quals desconfia 

de l'altra . Aquest fet no serà bo per al metge, però serà 
molt pitjor per al malalt. 

I, darrerament, l'últim canvi originat a l'altre costat de 
l'Atlàntic é que, mentre que, fins ara i al llarg de segles 
d'història, el malalt havia estat sempre considerat com un 
menor la protecció del qual estava encomanada aJ metge, 
actualment assistim a la tendència de considerar-lo com 
el major de edat que és. Aban el metge era qui li dona
va informació de la eua malaltia i entenia que era útil 
ocultar-li els perill que, com que eren rarament eguits 
d'un acabament fatal segur, tan sols li hamien produït 
preocupacion . Ara es fa obligatori per al metge revelar-li 
totes les eventuals conseqüències tant del curs de la 
malaltia com del tractament a què, al seu parer, s'hauria 
de sotmetre. 

Tot símptoma morbós conté una amenaça i la seua gra
vetat eventual era fins ara coneguda olament pel metge, i 
aquest coneixement con tituïa per a ell una càrrega feixu
ga, revenja potser dels déus per haver penetrat en els seus 
secrets. Com hem vi t, es pretén ara que aquesta càrrega la 
suporte també el malalt, i jo no arribe a entendre què gua
nyarà amb això. 







DE L'HORT DE SIMPLES AL JARDÍ BOTÀNIC 

MANUEL COSTA I JAIME GüEMES 
Universitat de València 

L A l·líSTÒRIJ\ DEL JARDÍ BOTÀNIC de la Universitat de 
València és paral·lela a la de la mateixa universitat, 
i el seu canvi ón reflex de l 'evolució de l'Estudi 
General i, especialment, de la botànica com a di -

ciplina acadèmica. Al llarg de més de 400 anys, ha estat el 
reflex dels ideals universitaris de desenvolupament del 
coneixement, servei a la societat i adequació als progressos 
de la ciència i la tècnica. La dependència, segons les èpo
ques, de les facultats de medicina i ciències, l'ús com a lloc 
d'ensenyament i investigació universitaris i l'atenció per
manent a les demandes que la societat plantejava sobre el 
coneixement i l'ús de les plantes n'han perfilat el desenvo
lupament i la història. 

EL JARDÍ BOTÀNIC EN ELS ESTUDIS DE MEDICINA (1567-1787) 

Els estudis de botànica en els primers segles de funcio
nament de la universitat de València van anar lligats als 
ensenyaments de medicina i eren impartits en la càtedra 
d'Herbes. La finalitat d'aquesta assignatura era l'estudi 
de les plantes amb propietats medicinals i la seua expli
cació tenia un caràcter principalment pràctic: en van dei
xar una prova els magistrats de la ciutat quan van nome
nar Joan Plaça catedràtic d'Herbes. Era l'any 1567, i 
aquell manament va quedar reflectit en el Manual de 
Consells: 

"E axí mateix ab que haja de e.xir per temp de trenta 
dies fora la present ciutat per le muntanyes e altres parts 
en lo temps e vegades que le parexera per a mostrar al 
estudiants e altres persone que anar volran la cognició de 
les erbes e perque tinga compte ab un on en lo qual se 
planten les erbes que a d'aquell parexeran necessàries, 
donant li loch opportú on se faça dit ort e ortolà que tinga 
càrrech de cultivar aquell. E porte compte ab les botiques 
de apothecaris. E que dure per temps de dos anys donant". 

Les instruccions sobre com s'havia d'explicar l'assigna
tura són clares i s'hi inclou la formació d'un hort de plan
tes medicinals. Aquesta és la primera referència que es té 
del Jardí Botànic de la universitat de València. 

Els horts de plantes medicinals havien començat a sorgir 
com a elements docents uns anys abans a les universitats 

de la Itàlia renaixentista. El primer va ser creat a Pisa 
( 1543) per iniciativa de Luca GhinJ. 

Joan Plaça era llavors corresponsal del botànic flamenc 
Charles de L'Escluse (Clusius), a qui va conèixer durant el 
eu viatge per Espanya durant els anys 1563 i 1564 i a 

qui mo trà a València el primer alvocat (Persea ,m,cricana 
Mill.) aclimatat a Europa. Plaça va enviar a Clusius nom
broses plantes valenciane , algunes de les quals van ser 
inclo es en la seua Rnriorum aliquot stirpium per Hispnnias 
observatorum Historia ( 15 7 6). No va deixar cap obra escri
ta, però el eu coneixement i dedicació a la botànica i a la 
medicina han quedat recollits en l'obra de Cl.usius i en 
una farmacopea manu crita, "Platicccgc Genera/is. A doctisi-
1110 hnc prestantis imo J oa1111e Pla sa Preceptor i mco. l1111c11ta et 
illustrata", d 'algun del eu alumnes, que es con erva a la 
universitat de Pàdua. 

No ha quedat certesa que Plaça dugués a terme l'encà
rrec de la ciutat encara que, si ho va fer, l'hort no va 
durar. Jaume Honorat. Pomar el va succeir en la càtedra 
d'Herbes, i el 1598 es va traslladar a Madrid reclamat pel 
rei Felip 11 per ocupar el càrrec de "metge herbolari", per 
"110 haber e11 totla Espmia catedra de yerbns y jl.orcccr tanta en 
sola Valcncia ". Com a mosu·a de la seua estima, el rei li va 

A Lusitana, In Oioscorídis Anazarbeí de Medica Mater/a L/bros ... , 
Lugduni [Lió], Viduam Balthazaris Arnoleti, 1558. 

Jardí Botànic, Universitat de València 
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Jo. Georg., 'Veduta a volo d'uccello dell'Orto Botanico', dins J. Ph. Tomasini, 
Gymnasium palavinum, Udine, 1 654, 
Biblioteca de la Universitat de Pàdua 

regalar un manuscrit il·luminat -avui anomenat Còdex 
Pomar-, col·lecció de més de 200 làmines d'animals i 
plantes, algunes valencianes, però la majoria exòtiques. 
No es coneix que Pomar cultivé a València cap hort de 
plantes medicinals amb finalitats docents. 

Per motius desconeguts, l'hort va deixar de ser un ele
ment important en l'ensenyament i, en les constitucions de 
1611, en les quals es detalla la manera en què els catedrà
tics han d'explicar la assignatura d 'Herbes, 'insisteix en la 
pràctica de camp o herborització, però no s'hi esmenta cap 
encàrrec de cultivar un hort medicinal: 

"Lo catedràtic de simples o herbes llegirà com es costum 
de dos a tres, y llegirà la Methodo Universal, y lo quart y 
quint llibre De Simplicium Medicamentornm Facultatibus, y 
aprés en particular los simples de la botiga. També serà 
obligat a mirar les herbes per los llocs acostumats, pera que 
les vejen y coneguen ocularment los estudiants, per est 
orde: que la primera eixida sia per los horts , la segona per 
diuerses parts de la horta, la tercera al barranc de 
Cauaixet, la quarta al barranc de Torrent, la quinta a la 
Murta, y a Pkaltejo, y a les demés parts que és costum. Y 
per als estudiants que no poran anar, portarà les herbes 
que son més rares, y menys conegudes, per a mostrarles als 
estudiants, perque tinguen noticies delies". 

El llibre de text que s'hi va imposar és la farmacopea de 
Galè i continuarà sent el text obligat fins a l'aprovació del 
pla Blasco a la darreria del XVlII. Fins aquesta data, la 

botànica és una assignatura purament mèdica i el seu estu
di se centra en les plantes amb propietats terapèutiques. 

No obstant això, el 3 de juny de 1631, el doctor Gaspar 
Pons, en nom dels professors i alumnes de la facultat de 
medicina de València, els cirurgians i els oficials del Col·legí 
d 'Apotecaris, d~ nsà davant el municipi la conveniència 
d'un jardí botànic. El jardí es va crear i es confià al catedrà
tic d'Herbes Melcior de Villena. El 25 de febrer de 1633 es 
va aprovar el reglament pel qual s'havia de regir, prenent en 
arrendament per 8 anys al preu de 40 lliures valencianes 
annuals dos horts situats junt al convent de Sant Julià al 
carrer Sagunt, anexes a l'antic Hospital de Sant Llàcer, pro
pietat de l'Hospital General. 

No va durar tampoc aquest jardí, i el 1684 Jaime Ma
droño va ser designat comissari reial per a "la nova erecció 
del hort deles herbes medicinals", i el catedràtic d'Herbes 
Gaudenci Senach administrador únic de l'hort esmentat. El 
1685, Senach va adquirir una casa a la parròquia de Sant 
Llorenç, davant el col·legi de Sant Pere Nolasc, i hi llogà un 
hort contigu. Va fer obres de condicionament de la casa 
com a dependència per a l'explicació de les classes i per al 
reconeixement de les plantes collides al camp i va plantar 
l'hort amb plantes medicinals. 

Les constitucions de 1733 insisteixen en la pràctica de 
l'herborització i, aquesta vegada sí, en la necessitat d'esta
blir un hort per a l'ensenyament de les plantes medicinals, 
d'on es dedueix que el de Senach havia desaparegut. 

" ... y en destinando (como se espera) esta llustre 
Ciudad, dentro de los muros, o cerca de ellos, algún huer
to para yerbas medicinales, devu cuidar dicho cathcdratico 
de los simples que se planten, y crien quantas pudieren, y 
e~pecialmente las mas exquisitas, y acudir a êl con sus dis
cípulos, una vez a lo menos en cada mes, a explicar muy 
despacio la naturaleza y propiedades de dichas yerbas" . 

No es tenen notícies que el manament de les constitu
cions s'acomplís, malgrat l'informe sobre l'ensenyament 

A Tosini, "Veduta dell'Orto Botanico", dins A Geni, 
Guida a/l'Imperial Regio Orto Bofanico in Padova, Pàdua, 1854. 

Biblioteca de la Universitat de Pàdua 
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universitari que envià Gregori Mayans al rei el 1767, en el 
qual s'insisteix en la utilitat de: 

" ... un Jardín, donde el Cathedratico de Botanica debe 
procurar tener gran variedad de hierbas no comunes, i las 
que mas uelen servir en la medicina; haciendo que sus dis
dpulo la vean, i que digan su nombre para examinar si 
las conocen". 

D'aquesta manera, al llarg de dos segles, el jardí botà
nic (llavors hort de simples), anà canviant d'ubicació, 
sempre vinculat de la facultat de medicina i ota la res
ponsabilitat del catedràtic d'Herbe . El final del segle 
XVIII, com veurem, va ignificar un important canvi en 
l'ensenyament de la botànica i, tot i que es manté lligada 
a la facultat de medicina durant altres cent anys, va can
viar la seua orientació. El concepte de jardí botànic uni
versitari va canviar també. 

EL JARDÍ BOTÀNIC EN EL DESENVOLUPAMENT 

DE L'AGRICULTURA (1787-1900) 

A mitjan segle XVIII, l'ús cada vegada menor dels medi
caments simples, l'arribada de plantes de les colònies i l'in
terès pel desenvolupament de l'agricultura van provocar un 
canvi en el estudi de la botànica com a reflex dels corrents 
intel·lectuals renovadors que corrien per la societat espa
nyola. El canvi es va concretar amb la consolidació com a 
assignatura independent en el pla Blasco de 1787. 

El debat va començar uns anys abans, quan el 1772 el 
rei Carles III ordenà a les universitats espanyoles l'elabora
ció de nous plans d'estudis. Aleshores, la universitat de 
Valéncia continuava regida per les constitucions de 1733, 
en las quals la botànica s'explicava a la càtedra d'Herbes i 
Simples. En la revisió d'aquesta assignatura per remodelar
ia, José Albertós va criticar l'incompliment de les constitu
cions de 1733, ja que no s'eixia al camp, no s'ensenyava 
amb detall les característiques i propietats de les plantes i 
no es disposava d'un hort botànic. La comissió encarrega
da de la redacció del nou pla va insistir en la necessitat 
d'un hort per suplir les eixides al camp i detallà els contin
guts de l'assignatura centrats en l'explicació dels medi
caments simples i compostos, de les seues propietats, 
manera de reconèixer-los i de receptar-los, però el seu dic
tamen s'allunyà de la botànica teòrica: 

« ... ni se embarazara al estudiante con un estudio [el de 
botànica] que mas sirve de pompa y curiosidad que de uti
lidad y beneficio para la curación de las enfermedades". 

J osé Albertós va mantenir la defensa de la botànica com 
a complement necessari al coneixement dels efectes i usos 
de les herbes. No va ser atès el seu parer, i al final va pre
valer l'opinió "que no era absolutamente necesaria para formar 

Retrat de Joan Plaça, nomenat catedràtic d'Herbes en 1567. 
Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles (dipositat al Museu de Belles Arts Sant Pius V, València) 

un médico practico". El canvi d'orientació dels estudis de 
botànica va haver d'esperar a la fi del XVIII per veure's 
reflectit en les constitucions de la universitat de València. 
El l 7 8 7, després de l'aprovació del pla Blasco, apareix en 
els plans d'estudi d'aquesta universitat. Amb la nova orien
tació, l'ensenyament de la botànica ja no es va fer amb les 
farmacopees, sinó que es va recórrer als cursos de botànica 
escrits pels catedràtics del Real Jardín Botanico de Madrid, 
cosa que denotava la influència d'aquest establiment en la 
docència universitària. 

Durant aquest temps, la universitat no va perdre l'in
terès per la instal·lació d'un jardí botànic i, el 1757, el rec
tor Lorés va proposar al claustre la instal·lació d'un jardí 
botànic a l'Albereda. La proposta es va traslladar a la ciu
tat i aquesta l'acceptà el 1778. L'any següent encarrega al 
doctor Tomàs Manuel Vilanova un dictamen sobre l'esta
bliment d'un jardí botànic a la ciutat. Vilanova va redac
tar el projecte, en el qual incloïa una memòria sobre el 
que havia de ser un jardí botànic i uns plànols per situar
lo a l'Albereda. Mai no es va dur a terme aquest projecte, 
però no es va oblidar tampoc la idea d'instal·lar un jardí 
botànic a l'Albereda. 

El 1776 es va constituir la Reial Societat Econòmica 
d'Amics del País de València, la qual tenia com a primer 
objectiu el desenvolupament tècnic i econòmic de la re$ÏÓ, 
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Tomàs Vilanova, Dictamen sobre un Jardín Botanico, manuscri t, 1779. 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid 

i va mostrar un interès especial per l'avenç de l'agticultura. 
Des dels seus orígens va donar suport i va fer seua la idea 
d'instal·lar un jardí botànic a València, però també des del 
principi els interessos de la Reial Societat i els de la uni
versitat eren oposats. El l 796, obté "quatro cahizadas de tie
rrn en la pa,tida de Algir6s a la ermita de la Solcdad para insta
lar 11n ]ard.í11 o Hucrto Bota11íco para cl pzíblico en gcnernl y pam 
lo t1st:11dinntes de la U11iJ1ersidad Litararia", i demana a la ciu
tat la cessió de dos horts a l'Albereda amb les seues torres, 
per afegir-los als seus. 

El 1797, la ciutat consulta el claustre de la universitat i 
el rector Blasco, en nom d'aquest, no es mostra gaire favo
rable. o per la idea de crear un jardí, sinó per les com
petèncie de le institucion : 

" ... El objeto de la Ciudad debe ser el Jardín con rela
ción a la en eñanza pública, e to es un Jardín que conten
ga, no oio las hiervas conocidas por medicinales, sino 
todos lo géneros y especies de hierva , arbustos y arboles 
para en efütr practicamente por vista de ojos tanco la parte 
medica de la Botanica, como la Botanica en general, según 
esta mandado en el Plan de Estudio : y el obgeto de la Real 
Sociedad deven er varios experimentes refativos al pro
greso de la agricultura". 

I proposa la separació de terrenys i dominis i que la ciu
tat reste com a propietària i amb facultats per nomenar els 
catedràtics de botànica: 

" ... la Real Sociedad quede dueña absoluta del terrenc 
destinada a experimentes de agrí ultura, y la llustre 
Ciudad dueña también absoluta del terreno dcstinado a 
Jardín Botanico". 

El l 798, la ciutat aprovà la proposta de Blasco i va cedir 
a la universitat la casa-torre de Santiago, a l'Albereda, i els 
horts adjacents, per a la instal·lació del jardí botànic. No 
obstant això, la universitat hagué de fer-se càrrec dels cos
tos de les obres necessàries. 

La universitat esdevingué la propietària dels terrenys de 
l'Albereda i hi inicià inmediatament les obres d 'instal·lació 
del jardí. Amb tot, no s'arribà a instal·lar compl tament ja 
que a principi de 180 l la ciutat instà la universitat a bus
car una nova ubicació per al seu jardí botàni . A principi de 
1802, el rector de la universi tat informava la ciutat que el 
clau tre estava d 'acord a in tal· lar el jardí botàni.c a l'hort 
de Tramoiere , situat al carrer de Quart i propietat de 
l'Hospital General, i amb aquesta finalitat la ciutat hauria 
d'adquirir la casa i l'hort i pagar-ne a l'Hospital les rendes. 
La ciutat no podia tornar a la univer itat les despeses fetes 
a l'Albereda, i per compen ar-la va oferir: 

" ... conceder a la Universidad perpetua y graciosamen
te la fac.ultad de tener una mesa en la plaza de.l mercado 
donde e vendan la yerbas medicinales del Jardín 
Botanico". 

El terreny cedit per la ciutat a la universitat és equivalent 
al que aque ta tenia ja a l'Albereda, i va quedar fixat en "8 
cahizadas y anegada y media de tierra" [ aquesta superfície 
correspon aproximadament a 33.000 m2 , poc més de la 
meitat de la superfície actual del jardí, la qual no s'aconse
gueix fins a 18 7 8]. El 1803 comencen els treballs al nou 
jardí. El rector Blasco consultà Antoni Josep Cavanilles, lla
vors <.lirector del Real Jardín Botanico de Madrid, sobre les 
instal·lacions i e:l pe:rson::il íJllf.' ha de tenir a càrrec seu i l'in
formà dels progres o de l obres. De del principi , Bla co 
'encarregà de supervi ar personalment el de envolupa

ment dels treballs, y al davant hi va posar el doctor Francesc 
Gil, persona de la seua confiança. Entre 1803 i 1804 es van 
traslladar plantes des del jardí de Puçol al de València, s'ad
quiriren llibres i s'hi van realitzar obres. El 1805, en contra 
de l'opinió del rector Blasco, el doctor Vicent Alfons 
Lo.rente va obtenir la càtedra perpètua de botànica i es va 
fer càrrec de la direcció del Jardí Botànic. 

Lorente havia acabat els seus estudis de medicina el 
1781, i es va formar com a botànic amb el doctor Tomàs 
Manuel Vilanova, catedràtic d'aforismes d'Hipòcrates, i 
amb el caputxí fra onstantino de Castellote, aleshores 
director del jardí botànic fundat per l'arquebisbe Mayoral i 
que es mantenia a Puçol. El 1788 va optar a la càtedra tem
poral de botànica acabada de crear, la qual va ser guanyada 
per Raymundo Muñoz. El 1789 va ser nomenat corres
pon al del Re.a l Jardín Botanico de Madrid, i aconseguí la 
càtedra temporal de botànica el l 791, que va mantenir fins 
que va aconseguir la perpètua l'any 1805. 

Lorente en va concloure les obres, va ordenar l'escola 
botànica segons el Sistema Sexual de Linné, de qui era fer-



ENUMERATIO PLANTARUII 

HORTI BOTANICI VALENTINI. 

A1ielin Ool'ibunda. Decr,im. 
l'll(IC tri,. 

Ahies 11or1hnonnionn. Dougt. 
Ahutilon aurnnlincum. 

insigne. T.ilu/1. 
1r.coniwllorum. B. ,lf. 
·trintum. Vif r/1. 

·vcnQsum . Nob. 
Acacin ncnuthophom. 11". 

1111g11 tiíolíu . Wc111/I. 
1,irnpsulnris. 
rullrííol'IJIÍS, Tlook. 
•loolbnlo. T,ink. 
litrncsinno. JV. 
lloribundn. 11'. 
¡;!nuca. fi'. 
.lulihrissin. 11'. 
lollsilií¡uo. 11'. 
Lobhcck. 11'. 
lcpro,n . Sicb. 
loucoccphnln. Berl,?·. 
liuiíolin. 11 '. 
lophnnthn. 11 . 
plu111osn . /To,rc. 
Sophorro. TJrsf. 
1romh11lifcrn. 11'. 

Vel'D. 11'. . 
W nlichiann. D. C. 

Attcnn scriccn. Jnc!f. f. 
Ar.(lliphn phlcoid s. Cav. 

vir~inicu . { •. 
A~11111h11J noollls. /,. 
Acer mlhncnsc. 

éntnpestrc . T,. 
caucosicum. 
co1·iaccum. Tlumsc/i. 
crclicum. L. 
,l= 1·cM(llllll, ehr/t. 
l'ulsòu . 
h •1,d,hnn. f/osc. 
1,ohclll. Tc11or. 
mncrnphi·Uum. J>urwh. 
111111u 11C! 111:mum. f,. 
O¡,nlus. , li/. 
o¡,ulifoliu111. 11'. 
Pn\1in. 
¡,en yl\'~IIÏCtllll. /,. 
11lnln1101dc~. L. 
•sc111lnpl11ln1111s . l. 

/ 
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Acer rubl'llm. Efwlt. 
sncchnrinum. l. 
s11icnh1111. Lam. 
lnlnricum. L. 
tricolor. 

,\ohillcn A¡¡cralum. l. 
coro11011lfnlin. 11'. 
,lcnliícrn. T). C. 
lill11antlull11n. l11111. 
Ccrhcri. 11'. 
lov101.1hrlln . 111,,~,. 
li¡;usticñ. All. 
mngnn. /,. 
111illofoli111n . l ,. 
uohili . /, . 

r. lnlifolin. 
odomln. ,/,. 
1·crmiculo1n. 1'rln. 

.lchi111c11cs nr¡;yros11•~111n. ffook. 
ntrosnn:;umca. /Iol'/ . 
·occi11on. T1r1 '1/ . 
clou¡;nln. 
llmbrío tn. 
sloxinir norn. Ch. /,. 
s•.~mdinorn. D. r;. 
1111' uln. n. C. 
i1_:nuscc11 . w·. 
lon¡;iOorn . }). .. 
1ontc11 • IJMlh. 
pc1l1111rul11ln. J/r11//1 . 
piclu . TJ1•11//, . 
rvscn. Uw/1. 

.\ch1·rn111hc nrgcnlcn. f,11111. 
• rndicn111. J/01/1. 

Ach¡To1,n1•1111 Schlmhrioidc~. 1,/1, 
Arlm·n11hor11 oxy,lonh1s. n; C. 

• 1•i1111niifülu • T). C. 
Ariu ctn ll.1rkl!l'ii. 1./1111/. 

lluml,ol,llii. J.i111I/. 
lon¡;i. cnpo. J,i111I/ • 

• \conihom :\1llho1·n. / •• 
hnrhnlu111 . l'otr. 
(;111cli11ii . llcld,. 
l,\'COCI01111111. /,. 
· r. {!r.11111lOor11111. 

Supcllus. J •. 
oric,unlo. :J/i//. 
:itocr~inuurn. llcft/1. 
rnricgnlum. L. 

Acrocomín acnlculo. locldiq . 
horridn. f.ctldiu , 
clororor¡in. Mitrl. 

,lm·o;tocloln a 1cno¡1ollloitlos. fM1r . 
.lcrourchin Cunuinghnmi. /Tt>O/; . 
Ac1·011orn íul¡;Mrt. 

Loddiga. ii. /,l!u//. 
Ac1·0s1ic11m ulcícornc .• ,ru,·I: . 
Aclam l'nccmosn. /,. 

~pita.In. /,. 
Aclioomcrix holinnlholtlc~. Nul/ . 

c. Elliollil . l). , . 
º\'l'osillfolln. /•'rr . . 
l'. 1ylntlclphirn. 
l'fJ;O!-CCns. 
Mrn111~rn. D. C: . 

Adclin 1·ir¡;nln. />oir. 
Atlc11n11lhCl'n jnronieio. 

l'1troni11n . /,. 
Aclcnoc:ol¡·111110 comosum. JJ: C. 
Adcnocnr¡111 ,tccorlicous. TJnis. 

folio OSJII. n. c. 
hisl'n11ic111. D. C. 
1clo11c111is. D. C. 

Adcnophora con111nln. D. C. (: 
Lomnrkii. Fisc/t. · 
liliifolio. f,111/eb. 
,h·loin. ·,,.# r/1. 
lrlcuipitlnln. l). C. f. 

Aclr.11ol'011ium 11111lli01hun. /'11/,/. 
pu111h111oroli11m. 110/1/. 

,\de min 111111·lc11ln . l). t;. 
Adinnlhnm Cnpillus Ycncri•. /,. 

formosum. n. 11. 
puhcscc11!. Scltk. 
lrn¡,cd íormc. ll. !J. 

Adoul~ moJurnnnlio. r .. 
flummcn. J11cq. 
rcl'llalis. L. 

1Ech1111•n ,l i;color . ,l. nro11g. 
íul¡,0111. ,1 . llru11y. 
rnluintn. ,l. TJ,,011!J. 

v. ,li<color. 
,Egilops cyli11d1'Ícn.,/fosl. 

ornlo. J,. 
scluorrosa. l. 
lm111cialis. L. 

1Ego~odium nlpcslrc. T.,edeb. 
Podngrnrín. L 

Josep Pizcueta, Enumeratio Plantarum Horti Botanici Va/entini, València, lmprenta de José Rius, 1856. 
Primer catàleg de les espècies cultivades al Jardí Botànic, 

Jardí Botànic, Universitat de València 
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. ,cacia íornc iann . W . 
hndul •· 

lalitlliqu• . W. 
lincArí .. . K.ljr . 
longll~trn. W . 
11er,:grlna . W . 
·ophorn e. o.-r. 
slrombulifora . W. 

Ac•• lh• moll b. t. 
Aco. r ,oudo-1,l nlnnus . r.. 

:sni:chetrinum. L. 
lal•rlcnrn , L. 

Aphillea u plrni fo lío. Vcnl. 
corono1• iíol i•. W. 
dccolurn n Sahrad. 
u~nll fo ra . O. C. 
Olipcnuullna. Lam. 
l go•lico , All . 
mloropl)ylla. W. 
m gnn . L~ 
roillcJolium. L. 
nobll . l... 
ochroloU4o .. Ehth. 
vulgnrl . 

Acimo to111on llolludl. lleauv. 
Aoh•nnlhl'l! olb1. 
Atró¡ivrurn ll lehordsonil . Schrod. 
Adou,,j,hor• lnlifoll3, ~·iach . 

li) JlfoH11. l.cdch. 
a1vlo n. Fi,ch. 

A•le1e1i& J)luriÏ:a la . U, C. 
Adoni, aa1livali1.- t .. 

,·orna lla. "L. 
Aegilops liiuornia. Fost. 

cylindrica, Host. 
ovala. L. 
sq~arrosa . L·. 
lriunclalia. L. 

Aes,·ulus Hippocostnnum. L. 
m~oro,!achi •· Mlchx, 
rubra, 

Aelh' Mm a lluxbnurnii , D. C. 
Agrimo11l11 Eupolorlum . L. 

lcucantha. llunB, 
odor.,111. Mill; 
rc111.111J. L. ' 

Agroswnm• llos -jovi1. 
· canina L. 
, copillaria. ·L. 
lochnnnlhn . Nee~ . 
mexlcnna. /{unt, 
nebulosa , llolu. 
vulgnrl . W. 

Airopai , •s ro§lidc•. l}, C. 
Air,a cnryophyl)II• . L. 
Alchemllla orvsoslt. L. 

anno 688• C!f!llec,foNtm. 

Alcina tenuifolia • 
Allium acutangulum. Schrad. 

ír•snns. \'~ni . 
odoruu, . L. 

Ainus cordifoliu , ' l'en •. 
glutin.,. •. W,, 

Aloe attonuata. llnw. 
· v.'cloriperla. Haw. 

concinna. Schult. 
fasciata . Salm. 
linila . Solnilt. 
mnrgorilifera. Ail. 
nitcn1. Schult. 
r igldo. O. C. 
V, r •p• n•• · Sol m, 1 

spi1111losn . alna . 
venusta . Schult. 
verrucosa.. Ait. 
viltata . Schull. 
V. latiíolia, Schult, 

Alopecuru, agre,tis. L. 
nigricanS . Horn. 
paniceus. 

Abino mnrilimn. Hocbst. 
Althaea abyHinica. 

armeniaca. Hort. 
dubia, U, M. 
narhonnonsfo, Pour. 
olTicinalil. l.. 
lourineosia. ll . C. 

AlyBBum atlnnl icum. f,Jesf. 
cnmpostro, L. 
edeotulum . W. 
gcmooenso. L. 
marltimwn . D. C. 
mlcrnntl,um. Flach. 
ob!ueifolium, S)evan. 

Amaranthus geniculatus . L. 
gi¡;.inlous. Die,tr. 
grncif l.. Poir. 
lividus . L. 
speciosus . Desv. 

Amelanchior 84/ISUipco. fl. C. 
Amell us anouµs. W. 
Ammobium alntum. R. B. 
Amorpha· Crulico&41. L. 

gl oh,ra. flcsf. 
micro1ih )'ll• . flursch. 

Ampelo11sb hf¡>in nota. Michx. 
Annerch11 cln ,·ntu . (turs. 

¡,cduneulalus. l1crs-, 
Anondrla lloll ld .uln1m. ll C. 
AnchusJ c,apenois. Thumb. 

eris¡,a. l' yian. 
s i~• oloo. 
~nicinplili . . L~ 

Anchusa panicul nia. A ít. 
· procara. Beu. 

Andropogon argcnleus. D. C. 
conlorlua. L. 
di1t oohvos. L. 
Jschocnuul! L. 
tichanum. 

Andryala Jlagu•ino. L, 
Anemone umbellata, W. 
Angelica syl ,cs tris. L. 
Anlhemls aurc~. llrot. 

azurea . 
chrrsolcuca . Gay. 
lncrn ala. Loid. 
roarilima. L. 
secundiramea. Biron. 
lincloria. L. 
'friumfelli. O. C. 

Antherièum semibarbatum. 
Anlholyza aelhiópica. L. 
Anthoxanth11m odoratum, J,. 
Antirrhinum conf.erti8orum. Benlh. 

roajus. L, 
Aquilegia atrol •. Koch. 

0on11densit. L , 
eo.rnioHca 
Gcbberii, 
stellnla. 
viridis. 
vl•coso. L. 
Witmnnoiane . 

Arabis ciliari8, 
pendula .. L. 

Aralia spinosa. L. 
Arbulus Unedo . ·L. 
Ardieia crenulntn. Vent. 
Arenaria gotico.. . 

serpylli!olia, L. 
Argemone grondiOora. Sweel. 
Armeria. íormoso. , Lam. 
Arundo Donax. L. 

mauritanica. Desí. 
Asclcpias monanlhen. Arrab. 
Asparngus ballicu, . , 

oITToinolls. L , 
Asper9l_n np nriuc. · 

hlrla , Ramond. 
Asp4odeline cretic.a. L, 
Asphodelus Iu teus. L. 
As,t,er _chinensls. L. 

. d 111110SU6 , L. 

firmus . Nees. 
)eucenlhemus. Desí. 
pre11 n11thoides . Mhllrg. 
¡-ac 111os11 . Ell, 
repens, H. B. 

Rafael Cisternas Delectus Seminum in Horta Botanico Va/entino, València, lmprenta de José Rius, 1862. 
' Portada del primer catàleg de llavors del Jardí Botànic. 

Jardí Botànic, Universitat de València 
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vent defensor, i va llegir el discurs d'inauguració del jardí el 
1806. Mogut per l'interè per la introducció de nove plan
tes i pel desenvolupament de l'agricultura, va fer el any 
1807 i 1808 assaigs de cultiu i aclimatació de plante tintò
ries com l'anyil (lndigofera tinctoria L.) o la goma aràbiga 
(Mimosa nilotica L.), del quals va informar la Reial ocietat 
Econòmica d'Amics del País. 

El desenvolupament del Jardí va tenir un nou con
tratemps. A la darreria de 1811, les tropes napoleòni
ques as etgen i envaeixen la ciutat de València, arra en 
el jardí i fan presoner Lorente . Colmeiro, en la eua obra 
La bota11ica y los botanicos espa,íoles, conta que va sey sal
vat de la mort per Léon Dufour, botànic francès que 
acompanyava com a metge les tropes franceses, que va 
ser allotjat a la casa de Lorente i, en veure el seu herba
ri, s'hi va interessar. 

A la mort de Lo rente ( 1813), el Jardí va ser encarregat 
provisionalment a José Paulí, el qual es va comprometre a 
conservar-lo i a dotar-lo de plantes. Això no obstant, quan 
el 1815 el rei Ferran VII visità València i el jardí va trobar 
les eres destinades a plantes sembrades d'hortalisses i lle
gums. Aleshores es va tornar a encarregar el jardí a France c 
Gil , que l'havia mantingut fin a l'arribada de Lorente i 
continuà treballant amb ell. El l 819 va demo trar l' interè 
que s'havia pres per l'encàrrec enviant a la Reial Societat 
Econòmica d'Amics del País una llista de les plantes que hi 
vivien, ben acollida per aquesta. 

Sen dubte, el període de major esplendor del Jardí 
Botànic va ser durant el mandat de Josep Pizcueta Donday, 
al llarg de les dècades centrals del segle XIX. Pizcueta estu
dià medicina a València i va ser alumne de Lorent.e, substi
tut de la càtedra de botànica que el doctor Francesc Gil 
ocupà des de la mort de Lorente fins a 1819, i comi ionat 
per la univer itat perquè es formés com a botànic a 
Madrid, re ponent als desitjo manifestats pel rei després 
de la seua visita: 

" ... deseosa [la visita règia J de restablecer el J ardín y la 
enseñanza de la Botanica, a la que convida nuestro benig
no y deliciosa clima, el mas a propósito para acarre~u· ade
lantamientos y lustre a esta ciencia, entre otras medida 
adoptó la de excitar al Claustro para que envia e al Real 
Estudio del Jardín Botànico en Madrid un joven, que reu
niendo las cualidades que se requieren para adelantar en 
este ramo, se perfecciona e en él, y pudiera a su regreso 
difundir las luces que hubiese adquirido". 

Allí va anar a final de 18 l 8 i hi va romandre, fins a l'oc
tubre de 1820, sota la tutela de Mariana Lagasca i Demetria 
Rodríguez, catedràtics del Real Jardín Botanico i deixebles 
de Cavanilles. Va aprofitar l'estada a la cort per acudir 
també a les classes d'agricultura pràctica que feia Antonio 
Sandalio al Real Museo de Ciencias Naturales. A Madrid va 
ser estret col·laborador de Lagasca, amb qui va herboritzar i 
treballà a la biblioteca i a l'herbari del Real J ardín. 

En tornar a València, regentà la càtedra de botànica des 
de 1820 i la va guanyar el 1829. Es va fer soci de la Reial 
Societat Econòmica d'Amics del País i, impregnat per l'am
bient renovador de la botànica que havia viscut a Madrid, 
inicià les seues experiències de botànica pràctica al Jardí 
Botànic de la universitat. Així, el 1822 va estudiar el con
reu i l'aprofitament del safranó (Carthamus tinctorius L.) i 
presentà la memòria a la Reial Societat Econòmica. 

La relació de Pizcueta amb la Reial Societat Econòmica 
d'Amics del País fou estreta i es va mantenir fins a la seua 
mort. Quan va obtenir la càtedra, ho va comunicar a la 
Reial Societat i es va posar a la seua disposició. Però 
Pizcueta va voler mantenir sempre el domini de la univer
sitat sobre el Jardí i així, mentre que donava suport a la ces
sió de locals del Jardí a la Reial Societat per fer assaigs d'a
climatació, sota la direcció del catedràtic de botànica, no es 
va mostrar favorable a cedir-hi els terrenys que ocupava 
l'hort arrendat als voltants d'aquest. 

La direcció de Pizcueta es va veure afectada per la reial 
ordre de 12 d'abril de l 834, per la qual es reunien les càte
dres d'agricultura i de botànica al Jardí Botànic: 

"... dado el total abandono en que se encuentran las 
Cíttedras de botanica y agricultura de e a Ciudad (S.M.) se 
ha servida aprobar que e reúnan ambos establecimiencos 
en el jardín botanico que existe en el barrio de Cuarte de 
la misma, encargando su conservación al Catednítico de 
agricultura Don Pascual Asensio; y que ambos profesores 
tengan allí sus escuelas a distintas horas, contribuyend.o la 
Universidad a los gastos de conservación de dicho jardín 
como antes lo hacía". 

Aquesta situació s'allargà fins a 184 7, i per la direcció 
del Jardí Botànic van passar el doctor Antonio Blanca, 
catedràtic de física vegetal aplicada ( 183 8-1841) i el 
canonge Joaquín Carra cosa, catedràtic d'agricultura 
(1841-1847). Cap d l do va tenir una actuació desta
cada i tots dos van ser destituïts per la falta d'atenció al 
centre, malgrat les felicitacions rebudes després de la 
visita de la reina governadora, l'any 183 8, pel bon estat 
del Jardí. 

Així doncs, el 184 7 Pizcueta va ser reposat en la direc
ció del Jardí i, a partir d'aquest any, inicià una intensa 
activitat d'ordenació i augment de les èol·leccions de 
plantes, i de construcció d'infrae tructures adequades per 
a l'aclimatació i el conreu de vegetals exòtics. Auxiliat per 
Félix Robillard, format al Jardin des Plantes de París, va 
canviar l'ordenació de l'escola, que encara mantenia el 
Sistema Sexual de Linné imposat per Lorente, pel 
Mètode Natural d'Endlicher. El 1845, aprofitant la refor
ma del pla d'estudis de Pidal i les fortes aportacions 
econòmiques que comportava, va construir un hivernacle 
de fusta, projectat per Timoteo Calvo, de 30 metres de 
llargària i 5 d'alçària, adossat al mur est del jardí i al límit 
nord [ de l'època J. També hi va construir darrere un 
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Detalls decoratius de l'umbracle projectat per l'arquitecte Arturo Mélida, 1899. 
Arxiu, Universitat de València 

umbracle d'uns 800 m2 , amb 44 columnes de fusta i 
coberta vegetal. El 185 6 va publicar el catàleg de plantes 
del jardí, en el qual s'anotava la pre ència de més de 
6.000 espècies diferents. 

Però els hivernacles construïts en la dècada dels 40 van 
quedar petits ben aviat davant el ràpid creixement de les 
plantes ubtropical que s'hi cultivaven, la qual cosa obligà 
a excavar el terra per guanyar alçària. En aquella època, les 
plantes dels hivernacles es cultivaven en te t, i durant el 
mesos càlids se'n treien a l'exterior, per tornar a l'hiverna
cle a l'hivern. El 1858, Pizcueta convenç la universitat de 
la necessitat de con truir un gran hivernacle i aque ta 
escriu al ministre de Foment sol·licitant una dotació econò
mica especial per a aquesta finalitat: 

" ... El Jardín Botanico de e ta Universidad !iteraria, por 
el número de planta que contiene, por su lozana vegeta
ción, puede ya competir con los primcros de Europa. Entre 
otra muchas de gran rareza y valor po ee cien arbole exó
ticos, que no caben en nuestra pequeflas estufa de pro
pagación . Colocadas durante el inviemo en invernaculos 
perecen de tres a cinco anualmente por falta de uficiente 
calor, dcsapareciendo así poco a poco el fruto de mucho 
año de cuidados y trabajo ... ". 

I..:any 1859, Pizcueta és nomenat rector de la universitat 
i, sense deixar el càrrec de director, va aprofitar la nova 
situació per continuar treballant pel Jardí. El primer pro
jecte que escomet des d'aquésta posició és la construcció de 
la gran estufa tropical que havia aprovat el ministeri. En 
aquesta època ja s'havien construït en altres jardins botà
nics europeus estufes de ferro i vidre; Pizcueta no vol que 
València es mantinga fora d'aquest de envoJupament tec
nològic i està decidit que al seu Jardí se n'instal·le una de 
característiques semblants. No obstant això, no troba cap 
empresa espanyola especialitzada en aquests nous sistemes 
constructius i demana els projectes i pressuposts a les 
empreses franceses (Gandillot, Frère et Comp., Jaubert et 
Guillerminot et Comp., Desfonges et Buisson) especialit
zades en la construcció d'estufes de ferro. Tots els projectes 
van ser rebutjats per l'alt cost: 

"La de Francia nos presentaron varios proyecto , nuís 
todos caros y muy superiores a lo fondos con que podía
mos contar". 

Però, sens dubte, les seues propostes es van aprofitar 
quan la universitat li encarregà el projecte a l'arquitecte 
valencià Sebastià Monleon. Després d'una intensa recerca 
de materials, es van poder trobar dues empreses apropia
des: una de Bilbao va fer-ne l'estructura metàl·lica, i una 
altra de la Corunya en féu el vidre, i el manyà valencià 
Francesc Seytre va fer l'encaix de l'estructura. I..:obra s'a
cabà a principi de 1862 amb la instal·lació de la coberta de 
vidre. I..:hivernacle tropical del Jardí Botànic fou tot un des
plegamenl tecnològic a l'Espanya de mitjan segle XIX, i 
constitueix una ohra singul;:ir mnstrnïcfo ;:i l'inici de l'ús del 
ferro com a material constructiu. 

Des del rectorat, Pizcueta no va desatendre el Jardí, i el 
1862 va encarregar a Rafael Cisternas la publicació del 
primer Delectus Seminum in Horta Botanico Valentina, o catà
leg de llavors recol·lectades al jardí, que s'ofereix per a l'in
tercanvi lliure als altres jardins del món, els quals al seu 
torn fan el mateix. Aquest sistema va ser, i continua sent
ho, la principal via d'entrada de plantes al Jardí per a 
l'augment de les col·leccions, i encara avui dia es publica 
puntualment. Continuà també amb el seu interès per l'a
climatació de plantes, i el 1865 inicia uns assaigs sobre el 
cultiu i l'aclimatació de l'Euca{yptus globulus Labill., que 
posà a disposició de la Reial Societat Econòmica d'Amics 
del País de València. I es va preocupar pel manteniment de 
les instal·lacions del jardí, l'any 1867 va encarregar a 
Ildefonso Fernandez la reconstrucció de l'hivernad de 
fusta i vidre de Timoteo Calvo. 

Però molts anys després de la seua mort, Josep Piz
cueta va retre el darrer servei al Jardí Botànic, materia
litzat en la donació que els seus descendents van fer, 
l'any 1906, de la part botànica de la seua biblioteca par
ticular. Aquest donatiu va significar una important apor-

• 
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tació a la biblioteca del Jardí i encara avui forma la seua 
base històrica. 

La creació de la facultat de ciències ( 185 7) significà un 
canvi important per a la botànica i per al Jardí. La botàni
ca va desaparèixer com a assignatura independent, i la càte
dra d'història natural (o la de mineralogia i botànica, 
ego.os le èpoques) se n'encarregà. El Jardí va pa sar a ser 

dirigit per catedràtic no botànic . Rafael Ci tern as (186 7-
1876 ), ictiòleg, Jo é Arévalo Baca (1876-1888), ornitòleg, 
i Eduard Boscà (1888-1913), herpetòleg, van succeir 
Pizcueta. Tot i que algun temps van fer un esforç per con
tinuar la seua tasca i van obtenir consecucions importants. 
El 1877 s'informà sobre les necessitats d'ampliació que 
tenia el Jardí, i l'argumentació degué ser convincent per
què, per mitjà de la reial ordre de 2 de juliol de 1878, es va 
aprovar l'expropiació forçosa dels terrenys situats entre el 
vell Jardí i el passeig de la Petxina. Entre 1887 i 1888 es va 
construir, amb ferro i vidre, semblant a la tropical, l'estufa 
de la bassa que va substituir la de fusta i vidre de Timoteo 
Calvo, molt deteriorada. I el segle s'acabà amb la construc
ció del gran umbracle de ferro i maó, obra d'Arturo Mélida, 
que en va substituir un altre de fusta, en ruïnes, que hi 
havia darrere de l'estufa de la bassa. 

Totes aquestes obres i instal·lacions es justificaven per 
l'interès per l'agricultura i l'aclimatació de plantes que es 
va mantenir al Jardí Botànic fins a la fi de segle: 

" ... lo trabajos ejccutados en el Jardín han tomado de 
muchos afí.o a esta parte un caracter practico, sin olvidar 
los e t11ciios te<'íricos de la Escuela Botanica contribuyendo 
poc;lerosarnente a la introducción de nuevos cultivos, a la 
aclimatación de nuevas especies ... ". 

Deia l'escrit que justificava l'ampliació del Jardí. I els 
seus directors van mantenir l'interès pel desenvolupament 
de nous cultius i les experiències de lluita contra les pla
gues, tots ells realitzats en col·laboració o per encàrrec de 
la Reial Societat Econòmica d'Amics del País. 

El segle s'acaba amb el trasllat de la docència al gabinet 
d'història natural; el Jardí decau novament i fins i tot el 
rectorat es planteja el 1895 la venda dels terrenys i el tras
llat a una nova ubicació. Encara es va complicar més la 
situació com a conseqüència de la crisi econòmica que va 
viure Espanya després de les guerres colonials. Un frag
ment de la carta enviada pel rector Nicola.s Ferrer al doctor 
Vicente Guillén, jardiner major, el 28 de novembre de 
1900, en desfà tots els dubtes: 

"Para atender a las necesidades apremiantes de ese 
Jardin, impresión del Catalogo, reparación de estufas, 
tecl1umbre ruinosa del Depart.amento de trabajadores y 
composición de puertas que clan a la acequia, ... es preciso 
utilizar los mismos eJementos que existan en el Jardín , leña 
almacenada, maderas inservibles, despojos de arboles, hie
rros viejos y trozos de tubería, y venderlo, sacando el m jor 
producto que se pueda obtener para satisfacer aquellas 

necesidades, pues la Universidad carece de fondos y de con
signación e pedal para se departamento en la actualidad. 
Ent rado del espíritu de economía que mantiene este 
Rectorado con ese Jardín ha ta que disponga de mas 
medios o se los proporcione el Gobierno en los presupues
tos, procure V realizar cuanto antes esas ventas para llenar 
las mas apremiantes necesidades". 

EL SEGLE XX 

El segle XX comença com es va acabar el XIX, amb la 
universitat sumida en una crisi econòmica, atenent altres 
necessitats més urgents que no el manteniment del Jardí, i 
amb una facultat de ciències poc consolidada. A més a més, 
la deterioració de les col·leccions i de les instal·lacions del 
Jardí s'accentuava. El 1906, un temporal de pluja i vent 
destrueix la coberta de l'umbracle, i es va tardar bastants 
any a reposar-la. El 1929, l'arquitecte Javier Goerlich 
informà la universitat de les deter.ioracions que patien les 
instal·lacions del Jardí, i fins a 1934 no es realitzen les pri
meres obres que afectaren els hivernacles i, de nou, l'um
bracle. Durant l'incendi de la universitat de 1932, es va 
perdre l 'herbari que havia estat traslladat al gabinet 
d'història natural. Finalment, la Guerra Civil i la riuada del 
1957 són els esdeveniments més greus que successivament 
han afectat el desenvolupament del Jardí. 

El Jardí va ser dirigit durant la major part d'aquesta 
primera meitat del segle pel catedràtic d'història natural, 
el doctor Francisco Beltran (1913-1 962). Beltran tenia 
formació botànica, i encara que la seua investigació es va 
centrar en la briologia també es va ocupar de la flora 
valenciana. Va mantenir les col·leccions i l'intercanvi de 
llavors, i elaborà un fitxer amb les plantes que hi havia 
cultivades. El 193 7 va ser substituït per Modesta Quilis, 

J' ESTE LIBRO 
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Dr. D. JOSÉ PIZCUET A 
•• • • Y PONDAY,,,, 
Rector que fué de la Univer
lidad literari.s de Valencía, 
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Jardín Bot.íoico de dll:ba 
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Etiqueta que recorda la donació de la biblioteca 
de Josep Pizcueta al Jardí Botànic, el 1906. 

Jardí Botànic, Universitat de València 
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auxiliar d'història natural, i el 1939 va tornar a la seua 
càtedra i a la direcció del Jardí. 

Després de la mort de Francisca Beltran, Ignacio 
Docavo es va fer càrrec del jardí, com a catedràtic d'hi tò
ria natural. Docavo era entomòleg i va fer esforços per 
mantenir el jardí amb actuacions encertades com la remo
delació de l'umbracle i l'hivernacle tropical, o la creació 
del jardí de plantes suculentes (1966) -totes aqueste 
obres dirigides pel paisatgi ta català Joan Panyeya-, però 
també va tenir algunes actuacion discut ibles, com la ins
tal·lació d 'un aquari i un aviari a costa de perdre espai per 
a les plantacion de l'escola botànica. La creació de les 
facultats de ciències biològiques i de farmàcia, amb les res
pectives càtedres de botànica, no afectà la direcció del 
Jardí, que es va mantenir invariable i ningún botànic es va 
fer càrrec del jardí fins a 1987. 

Els estatuts de la universitat de 1985 van obrir una 
nova perspectiva per al Jardí Botànic: deixava de dependre 
de la facultat de ciències, era considerat un "centre uni
versitari d'investigació, docència i cultura" i depenia direc
tament del rectorat. El 1987, el rector Lapiedra nomena a 
Manuel Costa, catedràtic de botànica de la facultat de 
farmàcia, director i li encarrega la redacció d 'un projecte 
de restauració integral del Jardí Botànic, la primera fa e 
del qual, la recon trucció de recinte ajardinat, e realitzà 
entre els anys 1989 i 1991. La segona fase, que incloïa la 
construcció d 'un edifici d 'investigació i serveis, degut a 
dificultats econòmiques i administratives no s'ha pogut 
conclow-e fins el 1999. 

La restauració va permetre recuperar els antics i dete
riorats edificis. L'umbracle va ser enderrocat i construït de 
nou. Es va renovar la vidriera dels hivernacles i, de l'es
tructura metàl·lica, només se'n va poder conservar la de 
l'estufa tropical, amb un perfil molt singular, que encara 
es trovaba en bon estat, i s'hi va instal·lar calefacció. 
L'antiga estufa freda de grans finestrals en mur de maço-

neria, ocupada per l'aquari, va ser restaurada i dedicada a 
exposicions i activitats culturals. Els hivernacles, tret de 
l'estufa tropical, que va conservar el seu tractament, esta
ven buits i s'hi van instal·lar col·lecions de palmeres, 
orquídies, bromeliàcies, plantes suculentes ... Tots els 
hivernacles van ser oberts al públic. Es va crear la rocalla 
i noves col·leccions de plantes útils per a l'home: fruiters, 
plantes medicinals, plantes d'interès econòmic ... Col·lec
cions, totes aquestes, que van tornar al jardí després 
d 'anys d'haver desaparegut i que recorden les diverses 
èpoques i orientacions per les quals va passar. Es va reor
denar l'escola botànica adequant-la als conceptes 
moderns de la sistemàtica, i es tornà a plantar. 

El Jardí es lliurà a la divulgació científica i es va posar 
en marxa una activitat d'acollida als col·legis i d'exposi
cions sobre ciències naturals. S'abocà a la investigació de 
la conservació de la flora i la vegetació i començà a parti
cipar en projectes d'investigació relacionats amb l'estudi 
de la biodiversitat vegetal. 

La construcció de l'edifici d'investigació i serveis ha estat 
d'especial importància per al desenvolupament de l'activi
tat científica, docent i cultural del Jardí Botànic. S'hi ha 
instal·lat l'herbari de la universitat de València, que va nài
xer al jardí i que es trobava ara dispers. També acull el banc 
de llavors de flora valenciana amenaçada, el qual començà 
a desenvolupar-se el 1990 en col·laboració amb la conselle
ria de Medi Ambient i on es conserven les llavors de les 
plantes valencianes en perill d'extinció. També una biblio
teca especialitzada en botànica, en la qual s'apleguen els lli
bres i les reviste especialitzades abans dispersos per dife
rents biblioteques. Per últim, l'edifici està dotat d'aules, 
laboratoris i tallers didàctics. 

El Jardí Botànic de la Universitat de València es troba, 
433 anys després de la seua creació, en una situació immi
llorable per atendre, en l'àmbit universitari, les demandes 
que la societat valenciana li planteja. 

Edifici d'Investigació i Serveis del Jardí Botànic, projecte de l'arquitecte Carlos Sento, acabat el 1999. 
Jardí Botànic, Universitat de València 
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ANTONI JOSEP CAVANILLES I EL JARDÍ BOTÀNIC 

ANTONIO GONZAiEZ BUENO 
Universitat Complutense de Madrid 

E 
LS ESTUDIS DE BOTÀNICA durant l'actuació del rec
tor Vicent Bla co (1735-1813) al capdavant de la 
univer itat de València, van conèixer dos canvis 
sub tancials: la ubicació del jardí botànic al seu 

emplaçament definitiu i la reforma dels estudis teòrics d'a
questa disciplina. En les dues actuacion va tenir una 
importància deci iva la intervenció d 'Antoni Josep 
Cavanilles. 

La relació entre Vicent Blasco i el clergue valencià venia 
de lluny. Cavanilles es va iniciar en la filosofia de Wolf i 
Musschenbroek a les albors de la segona meitat del segle i, 
a l'ombra seua, va compartir temps i espai amb els qui es
devindran els seus amics més fidels: Joan Baptista Muñoz, 
Manuel Ro ell, Joaquim Mas i Josep Joaquim Castelló. El 
mateix Vicent Blasco va intercedir davant el duc de l'lnfan
tado perquè, al gener de 1783, Cavanilles entrés al ervei 
de a casa com a preceptor dels seus dos füls . Amb el duc i 
la eua familia viatjà a París i hi va _aprendre botànica al 
Jardi11 des Plantes. En 1789 tornà a Espanya i, malgrat les 
contínues polèmiques mantingudes amb Ca imiro Gómez 
Ortega (1740-1818), va aconseguir la direcció del Real 
Jardín Botanico, en 1801. o é gens estrany que quan el 
rector va desitjar conèixer una opinió sincera sobre la 
marxa dels estudi botànics recorregué al vell amic, llavors 
director del Real J ardín Botanico. 

UN NOU JARDÍ BOTÀNIC PER A LA UNIVERSITAT 

A l'inici de març de 180 l, el claustre de la Universitat 
Literària té notícia d'un ofici de l'ajuntament de la ciutat 
' acerca de que se sitúc en otro parque que el de la Alamcda, el 
fardf11 Bottínico"; en el corre ponent Índice de las delibcracio
nes generales de Claustra gc11emles y pnrticularcs, con ervat als 
arxius de la Universitat de València, va quedar anotat que 
en aquest mateix claustre, celebrat el 2 de març de 180 l, 
es va acordar la permuta proporcional d'aquests terrenys 
per uns altres de característiques semblants: amb aquesta 
finalitat es va acordar nomenar una comissió, els primers 
fruits de la qual van prendre forma un any de prés. A la fi 
de gener de 1802, el clau tre va tractar la tran lació del 
jardí botànic a "l'Hort de Tramoieres", propietat d 
l'Hospital Reial i General de València· en principi , es va 

conferir a Vicent Blasco la representació del claustre. 
S'inicia així la tramitació, no exempta de dificultats, que 
conduirà a l'obtenció, per part de la universitat, dels 
terrenys on, encara avui, s'assenta el Jardí Botànic de la 
Universitat de València. 

Les primeres converses mantingudes entre el rector 
Blasco i Cayetano de Urbina, intendent corregidor de la 
ciutat, tracten de delimitar l'espai destinat al nou jardí i de 
concretar les condicions de la transacció, les quals són 
comunicades al claustre: 

. "Que la Ciudad haya de hacer la compra de las que Ila
mamos a Debitorio: Y e to ha de ser obligando e a pagar 
perpetuamente al Hospital el producto que percibe de la 
dicha Casa y terreno que podra importar quinientas 
sesenta libras poco mas o menos. De esta Cantidad se 
obligara la Universidad a pagar la tercera parte de la 
misma Escritura que se formalice la Permuta que devera 
hacerse de la dicha casa y terreno, después de que la 
Ciudad lo adquiera, con la Casa y Huertos de la Alameda 
que posehe esta Universidad: Pues por lo que traen a los 
gasto y que tien hecho la misma en los l·luertos de la 
AJameda, te habia dicho el Señor Intendente que la 
Ciudad no estaba en disposición de reintegrarlos y le ofre
ció conceder a esta Universidad perpetua y graciosamen
te la facultad de tener Mesa en la Plaza del Mercado 
donde se vendan las Yerbas Medicinales del Jardín 
Botanico: lo que [el claustre] ha resuelto uniformemente 
acceder y convenir en renunciar como renuncia al dicho 
reintegro verificandose esta gracia y facultad". 

Però la situació es va complicar a causa d'uns censos 
que gravaven el terreny i, per això, el mateix claustre va 
decidir, a començament de juny de 1802, facultar el 
paborde Joaquim Mas perquè portés a terme la nego
ciació. La tardor d'aquest any 1802, el rector Blasco va 
escriure a Cavanilles: 

"Efectivamente hemos por fin cons guido un excelente 
terreno para Jardín Botanico. Con mucho trabajo y gran
des sacrificios he superado grandes obstaculos: pern lo doy 
todo por bi.en empleado, porque me prometo que hemos 
de lograr un Jardín de los mejores de Europa. 

Lo adqui.rido son ocho cahizadas y anegada y media de 
tierra, al salir por la puerta de qua1te, con riego continuo 
e indefectible, sin ser necesario salir de ca a para tomaria 
porque la azequia pasa por dentro de la ciudad, con linde
ro de terrena". 
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Dels primers treballs al nou jardí de la universitat, se'n 
féu càrrec el metge Francesc Gil, en l'espera de dotar-ne 
adequadament la direcció. Cap a mitjan març, els treballs 
estaven ja avançats; el rector Blasco confiava de veure'l aca
bat pel mateix estiu de 1803, segons comenta en la carta a 
Cavanilles que, com la resta de correspondència que trac
tem ací, es custodia al seu arxiu particular, avui dipositat al 
madrileny Real J ardín Botanico. 

La primavera de 1805, l'establiment ja es trobava prou 
avançat perquè s'hi impartissen els nous ensenyaments de 
botànica; els treballs de Francesc Gil, a qui se'n continua 
encarregant la direcció, es veuran recompensats amb un 
nou augment salarial, encara major que el concedit al març 
de 1803 quan se li va conferir l'encàrrec d'ocupar-se d'ins
tal·lar el jardí de la universitat. Francesc Gil va romandre al 
capdavant del Jardí fins a final de desembre de 1805. 

UN BOTÀNIC PER A LA UNIVERSITAT. 

VICENT ALFONS LORENTE VS. VICENT SORIANO 

Si l'obtenció dels terrenys on s'havia d'assentar el jardí 
no va estar exempta de djficultats, tampoc no va ser-ho l'e
lecció de la persona que havia de conduir la institució i diri
gir els estudis de botànica; el rector Blasco va exposar la 
situació a Cavanille amb tota la claredat que li permetia el 
eu dubte, a través d'una carta datada a València el 21 de 

setembre de 1802: 

"La mayor difi ultad sera hallar un Profesor digno ... 
Lorente es un botarón falto de principios, que no toma 
interés en que los estudiantes adelanten, y aw1 s1: ha olJst:r
vado que les niega aquellos conocimientos que ha fuerza 
de practica ha conseguido. Gil e el único de quien tengo 
alguna satisfacción, y aquí todos Je reconocen cierta 
superioriçlad en los conocimientos botanicos: menos Lo
rente ... Este es un enemigo declarada de Gil, y hace gente 
para mbrollade, porque es grande embrollador. Oygo que 
ha ganado a Garcia, y que ambos andan en no sé qué pro
yecto . Pero esto son hablillos de que yo no tengo ca o. A 
García me lo recomendó en otro tiempo el mismo Gil que 
le mira como discipulo suyo en Botanica. Pero aora no 
necesito sino de éJ para que sirva de sobre tante en lo que 
se va trabajando, y luego cuide de transplantar las plantas 
que tenemos de las quales ha cuidada hasta ahora. 
Después quando ya tengamos aula, y el Jardín se ponga en 
todo su estado, mediremos nuestras facultades y veremos 
cómo emplearlas para que prospere el establecimiento '. 

El Lorente a què fa referència el rector Blasco en la seua 
carta és el doctor Vicent Alfons Lo rente Asensi ( l 7 5 8-
1813), que ocupava des de 1791 la càtedra temporal de 
botànica de la facultat de medicina. Va ser amic de Casi
miro Gómez Ortega i autor de dues cartes publicade a 
València i adreçades al director del jardí botànic de Carta
gena sobre les ob ervacions (les del regne de València] de 
Cavanilles, en les quals qüestiona de forma clara, tot i que 
poc documentada, l'obra deJ clergue valencià. 

l T,""7" - .---
C.".\ROLVS lli . PP. B,OTAN [CES INSTAVRATOR 

!-• CIVIV~ SALVTI ET OBLECTAMENTO 
AN MDCCLXXXI. 

1-'orta del ReaJ Jardín Bo!ànico de Madrid, dins Casimiro Gómez Ortega, 
Curso elemental de Bolanlca, 2' ed., Madrid, Viuda e hijo de Marín, 1 795. 

B1bl1oteca Històrica, Universitat de València 

Però Cavanilles va saber dissipar els dubtes del rector 
valencià oferint-li un singular pla amb el qual aconseguiria 
la doble finalitat de deixar de banda Vicent Alfon Lorente 
i de col·locar al nou jardí una persona de la confiança del 
rector Blasco, formada sota la eua tutela. Per la seua part, 
e] director del Real Jardín veuria refermat el eu poder deci-
ori obre tots els jardin botànics univer i tari peninsulars, 

com ja havia fet amb les expedicions botàniques mantin
gudes a Amèrica per la corona espanyola. 

La persona elegida va ser Vicent Soriano, i el pla disse
nyat per Cavanilles passava per l'obtenció del consenti
ment regi perquè només es permetés opositar a les càte
dres de botànica als qui haguessen assistit a les lliçon 
impartides a le aules del Real Jardín. La proposta va ser 
ben rebuda pel rector Blasco, malgrat algunes reticències 
inicial , i així li ho fa notar en una carta ignada a 
començam en t de gener de 1803: 

"El pensamiento es excelente, pero trae consigo la difi
cultad de que yendo a Madrid un jove.,, de mérito, donde 
podra introducirse facilmente y entrar en grandes esperan-
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zas, después no ha de querer bolber a Valencia. Esto me 
retrae y sin asegurarme de que ha de querer bolber, y ser útil 
a la Escuela no es justo que yo meta a la Universidad en gas
tos que de nada le sirvan. Yo procuraré ver como asegurar el 
beneficio de la Escuela, y con esto entraré en que vaya 
Soriano a Madrid. El asunto tiene que pensar, y no es cosa 
que pueda verificarse en este año ... Añada vm. la formacion 
del Jardin, que lleva un grandey continuado gasto. El asun
to pide meditación y espera en las actuales circunstancias". 
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Convençut del seu pla, a començament de febrer de 
1803 Cavanilles exposa Ja seua idea al monarca, "propo-
11ie11do que durallte cl tiempo de oc/10 a-,,ïos, n.adie pueda ser nom
brada Profesor de Botanica en la Península y dcmas Rea/es domi
nios, sin haber aprendido la CiC11cia en el Establccilhicnto del 
Real J ardí11 Botrínico eu Madrid". No va tenir èxit en aquest 
primer intent: el ministre Pedro Cevallos li va comunicar, 
pocs dies després, la decisió règia: "S.M. no lza avcnido en 
adherir a esta propucsta ". 

El claustre universitari va acceptar la proposta del rector 
Blasco o, més ben dit, del mateix Cavanilles, que va ser el 
principal promotor de la idea i de la persona. A mitjan 
març de 1803, el rector comunicava a Cavanilles l'acord 
pres per la universitat de València, a penes uns dies abans 
que Vicent Soriano passés a Madrid per realitzar, sota la 
seua direcció, un curs de botànica. La decisió claustral es 
justifica "para que lmviere sujeto i11st111ido en este ramo por la 
Universidad", però en el fons subjau una polèmica amb 
Lorente que Blasco transmet al director del Real Jardín en 
una ca1ta datada el 14 de març de 1803: 

"El Botarón (pe.rmita Vm. esta voz) de Lorente empie
za a meter ruido por aquí, y también por aí. Con motivo 
de la Catedra de Quimica que vacó por muerte del Dr. 
Villanueva aspira Lorente a esta Catedra sin saber siquie
ra los rudimentos primeros de la Química. Tuvo la auda
cia de presentarse al ejerc.icio de esta ciencia confiando 
en sus intrigas y recomendaciones: pe.ro fue reprobado el 
ejercicio, porque no respondíó ni una palabra con acierto 
a quantas preguntas se le hicieron . Ha acudida al 
Consejo con una representación llena de mentiras y por 
el correo de ayer recibí orden para que el Claustro infor
me. Yo no dudo que en esta maquina estan metidos 
Ortega y sus sequaces; y por esto busco a Vm. para 
[poder-lo) echar de la Universidad ... 

Sense conèixer aquesta inesperada negativa, i seguint 
les fèrries directrius marcades · per Cavanilles des de la 
cort, el rector Blasco, a la junta del claustre de la Uni
versitat Literària celebrada el 3 de març de 1803, ja es 
permet assenyalar que: 

"devía tratar seriamente de enviar sugeto por la 
Universidad a Madrid, y concurrir a dicha enseñanza el 
tiempo que fuese preciso, por la utilidad que de ello podría 
reportar a esta Escuela, proponiendo por el mas corres
pondiente en el dfa al doètor don Vicente Soriana". 

Procure Vm. precaver esto, no sea que digan que la 
Catedra de Química no puede proveerse, porque tiene 
agregada enseñanza de Botanica, y tengamos nuevas 
representaciones, nuevas reyertas con estos envidiosos y 
malignos, que no-estudian. y quando ha de proveerse una 
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Casimiro Gómez Ortega i Antonio Palau 
Verdera, Curso elemental de botanica, 
teórico y practico ... , Madrid, lmprenta 
Real, 1785. 
Jardí Botànic, Universitat de València 

Convocatòria de la Càtedra perpètua de 
Botànica, 1805. 
Real Jardín Boté.nico, Madrid 
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lJl!CUTilT .. LA .\iON'J'ANA 

., 

Biseu/e/la mon/ans Cav., endemisme valencià de fes comarques 
litorals del nord d'Afacan~ Antoni Josep Cavanilles. Icones et 

desaipllones planlarum ... , Madrid, lmprenla Real, 1794. 
Jardí Botànic, Universitat de València 

catedra mueven cielo y tierra para enredar y embargar su 
posición". 

Sens dubte, els moviments a la cort de Casimiro Gómez 
Ortega, que exercia al capdavall de perxell de Lorente, van 
propiciar la ràpida intervenció de Cavanilles i activaren la 
decisió del rector Blasco. En la mateixa sessió del claustre 
universitari en què e concedeix la subvenció per al viatge 
d'estudis a Vicent Smiano es presenta l 'ordre del consell per 
la qual se sol·licitava l'informe del claustre sobre le preten-
ion de Lorente, a la qual feia referència el rector Blasco en 

la eua carta a Cavanilles; una pretensió qu no va ser atesa, 
segons l'informe emès, el març de 1803, per la comissió 
nomenada a aquest efecte al si de la univer itat valenciana. 

Vicent Soriano va romandre a Madrid tot el temp 
necessari per completar el eus estudis de botànica amb 
Cavanilles; amb data 3 de novembre de 1803 se signa el 

seu títol de botànic. ( des de la cort, amb el suport tàcit del 
rector de la universitat de Valènda, hagué de continuar 
progressant per intentar ocupar, sense opo ició, la càtedra 
de botànica, transformada ara de temporal en perpètua. 

A penes uns meso abans, Cavanilles acabava d 'aconse
gui_r el seu propòsit anhelat de posar sota el seu control 
únic l'en enyament de la botànica a tot el territori de la 
monarquia. Així li comunica Pedro Cevallos la decisió 
règia, datada el l O de juliol de 1803: 

" .. . se mande que a medida que vayan vacando la 
Catedras de Botanica en los dominios de S.M. se prevean 
por la primera y única vez en lo sugeto mas benemérito 
que hayan aprendido dicha Ciencia en el Real Jardín 
Botanico de Madrid: e ha servido S.M. confonnarse con 
el pare er de Vm ., y para que su Real resolución llegue a 
noticias de todos he mandado y he dispuesto ya que se 
pubJique en la Gazeta el pape! que Vm. acompaña a su 
citado oficio". 

Però el suport que podia donar Cavanilles va deixar de 
ser efectiu el l O de maig de 1804; amb la seua mort, la 
causa de Vicent Soriano perdia el seu defensor més pode
rós a la cort. L'influx de Casimiro Gómez Ortega, i la matei
xa presència de Vicent Alfons Lorente davant la cort farien 
la resta. El 21 de juny de 1805, el claustre general de la uni
versitat de València té notícia oficial de la carta ordre de 16 
de juny, dirigida pel ministre de Gràcia i Justícia, " ... nom
brando S.M. al Doctor Don Vicente Aljonso Lorente Cathedratico 
perpetuo de Botanica". 

El claustre general de la universitat de València, en la 
reunió celebrada el 30 de selembre de 1805, va ser infor
mat del compliment d'aquesta carta ordr~, ;imh el registre 
corresponent de la cèdula reial per la qual es nomenava 
Vicent Alfons Lorente catedràtic perpetu de botànica; a 
penes uns mesos després, al claustre parcial de medicina, 
celebrat el 22 de desembre de 1805, es proposa i s'accepta 
Vicent Soriano com a "diarista" de la universitat. 

Casimiro Gómez Ortega, el seu rival etern, havia gua
nyat aquesta darrera partida a Antoni Josep Cavanilles; el 
clergue no arribà a saber-ho mai, però el seu antagonista 
degué gaudir d'aquesta última victòria, perpetrada sobre la 
seua molt estimada univer i tat de València, aquella que feia 
recitar als fills del duc de l'Infantado, al París prei:evolucio
nari de 1780: " .. . e si11 duda la mejor de España y en ella es 
donde las ciencias han hecho mas progresos ... ". 







LLEIS, CÀNONS I JURISPRUDÈNCIA 
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UNA UNIVERSITAT HUMANISTA I UNA TRADICIÓ MEDIEVAL 

L 
A UNIVERSITAT DE VALÈNCIA naix en un moment 
històric en el qual l'humanisme impera en els dffe
r nts camps del aber. Le facultats de lleis i 
cànons de la Penín ula, empre més conservado

res, menys proclius al canvi, no van assimilar aquest nou 
corrent. Els estudis jurídics van continuar fent servir el 
mètode que els va ser imposat des de l'inici de la baixa edat 
mitjana, el conegut com a mos italicus o manera d'interpre
tar les disposicions de dret segons la tradició italiana. De 
quins textos legals es tractava? Quines eren les particulari
tats d'aquest mètode de treball? 

En el segle XII començà a estudiar-se una obra jurídica 
elaborada per voluntat de l'emperador Justinià sis-cents 
anys abans, a fi de recuperar no sols els territoris de l'antic 
Imperi Romà, sinó fins i tot el seu propi dret. Aquesta obra 
va ser coneguda com el Corpus Juris Civilis, i estava integra
da per diferents parts: un text senzill d'introducció a les 
qüestions jurídiques, anomenat Instituta; els comentaris 
dels grans jurisconsults romans -Papinià, Ulpià, Muci 
Escèvola ... - sota el nom de Digest; i les disposicions del 
mateix emperador Justinià aplegades en el Codi, a les quals 
se'n van afegir després d'altres amb el nom de Novel·les. 
Durant segles, moltes de les seues parts, dels seus precep
tes, van caure en oblit. Els territoris als quals anava desti
nat no van arribar mai a ser reconquerits definitivament, i 
les còpies que s'hi van remetre van restar perdudes o 
incompletes en arxius de monestirs i convents. Sense que 
coneguem les raons del cert, aquests textos oblidats van 
començar a ser utilitzats en la resolució dels conflictes, a 
al·legar-se als tribunals, a intentar resoldre les qüestions 
pràctiques que s'hi presentaven. Les deficiències dels drets 
medievals, les noves necessitats comercials i les universi
tats, sobretot la de Bolonya, van donar una empenta a 
aquells estudis i a la seua validesa en la realitat pràctica. 

Les normes dels diferents territoris cristians, dels seus 
drets propis, comencen a completar-se amb disposicions 
romanes més complexes, més perfectes i, sobretot, amb una 
major amplitud. Les legislacions de qualsevol territori van 
utilitzar amb una major o menor intensitat aquelles nor
mes, les unes com a primera matèria per elaborar les noves 
disposicions, les altres com a dret a què recórrer en cas de 

Justitia Firmatur Solium. Gravat, dins Joan Sala, lnstitutiones romano-hispanae ad usum 
tironum hispanorum ordinatae ... tomus l, València, Salvador Faulí, 1788. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

llacuna jurídica o en cas de dubte. Juntament amb aquesta 
tradició ju tinianea, el dret de l'Església es va generalitzar 
en un intent de dotar-se d 'una estabilitat i efectivitat 
majors. Va ser igualment en el egle XII quan es va redac
tar el Decret de Gracià, i després les Decretals de Gregori 
IX, el Llibre Sisè de Bonifaci VIII, etc., que constitueixen 
en l'edat moderna el que es coneix com a Corpus Juris 
Canonici. 

Ambdós blocs -legislació romana i canònica- van rebre 
el nom de ius comnume o "dret comú" no sols perquè el seu 
valor com a font jurídica es va escampar per tot Europa, 
sinó també perquè les conclusions a què van arribar els 
juri tes interpretant-lo van ser igualm nt vàlides per tot 
l'orbe cri tià. Al principi, van desplegar les seues opinions 
a travé de petites glosse que aclarien el significat d'aque
lles lleis; de pré , la ta ca del juri ta va evolucionar. Es va 
di tanciar de la norma i formulà els seus propis comentaris 
fent servir la lògica ari totèlica i el tòpic , i le adaptà a les 
realitats gue tenia davant; hagué de donar, en definitiva, un 
valor pràctic a aquells preceptes. Va tenir tal èxit que Je 
eues opinions van esdevenir doctrina, una font jurídica 

que havia de seguir qual evol jurista, abans, fms i tot, que 
la norma a què e referien . Les paraules de Bartolo de 
Sassoferrato, Baldo degli Ubaldi, Joan Andreu, Giasone da! 
Maino, Paolo di Castro i tants altres er:en venerades a qual
sevol universitat, tribunal o bufet. Ningú no gosava qües
tionar-les, i es refermava així un principi d'autoritat que, 
amb el pas del temp i l'augment d'aquelles "autoritats", va 
degenerar en un altre que feia prevaler l'opinió més segui
da, mé comuna, la coneguda com a communís opinio. 

Aquests mateixa plantejaments es donaven a l'antic 
regne de València. Ben pi:ompte hi apareixen juriste que 
aclareixen els preceptes del fur amb el que 'anomenen 
110tae, de les guals destaquen les de Guillem Jafer o Giner 
Rabassa; també e redacten obres extenses com el Spcculum 
pri11cipum ac j11stitiae de Pere Belluga. Però són ju1istes for
mats a Bolonya, amb una facultat de llei emblemàtica per 
a tot el món del dret d 'aquells egle , el testimoni de la qual 
el va reprendre, en l'edat moderna, Salamanca. l la pre
ferència dels e tudiant valencians per aqueste universi
tat continua després de la fundació de la universitat de 
València l'any 1499. Sembla que els estudis de lleis i 
cànons no van intere ar excessivament les autoritats 
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municipals, les quals només es van ocupar de que algun 
professor impartís els conceptes jurídics més elementals, 
mentre un grup d'examinador - en el qual tenien l'óltima 
paraula el advocats vinculat a la corporació municipal
decidien si podrien exercir a la ciutat. Per contra, es consta
ta clarament que les famílies de la baixa noblesa i de l'oli
garquia ciutadana prefereixen, durant el segle XVI, enviar 
els fills a universitats de prestigi, mé emblemàtiques 
-Bolonya, Lleida, Salamanca- i només determinat estu
diants castellans o valencian amb meny recur o acudei
xen a les aules de la universitat de València per obtenir el 
grau de doctor en e pas ar per la llicenciatura, necessària 
a les univer itats castellane , ni assumir les de pese d'e -
tudis fora de la seua terra. ens dubte, no ol el pre tigi, 
sinó també el cost del grau determina les peregiinacions 
estudiantines d 'aque ts any . 

La presència del dret comú a les universitats va ser cons
tant. Les facultats de lleis i cànons van reproduir a les 
seues càtedres els esquemes jurídics del dret romà i canò
nic. La universitat de València no hi va er una excepció. 
Tot i que en els e tatuts de 1499 nomé 'e tablf que un 
doctor e11 dret canònic i un altre en dret civil impartirien 
algunes clas e • posteriorment la profunda reforma que es 
va fer del estudi jurídics el 1651 va establir com a càte
dres els llibres del corpus civil i canònic: una d'Instituta, 
una altra de Codi i tres pabordies on ' impartia e.l Digest, 
a la facultat de lleis; per la seua part, a la de cànons hi 
hauria una càtedra per explicar el Decret de Gracià i altres 
dues on s'aprofundiria en le Decretal de regori IX. Els 
ensenyaments a les aules juddiques no es distingien en 
essència del desplegat.s tn altres estudis. El dictat de la 
classe era el sistema habitual de transmissió de coneixe
ments, en una època en què no es disposava de llibres de 
text, mentre el actes de conclusion donaven el protago
nisme als estudiants. No hi havia exàmens, i el pas d'un 
curs a un altre es feia amb la justificació de l'assistència, 
amb el fet d"'haver escoltat" un catedràtic determinat. 
Després, les acadèmies particulars dels catedràtics, mal 
vistes a Salamanca, però molt habituals a València, com
pletaven la formació de l'estudiant: els profes ors hi acla
rien els dubtes, comentaven qüe ions jurídique i, obre
tot, preparaven els seu deixebles per a le prove de grau: 
una temptativa a la casa particular de dos del examina
dors. I, una vegada superada aquesta, la defensa d'unes 
conclusions obre el Digest, el Codi, el Decret o les 
Decretals davant el tribunal de la facultat corresponent. 

ÜN HUMANISME JURÍDIC TARDÀ 

A les universitats europees, els estudis humanistes van 
deixar pas durant el segle XVII a uns altres juriste que, uti
litzant els seu avantatges, van començar a aplicar-lo no ja 
al texto del dret comú, sinó als existent al eu territo-

ris, al seu dret propi, de manera que l'elevaven a la matei
xa altura que abans havia posseït l'obra de Justinià o la de 
Gregori IX. Mentrestant, el dret natural racionalista 
d'Hugo de Groot (Grotius), Pufendorf, Thomasius, etc., els 
va facilitar un nou mètode per a l'estructuració del dret; 
obrien així un camí que va permetre l'aparició dels primers 
codis il·lustrats i, més tard, d'un imparable procés de codi
ficació en les diferents esferes jurídiques. 

Però a Espanya, aquell humanisme jurídic no hi arribà 
fins a la primera meitat del sis-cents. De nou amb retard, 
catedràtics de Salamanca com Ramos del Manzano o 
Fernandez de Retes van propugnar una tornada a les 
fonts romanocanòniques prescindint de la doctrina que 
els havia viciat amb opinions enfrontades que no feien 
més que complicar allò que la norma establia. Van 
començar a depurar i a reconstruir les fonts, amb una 
tasca pròpia d'un historiador del dret, per arribar a 
l'autèntica comprensió del text, però sense apartar-se'n. 
Criticaren igualment la pràctica existent als tribunals i 
l'ús que feien del dret els advocats viciats pel mos italicus 
i, enfront d'ells, es van esforçar a potenciar el coneixe
ment de les llengües clàssiques, la història de Roma, etc. 
Per això, es consideraven integrants d'allò que ells ano
menaven una "jurisprudència elegant", enfront del barba
risme itàlic. Poca validesa podia tenir el món jurídic que 
van construir els humanistes fora de les aules università
ries i, per això, el seu èxit es va limitar a professors i estu
diants. La resolucio de problemes concrets no els interes
sava. La seua finalitat era elevar el coneixement, !"'autèn
tic" coneixement dels textos jurídics antics. 

D.D PETRÍ JOSEPHÍ BORRULLÍÍ 

OCTOVÏRÍ LÍTÍBUS ÍUDÍCANDÍS 

IN R.. VALENT. SENATO" 

. TRACTATUS 

DE ºSUCCEssioNie.us AB INTESTATO 

ATQl'E EX TllSTAMENTO 

AN. MDCXCVI. 

Pere Josep Borrull de Arvizu, Tracta/us de successionibus ab infesta/o 
atque ex fes tamento, València, 1696, manuscrit. 

Biblioteca Hislòrica, Universilal de València 
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José Zapata, retrat de Francisco Javier Borrull y Vilanova (1745-1838). 
Museu de Belles Arts Sant Pius V, València 

Per això, la universitat de València no va ser un camp 
apte per a fa difusió d'aquest humanisme acabat de des
cobrir. Els catedràtics valencians de lleis i cànons van ser, 
llevat d'alguna excepció, mediocres. L'humanisme reque
ria, per ser comprès, una preparació més àmplia: filològi
ca, històrica, literària i, per descomptat, jurídica. No es 
tractava de repetir les observacions d'altres juristes, com ja 
feien els darrers seguidors del mos italicus tardà, sinó de 
construir, d'argumentar per si mateixos, utilitzant única
ment la llei. Ben pocs van estar a l'altura d'aquesta exigèn
cia. Només el catedràtic Joan Jeroni Iranzo va tenir algu
na connexió amb l'humanisme jurídic, i autèntic huma
nista només ho va ser Gregori Mayans. Fins a l'arribada de 
Mayans a la seua càtedra de Codi el 1723, l'humanisme 
únicament havia estat utilitzat com a recurs erudit dels 
aspirants a catédràtics en les seues oposicions o d'algun 
professor en impartir els seus dictats de classe, però el 
mètode no havia estat assimilat. Mayans havia estudiat a 
Salamanca, a la facultat de lleis en la qual encara conti
nuava imperant aquella esplendor humanista. Es va consi
derar hereu dels grans professors de Salamanca i, des de la 
seua càtedra, va iniciar l'elaboració de les seues disputatio
nes i u ris, fidel reflex del purisme humanista, però sense 
l'entitat de l'obra del català Josep Finestres i el seu 

Hermogenià. Les disputationes van quedar com un treball de 
joventut que posteriorment no va continuar. 

LA CRISI DEL DRET COMÚ 

Les crítiques al dret comú formulades pels humanistes es 
van enunciar des del mateix ius commune, des de les univer
sitats, com hem vist. S'hi van anar afegint d'altres que ja 
no procedien de les facultats de lleis i cànons, sinó dels 
pràctics, d'aquells que havien d'exercir al fòrum utilitzant 
aquesta immensa marea d'autors. El col·legial del Patriarca, 
Pablo de Mora y J araba, va publicar el 17 48 el seu tractat 
crític sobre Los errares del derecho civil, en el qual, seguint la 
línia del bibliotecari italià Ludovico Antonio Muratori en 
la seua obra Dei difetti della giurisprudenza, arremetia contra 
"la incertidumbre y variedad de opiniones". 

Els atacs no es van dirigir només contra la doctrina -les 
opinions-, sinó també contra el pes que la legislació roma
nocanònica tenia en la resolució dels conflictes. No podien 
al·legar-se davant els tribunals disposicions del Codi o del 
Digest quan ja hi havia sobre la mateixa qüestió un pre
cepte en el dret propi, això és, en els textos de Las 
Partidas, les Leyes de Toro o la Nueva Recopilación. El 
contrari era crear inseguretat jurídica i allargar innecessà
riament els plets, com va posar de relleu l'advocat Josep 
Berní, fundador del Col·legi d'Advocats de València el 
1762 i un dels principals impulsors d'aquella legislació 
castellana. En les esferes polítiques, el canvi ja havia estat 
proposat a principi clel segle XVIII per Macanaz, però 
sense èxit; no va poder trencar el domini que els col·legials 
exercien a consells i universitats. 

Mentrestant, les facultats de lleis i cànons entraven en un 
procés de franca decadència. El seus catedràtics van estar 
mancats del prestigi de segles anteriors, mentre els nivells 
d'exigència queien. Van proliferar les càtedres d'Instituta, 
aquelles on s'explicaven els coneixements més elementals de 
la cièncip. jurídica. Les complicacions del Digest o de les 
Decretals eren excessives per a la formació d'aquells juristes. 
Hi van haver nombrosos exemples d'aquest procés: les obres 
de doctrina jurídica del segle XVIII van començar a escrui
re' s en castellà, i es tradueixen del llatí els clàssics de segles 
anteriors, especialment les obres d'Antonio Gómez; dues 
noves càtedres d'Instituta temporal es creen a la univers~tat 
de València, les quals s'afegien a la perpètua que ja hi exis
tia; a la facultat de cànons, l'antiga càtedra de Sisè de De
cretals hi era substituïda per una altra d'Instituta canònica; 
a més a més, es va generalitzar la determinació dels llibres 
amb què el catedràtic havia d'explicar les assignatures, 
obrint ja el camí als futurs manuals i així, en aquestes càte
dres valencianes d'Instituta civil o canònica, s'utilitzaven, 
segons s'establia en les constitucions de 1733, els llibres 
d'Arnoldus Vinnius per a les de lleis, i les paratitles d'André 
Delvaux (Vallensis) sobre les Decretals per a cànons. 
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No obstant això, la història jurídica europea no podia 
aturar-se ni deixar d'influir, tot i que amb retard, a 
Espanya. Les crítiques van fer efecte als ambients 
intel·lectuals espanyols. Abans hem esmentat les paraules 
de Mora, però també d'altres van alçar la veu contra 
aquells plantejaments jurídics: De Castro, el marquès de 
La Ensenada ... , i tants altres, van afavorir la recepció dels 
ideals iusracionalistes i d 'aquells que propugnaven l'estu
di i l'aplicació del dret patri. Així van sorgir les primeres 
càtedres de dret natural i de gents, la de Granada el 1776, 
la de València el 1787, tot i que depurades d'idees pro
testants, "cristianitzades" a través de l'obra de Giovam
battista Almici, i que van ser suprimides el l 794 amb la 
mort de Lluís XVI, per intentar evitar el contagi intel·lec
tual revolucionari. Igualment, comença a ensenyar-se el 
dret propi, i a Salamanca es creen el l 771 les primeres 
càtedres de Nueva Recopilación i Leyes de Toro, les quals 
es reflecteixen en el mate.ix pla del rector Blasco de l 7 8 7, 
on hi havia una càtedra de dret reial que s'havia d 'impar
tir amb l'obra d'Asso i Manuel Instituciones del derecho civil 
de Castilla. 

Les reformes liberals arriben a les facultats jurídiques 
ben entrat el segle XIX. Fins a aquest moment, la uni
versitat de València va continuar amb la tradició anterior 
i els pocs canvis que s'han produït. Un catedràtic reflec
teix a la perfecció la fi d'època: el paborde Joan Sala. En 
la seua extensa obra hi ha encara treballs en què el pes 
del dret romà és evident, com ara en el seu Digestum. 

Però, amb ells , en té uns altres en què propugna una 
manera senzilla d'ensenyar les lleis, com ara la seua 
Ilustración del derecho real de España, que va esdevenir obra 
de referència obligada a les facultats de lleis espanyoles i 
iberoamericanes. 

ELS ESTUDIS DE DRET DESPRÉS DE LA REVOLUCIÓ LIBERAL 

Els segles XIX i XX -l'època contemporània- marquen 
un canvi profund quant a les centúries anteriors, tant en 
l'àmbit general de la universitat com en les facultats i estu
dis de dret. A grans trets, l'arribada del liberalisme va sig
nificar el declivi d'alguns ensenyaments tradicionals, com 
la teologia; la pujada d'uns altres a penes desenvolupats 
durant l'antic règim -els de ciències o farmàcia-; i la con
firmació d'altres dos amb una llarga trajectòria i prestigi 
acadèmic: medicina i dret. 

Els estudis de dret van ser reestructurats a través de can
vis i reformes que van durar al voltant d'un segle. No és 
possible exposar-los amb detall, a causa de la brevetat -ja 
han estat analitzats llargament per Mariano Peset, i també 
per Yolanda Blasco-, però sí que en podem traçar els trets 
generals i veure com van aproximant-se a la configuració de 
plans que ha prevalgut a les nostres universitats fins fa ben 
poc -els nous plans i el sistema de crèdits marquen una 
altra època-. Els primers canvis, que ja apunten a principi 
del XIX, impliquen, d 'una banda, la reducció dels contin-

D. NICOLA! BAS, 
ET GALCERAN. D.JOANNIS BAPTIST.iE 

Joan Baptista Trobat, Tractatus de effecti
bus immemorialis praescriptionis et consue
tudinis, pars secunda, València, Jacobo de 
Bordazar, 1 700. 
Biblioleca de la Facultat de Dret, Universitat de 
València 

Nicolau Bas i Galceran, Theatrum iurispru
dentiae forensis valentinae, romanorum iuri 
mirifice accommodatae, tomus primus, 
València, José Esteban Dolz, 1742. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 
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guts romanistes a favor de les explicacions del dret reial o 
patri -l'espanyol, basat en la legislació castellana-; d'altra 
banda, la disminució, també progressiva, dels estudis de 
dret canònic, que culminarà amb la refundició de les velles 
facultats de lleis i cànons en una única facultat de juris
prudència, el 1842, mitjançant un decret del regent 
Espartera. Tot això, en un marc centralitzador típic de la 
universitat liberal, que unifica definitivament els plans 
docents dels deu Estudis que sobreviuen a la revolució. 

Com es configura aquesta nova carrera de jurisprudèn
cia? El professor Peset ha establert una sèrie de nuclis que 
permeten agrupar les noves assignatures o matèries que 
s'expliquen a les aules de dret. En primer lloc, hi ha un 
nucli humanista, de disciplines que proporcionen una certa 
formació de filosofia, literatura llatina o història universal 
o d'Espanya, un bany de cultura general; permetien també 
enllaçar amb els ensenyaments del batxillerat i eren valora
des per les classes mitjanes com a signes del seu nou esta
tus. Després, hi ha una resta d'assignatures tradicionals 
que provenen de l'antic règim, com dret romà i el canònic, 
amb tendència a la disminució dels seus continguts; la pri
mera es va utilitzar en els primers cursos com a introduc
ció als conceptes de dret privat, mentre que la segona tenia 
un vessant més pràctic en un país catòlic, a fi de regular 
institucions com el matrimoni o el registre civil. En qualse
vol cas, acabaran reduïdes a una sola assignatura de llicen
ciatura a partir de la Restauració canovista. 

En tercer lloc, hi apareix el nucli de dret privat, sens 
dubte, el més important. El dret civil "espanyol, comú i 
foral" -termes que s'introdueixen amb la llei Moyano de 
18.57- s'explicava al llarg de tres cursos i constitueix, per 
tant, la disciplina millor coneguda pel futur jurista; també el 
dret mercantil --que s'explicarà juntament amb el penal fins 
a 1883- i les assignatures de processal civil es construeixen 
basades en el dret i la doctrina civilistes. L'explicació de la 
rellevància d'aquests estudis rau tant en la solidesa de les 
seues construccions doctrinals com en la indubtable aplica
ció pràctica: els grans bufets d'advocats, els notaris i regis
tradors, fins i tot els tribunals de justícia s'ocupen preferent
ment de qüestions de dret privat -la propietat, testaments i 
successions, obligacions i contractes-. Enfront, hi ha un 
quart nucli format pel dret públic. Però té una presència 
molt menor, fins al pla Gamazo de 1883: a penes una assig
natura de dret polític i administratiu en la llicenciatura, i una 
altra d'internacional en el doctorat. La debilitat doctrinal 
d'aquestes matèries, encara no ben sistematitzades i exposa
des pels juristes, hi degué influir; també el fet de ser una 
especialitat pensada per a funcionaris de l'administració, ja 
que el jurista es concep bàsicament com a iusprivatista. Per 
això, els plans anteriors a Gamazo donaven substantivitat 
pròpia a aquests estudis, adés a través d'una escola d'admi
nistració separada de la facultat de jurisprudència -com va 
fer Espartero-, adés dins d'aquesta com una especialitat-llei 
Moyano de 185 7. Per acabar, hi ha un nucli formatiu de 

KL O:Ei'IEJiAL :.801-'/,Jl.TEJi O. 

Toma.s López Engufdanos, retrat del General Espartero, gravat. 
Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles (dipositat al Museu de Belles Arts ~ant Pius V, València) 

caràcter jurídic, format per matèries com la filosofia i la 
història del dret, o l'economia política i la hisenda pública. 
Aquelles s'introdueixen tardanament en la llicenciatura, 
mentre que aquesta ja figura en els plans de principi de segle 
-tot i que no es consolidarà fins al període isabelí-. 

Tots aquests continguts quedaran definitivament orde
nats amb el pla Gamazo de 1883, i no es reformaran d'una 
manera apreciable fins ben entrat el franquisme, llevat 
d'alguns canvis introduïts pel ministre García Alix el 
190 l, o l'aparició de noves matèries, com el dret laboral o 
el financer. Vol dir això que la carrera s'atura, es fossilitza? 
No del tot, perquè encara que la denominació de les assig
natures no varia, sí que ho fan els continguts que s'hi 
expliquen, i els manuals on es recullen ... Amb Franca n'hi 
va haver nous plans, el 1953, de contingut ja purament 
jurídic, que es revisaran anys més tard per a València -és 
l'anomenat Pla experimental de 1965, que hi va introduir 
una lleu especialització a partir del quart curs-. Per fi, des 
de 1991 s'hi introdueix una reforma més profunda, que 
pretén reduir la durada dels estudis, i els resultats de la 
qual encara cal veure'ls ... 
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Co/eccióri de cartas eruditas escritas por D. Gregorio Mayans y Siscar a D. Joseph Nebot y Sans/ publíca/as D. Joseph Villarroya ... Tomo l, València, Benilo Monfort, 1791, 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Com s'ordenava l'ensenyament d'aquestes matèries? El 
nombre de cursos que ha de seguir l'estudiant és alt al prin
cipi -deu, si hi incloem el doctorat-, pe.rò òismimwix fins a 
assolir, el 1884, els cinc de llicenciatura que es mantenen 
fins avui. Els estudis s'articulen en tres etapes o cicles 
corresponents als graus tradicionals: batxillerat, llicenciatu
ra i doctorat. Aquesta distribució comporta la concepció 
inicial de la carrera com a tres períodes diversos, de forma 
que l'alumne aprén de manera progressiva: al principi, els 
fonaments elementals, que després amplia en els altres 
cicles. Però els plans de la Restauració van significar un 
canvi profund, en suprimir un batxillerat devaluat mancat 
de sentit, ja que per acabar la carrera -per a l'exercici pro
fessional- s'exigia la llicenciatura. Això va permetre, d'una 
banda, impartir les matèries completes des del primer 
moment, sense graduacions; i, d'altra banda, substituir el 
sistema de cursos amb grups d'assignatures que l'estudiant 
pot seguir amb major llibertat -encara que hi ha un siste
ma d'incompatibilitats que marca un cert ordre-. També, 
durant alguns anys, des de 185 7 fins a 1883, s'hi va intro
duir l'especialització en la llicenciatura, i es podien seguir 
de manera separada, dret de l'administració, civil i canònic. 

L'ensenyament d 'aquests continguts es basava en l'expo
sició verbal a classe per part del professor, completada 
sovint amb un manual. La universitat liberal bandeja les 
velles formes d'ensenyament: les repeticions, les lliçons 
extraordinàries o les disputes ... Es pretén una visió com-

pleta de les disciplines, enfront de la manera antiga que, 
més que no exposar-ne la totalitat, tracta d'induir un mode 
cie pensar jurídic i d'argumentar. El professor mostra uns 
esquemes de la seua assignatura que els escolars aprenen, i 
que després es controlen als exàmens. Aquests tenen lloc 
tots els anys, en acabar el curs o després de seguir una 
assignatura concreta. L'alumne té ara una actitud passiva, 
de pur aprenentatge, sense que es plantege qüestions prò
pies. L'ensenyament és purament teòric: la pràctica es limi
ta al dret processal, les acadèmies teoricopràctiques a què 
ha d'assistir durant els últims anys. A la universitat espa
nyola no es participa en els seminaris -a penes n'hi ha- i, 
per tant, no hi ha tampoc una iniciació a la investigació ... 
Aquest panorama, certament empobridor, respon en el fons 
a les necessitats de professors i alumnes. Aquells poden 
preparar fàcilment les seues exposicions i així reservar 
temps per a l'activitat professional; aquests no troben difí
cil aprovar els cursos i l'esquema d'explicacions els serveix 
per preparar les oposicions -notariat, registres ... - o per 
familiaritzar-se amb els aspectes de la pràctica que els espe
ren després de la graduació. 

LES PROFESSIONS JURÍDIQUES 

Al capdavall, quan l'estudiant eixia de la facultat tenia 
-com avui- una formació teòrica, coneixia les parts essen-
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cials del dret encaixades en una estructura primària, i dis
posava d'un cert bagatge de conceptes jurídics. No està 
especialitzat en cap branca concreta, però això no deixa de 
constituir un cert avantatge amb vista a le diverse eixides 
professionals, que es multipliquen amb la consolidació de 
l'estat liberal. Aquest és, precisament, un dels grans reptes 
plantejats a les facultats de dret espanyole des de mitjan 
segle XIX: adequar el en enyaments a une noves exigèn
cies derivades de la diver ificació d 'ei:xide profes ionals, 
l'augment de la burocràcia i del co so de l'Estat. Repte al 
qual respondra amb lentitud i de manera deficient, com es 
reflecteix en le opinion dels mateL'<os funcionaris de l'ad
ministració i de justícia. 

Però, quines possibilitats s'obrin davant eJ .nou llicen
ciat? En primer lloc, la més tradicional, l'advocacia. Els 
advocats continuen sent molt nombrosos en aquests anys, 
i en això influeix l'eliminació dels entrebancs a l'accés a l'e
xercici lliure de la professió. Des de 1842, la mera obtenció 
del títol de llicenciat en dret habilitava per exercir, i se 
suprimia la passantia obligatòria i l'examen davant 
l'Audiència; l'ampliació dels estudis de dret reial feia inne
ces aris aquest controls previ . El món de l'advocacia és 
variat i molt complex. D'una banda, hi ha els col·legis d'ad
vocats, que es multipliquen en aquests moments, amb fina
litats de protecció i ajuda, però que també intervenen en 
política o com a mecanismes de prestigi profe ional 
-també les acadèmie de legislació i juri prudèn ia-. 

D'altra banda, està la varietat de situacions personals i 
econòmiques que es produeixen entre els advocats. Molts 
van trobar en l'exercici una manera de completar les seues 
rendes patrimonials, a vegades abundoses. D'altres van 
aprofitar la seua formació per passar a la política, amb 
adhesions diferents. Corn ha assenyalat Mariano Peset, els 
polítics del XIX i XX són, rnajoritàriament, advocats -fins 
i tot quan no pot considerar-se la política com una eixida 
professional-. A la facultat de dret de València es van for
mar alguns polítics ben coneguts: Ciril Amorós, Josep Peris 
i Valero, Vicent Blasco lbañez, Teodor Llorente pare o, més 
endavant, Lluís Lúcia. Però també altres professionals del 
dret, corn els registradors o els advocats de l'Estat, van 
compatibilitzar els seus càrrecs amb el fòrum. 

Una altra possibilitat tradicional era la carrera judicial. 
Durant el regnat d'Isabel 11, els nomenaments de jutges i 
fiscals es produeixen per designació reial, a proposta del 
Consell d'Estat. Per a l'ingrés en la carrera es requereix una 
experiència prèvia, corn ara haver estat promotor fiscal, 
advocat o catedràtic de dret... Després, amb el pas dels 
anys, es pot ascendir, a terme, o a magistrats i fiscals de les 
audiències. La Llei Orgànica del Poder Judicial de 1870 va 
establir l'oposició per a llicenciats o doctors en dret, i 
mesures posteriors van anar limitant l'arbitri ministerial en 
els nomenaments mentre s'augmenta el nombre de magis
trats, ja entrat el segle XX. 

Noves possibilitats obrin els cossos de registradors i 
notaris . Els primers apareixen amb la Llei Hipotecària de 
1861. Entre els requisits per accedir a l'oposició hi ha ser 
major de 25 anys i advocat. Si l'aprovaven, entraven en un 
cos d'aspirants i l'ingrés es produïa per antiguitat -també 
la promoció posterior, dins de diverses classes-. 
S'encarregaven de registrar els actes que afectaven la pro
pietat immoble en llibres d'assentament, corn també de 
gestionar el cobrament dels impostos de drets reials i de 
successions. Les quantitats que rebien, per aquesta causa 
o pel seu aranzel, els permetien obtenir una bona remu
neració. Pel que fa als notaris, van anar abandonant l'an
tiga condició d'escrivans per esdevenir, per mitjà de la Llei 
del Notariat de 1862, funcionaris públics capaços de 
donar fe de negocis i escriptures. També l'accés es confi
gura a través d'oposició, de primer als col·legis notarials, i 
des de 1903 centralitzada a Madrid; el sistema de classes 
o grups per a la promoció posterior existeix igualment en 
aquest cos. La seua formació era especial, ja que la rebien 
a través d'escoles de notariat -les quals estaven unides a 
les facultats de jurisprudència- amb un pla específic, 
determinat per Gerrnan Garnazo el 1883: bàsicament, era 
el mateix que el de dret, però desproveït de les assignatu
res formatives i preparatòries, amb una durada menor; a 
l'oposició s'exigia bones dosis de dret civil i una certa pràc
tica, i aquests estudis s'hi adequaven en gran manera. Però 
també els advocats preparaven aquests exàmens ... En qual
sevol cas, la conversió d'escrivans en notaris i la reducció 
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del seu nombre els van proporcionar una millora progres
siva dels seus ingressos. 

L'adrnini tració de l'Estat oferia igualment possibilitats 
laborals per als llicenciats en dret, a travé dels cossos de 
tècnics i administratius que en depenien. El 1881 es crea
va el cos d'advocats de l' .l:'.stat, al qual 'accediria per opo
sició, amb un con tingut més ampli de l'habitual per la 
var ietat d'assumptes que haurien d 'atendre. Entre les 
seues funcions es troba la defensa de l'Estat en matèries 
contencioses i la gestió de l'impost de-drets reals -substi
tuïen així els registradors a les capitals de província-. En 
són pocs -a penes sobrepassen els 150- i això, a més de 
l'alta remuneració i la possibilitat d'exercir al fòrum , els 
reportava un gran prestigi. Però també hi havia possibili
tats, tot i que més modestes, als ministeris -Hisenda, 
Foment, Governació ... - , en els quals van anar creant-se 
cossos de funcionaris que, corn ha mostrat . Villacorta 
Baños, s'agrupen i defensen els seus interessos, en col·le
gis i assemblees. 

Hem deixat per al final d 'aque t apa1t at el cos de 
catedràtics d'universitat, format el 184 7 com a con eqüèn
cia del pla d'estudis del ministre Pedra José Pidal. I:accé 
s'establí per mitjà d 'opo íció, davant un tribunal de pro
fessors de ignats pel ministeri. L'examen es feia sobre un 
qüestionari de temes, amb expo.sició d'una lliçó per part de 
l'opositor i preguntes formulades pel tribunal; la inve tiga
ció sobre matèries jurídiques a penes s'hi valorava. En dret 
no en són molts -no passen d'un centenar fins a 1900-, i 
els sous són curts si els comparem amb els d'altres funcio-

naris de la seua categoria; a més, l'accés a la càtedra és lent 
i costós, ja que no existeix una carrera universitària -els 
professors auxiliars cobren poc i són temporals-. Per això, 
es veuen obligats a compatibilitzar la carrera, abans i des
prés de la càtedra, amb la política o l'advocacia. 

PROFESSORS I ESTUDIANTS A VALÈNCIA 

La facultat de dret de València no es distingeix massa de 
les altres de l'època - llevat de Barcelona i, sobretot, de 
Madrid, on ' imparteix el doctorat- . En el professorat, 
poden distingir- e dos grups: el primer està format per 
aquells que ocupen càtedre d'aque ta facultat com a pas 
previ a l'ascens a la Central a Madrid o al retorn aJ eu lloc 
d'origen; el segon l'integren el arrelats a València, que 
solen jubilar-s'hi i en són majoria. 

El regnat d 'Isabel II no fou pròdig de professors nota
bles . Potser cal destacar Salvador del Viso, autor de 
manuals de dret civil, mercantil i penal, amb nombroses 
edicions posteriors. A partir de la Restauració, podem tro
bar una nòmina de catedràtics que donen un to major a 
la faculta t. A història del dret, destaca Eduardo Pérez 
Pujol, primer catedràtic de la disciplina i autor de la seua 
primera gran monografia, sobre l'Espanya visigoda; va ser 
rector de la universitat i home d 'una gran inquietud 
social, amb influències del krausisrne i de la Institución 
Libre de Enseñanza. A partir de 1930 també destaca 
Josep Maria Ots Capdequí, tot i que va desenvolupar la 
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major part del eu treball investigador com a americani -
ta, a l'exili, de prés de la gue.rra civil. A dret administra
tiu va explicar alguns anys Vicente Santamaría de 
Paredes, que va e riure do manual d 'aquesta disciplina 
i de dret polític, amb un ampli contingut i noves propos
tes d'estructura ió; després va pas ar a Madrid, on va 
consolidar el seu pre tigi i arribà a ser mini tre d ' Ins
trucció Pública. Anys després, Luis Jordana de Pozas va 
eguir el mateix camí. Per acabar, a dret penal s'assolí una 

altura notable. El 1921 s'hi va incorporar Enrique Benito 
y de la Llave, que va introduir la criminologia i noves 
tendències doctrinals. A la eua mort, el va succeir José 
Arturo Rodríguez Muñoz, gran penalista introductor de 
la moderna ciència penal alemanya i mestre de tota una 
generació de profes ors d'aquesta especialitat. 

A dret privat no s'a soleix el mateix nivell fin un temp 
de prés. A mercantil destaca Lorenzo Benito y Endara, 
format en le doctrines france a i italiana. A civil caldrà 
esperar J o é Ca tan Tobeña , pro fe sor entre 1921 i 1933, 
per trobar una figura de relleu. Gran estudiós i coneixedor 
de la seua matèria, va publicar un n,anual que, per la da
redat i el sentit didàctic, encara s'utilitza avui. El 1933 va 
pa ara Madrid al Tribunal Suprem, del qual va er pre
sident de pré de la guerra. En resum, un recompte de l'ac
tivitat in e tigadora del professorat mostra una facultat 
més dedicada a la docència -o a activitats professionals-, 
però amb figure rellevants en aquell camp. No obstant 
això, aquesta investigació continua tenint el manual de 

F. Martín i J. Ribas, Antonio Rodríguez de Cepeda, ca 1885, 
Il·lustre Col·legi d,!l,dvocals de València 

l'assignatura com a eix, enfront de la monografia o l'estu
di d'una matèria concreta. 

Políticament, el claustre de dret és conservador. Durant 
el XIX, professors com Vicent Gadea Orozco o Rafael 
Rodríguez de Cepeda, que van er respe tivament rector 
de la universitat i degà de dret, marquen la línia en aquest 
entit. Ja en el XX, intervindrà activament en l'elaboració 

de l'estatut que la univer itat va reda tar de prés del 
decret d 'autonomia de ilió, de 1919. També en la redac
ció d'un nou pla d'estudis, el qual volien més pràctic i 
concorde amb els temps. Però no es veuen variacion en 
l'ensenyament, que encara es basa en la lliçó o la intro
ducció d nove dis ipline . Potser tampoc no hi havia 
mitjans per a més. El l 928, un informe de la facultat, 
recollit per Maria Fernanda Mancebo, mostrava el seu 
estat precari: 

"Esta Facultad ... se halla confinada en locales absoluta
mente insuficiente aun pnra .las enseñanzas que hnsta hoy 
han constituïda su plan de estudios. Su personal esta rcdu
cido al de Catedraticos numerarios de plantilla, a cinco 
Auxiliaies de los coales tres han cumºp!ido ya su tiempo 
maximo de servicio ... y alguno ayudante de clases practi
cas animados por una vocación ab olutruuente desintcre
sada". 

Ja n el període republicà, el claustre e va e cindir entre 
un sector més progre sista, minoritari -amb el rector Marià 
Gómez, el degà Ca tan, Rodríguez Muñoz, Ots .. . - i un 
altre conservador, majoritari. 

El nombre d'estudiants varia al llarg d'aquest extens 
període. Però, en qualsevol cas, és alt. Dret és, pel que fa al 
nombr de professors i alumne , la egona facultat de la 
universitat, després de medicina. No obstant això, hi ha 
una diferència proporcional significativa entre els do 
segles. Així, si el 1878-79 l'alumnat de dret é gairebé el 
45% del total de la univer itat, igualat amb el de medicina, 
el 1921-22 aquest percentatge cau per davall del 20%, 
mentre que aque ta arriba al 60% dels matriculat . El XIX 
és, no cal dir-ho, una centúria de juristes, mentre que amb 
el XX s'obrin diferents possibilitats. Altres aspectes desta
cables són: l'impacte de la matrícula lliure a partir de 1885, 
que redundarà en una di minució dels estudiants que 
egueixen l'oficial -les xifres re pectives arriben fins i tot a 

equilibrar- en algun curso -; la tendèn ia decreixent que 
'acusa des d'aquest moment, i que no comen arà a remun

tar fin als anys previs a la R pública; o la incorporació de 
la dona a partir del cur 1926-27 amb la primera matrícu
la oficial -la de Luz le Bou her-, encara que la seua presèn
cia serà testimonial fins després de la guerra civil. 

L'associacionisme estudiantil ja hi és present des de 
1903, amb la Unió Escolar, de caràcter progressista i 
republicà. Va tenir continuació amb la Federació E colar, 
ja el 1917, i poc després van sorgir les a sociacions catò
lique , les qual a València es van constitufr per primera 
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vegada el 1920, precisament a dret. Després, el 1929 la 
FUE va recuperar la tradició progressista entre els estu
diants , i va dominar a la facultat -fins aquell moment 
controlada pels catòlics- de de 1930. Durant la 

República naixen d'altres associacions, de caràcter regio
nali ta, com AVE o el falangista SEU, repre entat a dret 
per J ulio de Miguel. De prés de la guerra, aque ta última 
esdevingué l'única associació permesa pel franquisme. 

Orla de la facultat de dret. Llicenciatura de març de 1940. 
Facultat de Dret, Universitat de València 
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EL DRET I LES SEUES PROFESSIONS 

BARTOLOMÉ CLAVERO 

Universidad de Sevilla 

L 
A UNIVERSITAT é coexi tent amb el dret. L'ense
nyament professional de l'ordre jurídic a un nivell 
superior al merament pràctic apareix amb la 
mateixa corporació dedicada a aque ta tasca dels 

e tudis per aquell temp medieval, ja pa sat el tombant del 
primer mil·lennj de l'era cristiana. Avui encara és bastant 
difícil -veurem que no impossible- imaginar- e una univer
sitat que no dispose de la graduació de dret, però els seus 
e tudis són ara uns més entre tantíssims d'altres. Durant 
segle la universitat ha e tat el dret, juntament amb la teo
logia, si de cas, però no gaire co a més. Retinguem-ho. 
:Ourant una llarga lú tòria, un ordre d'identitat humana, el 
jurídic, s'ha ensenyat límitant amb un altre de presumpció 
divina, el teològic. A això pràcticament, no dic que en tin
gués l'exclusiva, se cenyia la funció universitària. 

Històricament, durant uns segles de la baixa edat mitja
na i de la primerenca edat moderna, el dret era una facul
tat, és a dir, una capacitat reconeguda per a la transmissió 
i el domini de tal ordre humà, no allò més material que des
prés s'entén de la eu i les eccions univer itàries dedicades 
al seu estudi. Aquestes eren aleshores les escole i col·legi . 
Era també el dret una profcssi6, la qual cosa no significa 
tampoc encara el que hi entenem avui. Dret era una co a 
que es professava. Aquells que 'hi dedicaven eren els seus 
profes ors. Això no volia dir que, com en veritat passa amb 
algun estudis universitaris actuals, no hi cabés millor - o ni 
tan ols- una altra ebcida professional que no fos l'ense
nyament perpetuat per ell mateix. Ben al contrari, el dTet 
era un domini enormement transitiu per a les necessitats 
socials. Després ho veurem. Professió, professor, professar i 
d 'altres derivats significaven una cosa molt diferent i ben 
expressiva, el sentit de la qual, si s'ha mantingut fins avui, 
ha estat en la forma del verb. 

No pot dir-se avui encara professar en religió o en algun 
orde concret de la constel·lació cristiana sense que amb 

Lo auían dicho los Emperadores Valente, Thcodosio, 
y Archadio, donde ponen cierta pena contra los que 
a los Abogados denegaren la entrada en su Consejos, 
y el deuido respecto o assiento en sus Tribunales, 
dando doctrina a los demas del honor, con que se han 
de tratar. 

Francisca Bermúdez de Pedraza, 
Arte legal para estudiar la jurisprudencia, 16 l 2 

això s'entenga ni que s'adopta així alguna professió ni que 
tampoc haja de ser la docent en particular? Profe ar hi sig
nifica abraçar un credo i una di ciplina. És una expressió 
iniciàtica, engatjada i militant. En la religió s'ingressa, de la 
religió se'n dóna testimoni i per la religió fins i tot es mor. 
Són supòsits tradicionals de compromís de vida sense res
pecte de la llibertat ni pròpia ni estranya, del que avui en 
queda poc, però del que en va haver molt en la història. 
Què té a vare tot això amb el dret? Doncs precisament tot 
pel que fa a uns temps pretèrits. Tenir el dret com a professió 
o ser professor de dret significa el mateix, professar en dret. No 
significava una altra cosa que les mateixes paraules referi
des a la religió. Per al que interessava a la universitat o cor
poració d'estudis, s'aplicava igualment a la teologia. Eren 
professors tots aquells que arribaven a graduar-se. Ingres
saven així en un orde de compromís i militància. 

Professors de dret eren tots els seus professionals, dit 
sempre així en masculí pel que fa a uns temps històrics, ja 
que la dona no accedeix a aquest món universitari i jurí
dic fins l'entrada del segle que ara conclou juntament amb 
el segon mil·lenni de l'era cristiana. Cap a principis del 
segle XVII, un típicArte legal para estudiar la jurisprudencia, 
això és, la prudència del dret com a facultat específica de 
coneixement i compromís, de comportament i execució 
professionals, podia dedicar un dels seus capítols a "cómo la 
Jurisprudencia es una de las mas nobles scienciasy que mas enno
hlece a sus professores" entenent que així dignificava no sols 
els qui l'ensenyaven, sinó també la totalitat del seus pro
fessionals, consellers i advocats, jutges i oficials públics. 
Hi havia més professions que el professorat. L'epígraf d'un 
altre capítol anunciava que "la Jurisprudencia haze religiosos 
y sacerdotes a sus professores". Amb tot això no estaven con-
fonent les coses? Uns tals anuncis no constituïen tan sols 
una ideologia que exaltava les professions del dret, les d'a
leshores així en plural? 
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Frederic Furió i Ceriol ( 1527 • 1592), gravat. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

Podem anar veient que, llavors, de confusió, no n'hi 
havia i que allò era més que ideologia. El qui en confo
nem som nosaltres si intentem projectar le no tres prò
pies idees i no prenem les de l'època eriosament per tal 
de conèixer una cusa 4ue així ens resulta aliena. El domi
ni i e] maneig del dret feia religiosos i sru:m·dot. els eus pro-

fessors exactament de 1a mateixa manera que la teologia els 
seus, tots els profe sionals d'una sciè11cia d'allò diví. Tant a 
un com a l'altre efecte, la universitat no dispensava un 
grau o llicència per al profit particular d'una vida profes
sional. No. Aquesta corporació d'estudis iniciava i donava 
ingré en un compromís i una militància , en la professió del 
dret com en la mateixa de la teologia, en un credo i una 
disciplina de tran missió social en ambdós ca os. Juri te i 
teòlegs es formaven per a la dispensa d'un orde a la matei
xa societat, per testimoniar-lo com a rcligio os i per admi
nistrar-lo com a sacerdots . La universitat impartia cultura, 
però una cultura immediatament preceptiva i no disposi
tiva ni recreativa, no discrecional per a determinació i gau
diment particulars. Aquesta idea d 'un coneixement i con
reu propis que no s'identifiquessen amb disciplina exi tia 
aleshores, però corn una cosa de caràcter molt inferior 
sense cap possibilitat d'entrada als estudis universitaris. 
No en va la teologia e situava aleshore tan pròxima al 
dret o vicever a. Eren les matèries més caracterí tiques i 
definitòries de l'en enyament universitari. 

Allò que s'ensenya i com s'ensenya depèn d'allò que 
s'és i de com s'és . El dit Arte legal para estudiar la jurispru-

dcncia consagrava un altre capítol als "documentos que /1a de 
professar cl nuc110 professor desta sciencia". Avorria del apunts 
entre company , aqu sta veritable pesta, però per la raó 
aleshores precisa que no intervenien els doctors, això és 
ara, els professors, que tenien la capacitat i llicència d'en
senya.r. No passava a recomanar el seus llibres. El rebuig 
del negociat dels apunts no era una forma de defensar el 
negoci dels manuals o d'altres publicacions del professo
rat. I..:ensenyament era fonamentalment oral i en això, s'hi 
in i tia. Entr el documents a professar o upa un llo pri
mordial la paraula o verb del doctor. Però aquest el que 
imparteix ón lliçons, això és, lectures de texts aliens que 
tampa no eren e.l d 'altres professors, cap d 'escoles o 
coses semblants, sinó que consistien en tot un dipòsit d'es
criptures més antigues i en tota la tradició doctrinal que 
l'acreixia. En els e crits es considerava que la sciè11cia es 
contenia ·i en la seua lliçó es ba avala disciplina mateixa . 
I.:autoritat es xifrava en els texts aban que no en el seus 
portaveus, els doctors. 

La univer itat guardava, transmetia i adaptava un tresor 
d'escriptures amb l'autoritat així dependent i relativa de la 
seua interpretació per part dels doctors, els professors. La 
teologia feia aque tes cose amb la Bíblia i d'altres texts de 
tracte religiós; la juri prudèn ia, amb allò que li era propi, 
amb tot un Corpus documental de tradició jurídica, capaç i 
apte per al tractament i el maneig d 'un ordre humà en con
currència i sota la directr.iu llavors d'un de diví, el teològic. 
Componia aqueix cos rea]ment nodrit de documents jurí
dics i algun ja ·eligió una còpia de texts de l'antiguitat, 
sobretot romans. Teologia i dret feien, en suma, el mateix. 
I..: ensenyarnent consistia en la lectura i la interpretació, en 
la glos a més primària i el comentari més con tructiu del 
dipòsit respectiu de texts autoritzats. Sobre aquesta ba e, 
el di curs era teò1ic, però les mires, pràctiques. Tota la tasca 
interpretativa s'adreçava a necessitats i prob.leme de la 
ocietat d'aleshores i no a la de procedència de le e crip

tures. En la univer itat no e conreava ni s'impartia paleo
grafia i història, inó teologia i dret. 

Teòleg i juristes es facultaven per transmetre una disci
plina l'autoritat de la qual era de la tradició textual mé 
aviat que no de pronunciament doctoral. Els doctors no 
eren orades, sinó lectors, això és, intèrprets escolàstic . I 
torne a dir que els uns i Is altres feien el mateix per a fun
cions emblants, olament que amb material diferent i 
per a camp diferenciat , però no per això eparats entre 
ell . La teologia hi presidia. Tampoc no és cosa d 'estranyar 
que les univer itats que es preciaven se ituessen i roman
guessen en l'òrbita eclesiàstica més que no en la monàr
quica o que en la ciutadana o de república. S'ensenyava el 
mateix d'un cap a l'altre de bona part d'Europa, a lacri -
tiandat romana que es pretenia catòlica1 i després també 
en bona pa1t de la geografia prote tant, meny escindida 
en dret que en religió. La llengua de la universitat era, com 
la de l 'Església i per a] dret com per a la teologia, el llatí. 
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Encara que amb una forta entrada d'intervencions mo
nàrquiques i una base d'autonomia corporativa, la juris
dicció universitària era eminentment eclesiàstica. 

El dret, corn la universitat, es vinculava més a la religió 
que a la política. Era un fenomen de cultura molt més pro
per a la primera que a la segona. A la seua mateixa sciència, 
se li plantejava el problema pràctic i no ol teòric de la 
seua distinció respecte de la teologia pel que fa a la eua 
mateixa definició i posició. La Glossa per excel·lència, la pri
mera capa medieval de comentari autoritzat del Corpus, 
afronta i resoJ l'assumpte en uns termes que es mantindran 
durant egle . En l'e til oral de l'ensenyament que es trans
met a l'escrit de la glossa, e'ns diu que preguntem si eJ 
"iurisprudcns uel iurisco11s11ltus debat Tlicologia111 legcre" per 
indicar-hi de seguida: 'Rcspo11de 11011, 11am omnia i11 C01porc 
Juris i1111e11i1111t". No caJ l'estudi de la teologia per ser juris
consult perquè la jurisprudència disposa del eu mateix 
Co,pus suficient. Hi ha due facultats o capacitats corn hi ha 
due professions diferents, la teologia i el dret. 

Es planteja tot seguit un altre dis inguo, un que sembla 
ja intern entre ju tícia, dret i juri prudència, iustitia, ius i 
iurisprw:leutia: "Responde iustitia est uirtu , i11s est eius uirtutis 
cxcc11tio, iurisprude11tia est scicutia illiu iuris. ítem iustitia est 
wmnum bo11u111 et ius medium et iurisprude11tia i1ifi.mu111'. 

Se'ns està marcant una diferència entre una trinitat referi
da al dret perquè el primer terme, la iustitia, una virtut, es 
considera allò uprem; el segon, el ius, la eua realitza ió, 
el terme mitjà, i eJ tercer, la iurisprudc11tia, la eua ciència, 

Josep Borrull i Ramon (1678-1750). 
Museu de Belles Arts Sant Pius V, València 

l'activitat universitària, allò ínfim, encara que tot bo: sum
mum, medium et infimum bonum. Però la diferenciació no 
acaba de ser interna. El discurs complet no resulta 
intel·ligible si no tenim en compte que la qualificació de la 
justícia corn a virtut situada en una posició superior ens 
remet exactament a la teologia. De iustitia et iure, de la jus
tícia i el dret, era el títol de lliçons i de tractats teològics, 
no jurídics. No se'ns estava així dient que el dret fos inde
pendent de la matèria veïna en la universitat, sinó que es 
bastava a si mateix una vegada que admetia la seua posició 
d'inferioritat respecte de la teologia. Quedava emparedat 
entre aquesta i la jurisprudència. Amb això entès, no calen 
lliçons d'altres escriptures, Theologiam legere, per ser un bon 
jurista, iurisprodens uel iurisconsultus. Tal era la posició. I tal 
era la comunicació entre dues ciències jerarquitzades que 
compartien totes dues una funció preceptiva. 

Es tracta, amb tot, de definir al jurista com a tropa de 
suport en terra per a la força aèria del teòleg. La seua pro
fessió és prefessió. Representa les parts o mitjança entre 
aquestes per defensar interessos o reconciliar conflictes, 
però se'l situa per damunt amb una posició de cultura prò
pia a la qual estava obligat. Tal era la posició. I tal era la 
comunicació entre dues ciències jerarquitzades que com
partien ambdues una funció perceptiva. No fem nosaltres 
distincions que aleshores no existien. Avui, quan retrospec
tivament contemplem els teòlegs juntament amb els 
monarques, pensem que hi són com a vigilants de la religió, 
per tal d'imposar-la. Però si allò que veiem són juristes, ens 
imaginem en canvi que es dediquen a posar el dret al ser
vei de les conveniències i decisions de la monarquia. Els 
primers serien preceptors, i els segons, mercenaris. Millor 
pensada està una cosa que l'altra, ja que són la mateixa. 
Igual que el teòleg, el jurista era paladí d'un orde abans que 
no funcionari o advocat de part i no tenia motiu per a dei
xar de ser-ho, militant d'una tradició, perquè que acomplís 
aquests serveis. Tant l'un com l'altre també podien, per 
descomptat, ser venals. Sense perdre el nexe de la prefessió, 
hem arribat al camp de les professions. El vincle respecte a 
aquestes també consisteix en una dependència religiosa 
sense espai per a drets de llibertat. Convé especificar-ho pel 
que seguirà a continuació. 

En principi, la teologia i el dret feien tot plegat el mateix, 
tant dins com fora de la universitat. Els seus acompliments 
professionals coincidien bastant, per no dir ja els professo
rals. Igual que els teòlegs, els professors de dret, no sols els 
docents, eren abans de tot consultors, jurisconsultes, com 
hem vist que també comunament se'ls anomenava. Si ells, 
els uns i els altres, tenien la respectiva sciència, si eren els 
senyors d'una cultura preceptiva, la cosa més natural era 
consultar-los en cas de tenir algun problema i seguir a més 
per regla general el seus pronunciaments o dictàmens 
basats corn cal en interpretacions doctorals de texts tradi
cionals. En el temps de la baixa edat mitjana i la primeren
ca edat moderna, tal cosa no va ser una pràctica inorgànica 
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ni dispersa. Pel que interessava al dret, la teologia predica
va que le pote tats humane no sols havien de re pondre 
a la virtut de la justícia que n'era objecte, sinó també con
formar-se a l'ordre més específicament jurídic, fet que ig
nificava la intervenció institucionalitzada de.l professors de 
dret, del seus professionals. Als monarques se' ls reconeixia 
com a virtut pròpia i característica aqueixa de. la ;ustícia, 
però s'hi afegia que el coneixement necessitava la teologia 
com la seua realitzo.ció, l'cxccutio que no se'ns l,a JiL, <ld · 
juristes. Era un món de lletrats, dels qui coneixien les lletres 
o dominaven els texts d'autoritat. 

És una forma de veure que va tenir una pràctica massi
va, encara que mai redona. Els juristes hi van veure que 
se'ls obria un amplís im camp professional. El dret era un 
co11sulting, però no ocasional, sinó regular. Les potestats 
humanes s'entenien iwisdictiones , això és, poders declara
tiu i no creatius de dret, per la qual co a havien de fun
cionar amb el a sessoraments o pels procediments neces
saris per al dit efecte. Pel fet que el rei encarnés la justícia, 
perquè fos jutge, no calia que la impartís dire tament ni hi 
havia motius per a això. Havia de fer-ho per mitjà dels seu 
consell i cort o tribunals on tingues en el seu eient una 
plèiade de juri tes, a banda ja de la presència teològica. 
S'entén ara, de d 'uns egles de la tardana edat mitjana, 
que une tals institucions encarnen el rei mateix als efectes 
d 'impartir justícia, la qual cosa també englobava, tot ple
gat, l'adopció de decision . Els procediment en els consells 
més polítics ón similars als de les cort més judicials. Eren 
els un i el altre de caràcter contenció mitjançant la 
intervenció de les part davant la monarquia això és, 
davant le seues institucion professionalitzades, com la 

justícia sobre aquelles. Vet ací allò regular, la regla confir
mada per excepcions, que tampoc no é que fo sen negligi
bles, però que no arribaren mai a rompre la pauta o a can
cel· lar eJ cànon. No ho fa tampoc la dinàmica professional 
de defensa incondicionada de les part en e pais del dret 
menys rígid per ser més indiferents a la teologia. 

Estic referint-me a l'existè:nc:ifl rl<> pMts. Aquell era un 
món judicia.litzat on les qüestions es plantejaven i les deci
sions s'adoptaven regularment mitjançant procediments 
contenciosos o entre les parts assistides jurídicament per 
advocats i representades processalment per procuradors o 
similars. La confrontació entre profe sionals era la regla 
bàsi.ca en el joc d'una justícia que abraçava regularment 
també la política. Tant per a l'una com per a l'altra no era 
possible generalment actuar en forma directa, sinó que 
'havia de fer per mitjà de. terceries que no sols repre enten 

i endeguen, sinó que també decideixen i actuen, el advo
cats sobretot amb la seua formació usualment universitària. 
Limitem-nos a ells. Sabem que eren, de bell antuvi, el 
mateix que els conseller i els jutges, professors, paladins reli
gio os del dret. Aquest rebien honoraris de les parts, això és, 
reconeixements graciosa d'honor, no pas salaris, la qual 
cosa es considerava mercenària i degradant. Pel fet de er 
pagats així, no e devenien servents, és a dir, treballadors per 
compte d 'altre. Estaven obligats, aban de tot i sobretot, a 
la ju tícia. Constituïen un primer control de dret dels inte
ressos i pretensions de les parts. Hom els considera i tracta 
com a elements integrants de l'aparell judicial mateix, que 
depenen dels tribunals a l'efecte d'exercici i disciplina. En 
aquest ordre de case , les excepcions, que no en faltaren, 
fins i tot de reconegude , també en confirmaven la regla. 
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Parle de monarquia com podria fer-ho, a uns mateixos efec
tes professionals, de repúbliques, d'esglésies, de ciutats i 
d'altres corporacions dins i fora dels regnes. La tònica gene
ral del egles de la baixa edat mitjana i la primerenca edat 
moderna és la del dit es tabliment institucional del dret i les 
seue professions com a via regular d 'una justícia que abas
ta o que no exclou la política. La generalització d'aquesta 
pre ència dels juriste mai no és completa, però avança bas
tant pel mitjans polítics i social de potestats, de jurisdic
cion i corporacions, aleshores realment variade i múlti
ple , fin i tot també per les ecle iàstiques, sobretot a nivell 
uperiors de les jerarquies gens simple d'aquell temps. Hi 

ha e pais que se n'escapen, i a més importants, tant com el 
mercantil o com gran part del rural, encara que tampoc no 
mai del tot, especialment perquè la penetració social de la 
teologia, amb els seu mateixo professionals de base, com 
són en primer llo els capellans, és ale hores upe1ior a la 
del dret, i aque ta ja aben, que du també justícia. Però no 
ón així espais de professió en l eu doble sentit, el d'ale -

hores i l'actual, per al jurista. Tampoc no és que pogués 
queixar-se davant de tot el camp que trobava obert. 

* * * 

Vet ací en síntesi atapeïdíssima tot un món universitari i 
jurídic que amb indubtable evidència no és el nostre. Com 
canviaren les coses? De quina forma començà a gestar-se la 
professió actual del dret? Quan apareix? Done el ca és 
que e va produir una veritable revolució a Europa, sense 
quedar-ne exclo a Espanya, entre la fi del segle XVIII i le 
primeres dècades del XIX, que abasta neuràlgicament la 
univer itat i le profession . Es produeix un canvi que afec
ta l'entitat mateixa de l'una i de les altres. Hi ha ara una 
solució de continuïtat pel que fa tant a les corporacions 
d'estudis com al joc social de les seues titulacions. La uni
ver itat de València anterior al segle XIX guarda més rela
ció, per exemple, amb la de la Sevilla coetània que amb la 
valenciana mateLxa d'aquest temps que ja diem justament 
contemporanis, perquè hi tenen a veure molt amb el nos
tres. És una discontinuïtat que s'esfuma en històries linfals. 

Per al cas d'Espanya, i ara cal començar especificant-ho 
perquè l'espai ja no serà tan europeu, el canvi és en part 
sigil·lós. No es produí sempre en moments constituents o 
de fundació d'un estat del tipus con titucional que ara 
advé. El 1831, el pontificat romà accepta l'extinció defini
tiva de la jurisdicció eclesiàstica sobre les universitats 
e panyoles, i la remet a elles mateixes. És un pas ja irre
versible en una direcció nova. Incorporant- e-le plena
ment, serà l'Estat qui s'empara de la potestat jurisdiccional 
o de bastant més, amb tot un poder legislatiu d'abast ins
tituent, un poder generatiu de les mateixes corporacions 
universitàries i de totes les seues funcions, dependències i 

resultes, del seus plans, del seus títols i de les seues profes
sions. No falta la desamortització corporativa o amortitza
ció estatal dels patrimonis universitaris. Dit tot això d'una 
altra manera, durant la primera meitat del segle XIX, les 
universitats són objecte ple de nacionalització, això és, 
d'estatalització. El mateix pot dir-se del dret. Ací hi són, 
però són unes altres i un altre. Vet ací la discontinuïtat. La 
universitat és ara criatura i criança de l'Estat. Dret serà l'or
denament que l'Estat produesca, incorpore o revalide. 

Hi ha encara algun sever reflux a favor d'aquella 
Església, la catòlica, però sol limitar-se a requerir interven
cions doctrinals i de censura, amb un abandó total de la 
idea d'una recuperació directa de la jurisdicció università
ria. Vegeu la previsió pel que fa al Concordat de 1851 que 
ha presidit unes relacions al llarg de tot un segle: "Jnstitutio 
in Universitatibus, Collegiis, Seminariis et Scholis publicis ac pri
vatis quibuscumque, erit in omnibus conformis doctrinae eiusdem 
Religionis Catholicae". L'ensenyament universitari, com la 
totalitat d'aquest, s'ha de conformar a la doctrina catòlica. 
Sembla fort, però ho és a mitges. L'abast d'una previsió d'a
quest gènere, tot i ser seriós sobretot en la mesura que difi
culta aleshores l'establiment d'un ordre de tipus constitu
cional, ja resulta relatiu al nostre mateix propòsit jurídic. 
Allò que interessava de forma clau al dret en la religió tra
dicional és una cosa irrecuperable. 

El fenomen de l'escisió professional que ara es produeix 
entre religió i dret és molt superior i més profund que el 
de l'ablació de la jurisdicció universitària. La teologia 
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mateixa ara perd significació i es retrau. El dret talla el 
cordó umbilical amb aquest si matern o amb tota una cul
tura preceptiva per ella mateixa, amb el sentit tradicional 
de tot el dipòsit de texts i interpretacions. Ja no tindrà la 
condició de cap operatiu o ni tan sols el veïnat immediat 
d'una disciplina religiosa com a presidència de comunitat. 
L'ordre jurídic ara es responsabilitza completament d'ell 
mateix o, més ben dit, es confia enterament a l'Estat. 
Sembla una dependència fins i tot major que l'anterior de 
l'E glésia, la teologia i la religió, però ambdues són ínte
gres a la seua diferent manera. Pot contrastar ara la 
subordinació política nova amb l'autonomia corporativa 
precedent. ''A11tiguamente cran las u11iversidades independie11-
tes entre sí y has ta del Gobierno mismo; cada cua.l tenía su régi
men, sus estudios, sus métodos y mm sus prete11sio11es distintas; 
110 s6/o dispo11ía11 arbitrariamen.te de sus fondos, si110 que l·1asta 
era tambié11 arbitraria c,1 el/as la cnse1ïa11za", ón paraules 
d'un dels polítics responsables de la creació de la nova 
universitat i historiador del dret per més senyes i per a un 
major coneixement de causa. 

Arbitrari s'entén allò que no es determina per l'Estat, les 
disposicions del qual són ara les que decideixen què és, per 
a què erveix, de quin estudis i de quins mitjans disposa, 
com es governa, s'administra i es condueix la universitat, 
quantes i quines són les universitats. Hi ha una inicial moti
vació constitucional de tan gran exclusiva en el sentit de 
mirar per un establiment de llibertats en aquest camp de 

l'ensenyament de les quals l'Estat seria mentor i garant, 
p rò dura poc i tardarà a recuperar-se. Resta el monopoli, la 
dita exclusiva tan gran. La universitat, com el dret, és ara 
dependència política i secció administrativa en el sentit que 
resulta filial de l'Estat. I.:exercici docent, com l'advocacia 
professional, podrà encara reputar-se projcss{ó assimilada al 
sacerdoci, però ja esdevé una cosa més laica. Es funció públi
ca de predicació i transmissió de l'ordre establert per 
l'Estat, de formació i capacitació en aquesta conc.reta mane
ra d'entendre el dret. Políticament es determinen aleshores 
fins i tot els llibres de text sobre els quals s'han d'impartir 
les assignatures. El professor, encara sempre en ma culí com 
masculí és també l'alumnat, és ara funcionari. 

I.:Estat determina els estudis que es cursen i els centres 
o facultats que consegüentment s'institueixen en cada uni
versitat. Hi ha ara, en el segle XIX, un sol títol que existeix 
en totes elles, aJe hores una desena, i és el de dret, l'estu
di inicialment mé present i constant també en aquesta 
universitat d 'Estat. Ja sense la teologia consort, si regna, é 
en solitari. Uns nous plans d'estudi juxídics encara man
tenen en algun grau matèries i materials de l'època ante
rior, però dins ja del dis eny radicalment transmutat d'or
denament d'Estat. Fins i tot els estudis jurídics es conce
ben a mitjan segle com una important base literària i anti
quària_ necessària per accedir a les assignatmes ja específi
ques. Es un indici també de que se les considera amb valor 
formatiu no solament pel que fa a professions estrictament 
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jurídiques, sinó també respecte a una vida social, com un 
bany de cultura per a coses com la política i l'economia, 
activitats aquestes distintes a les del dret. 

Pel que toca al dret més directament, les professions per 
a les quals capacita aquesta nova universitat no semblen 
canviar gaire a primera vista, ja que continuem tenint jut
ges i advocats fonamentalment, però la transformació de 
fons els arriba després. N'hi ha d'entrada una forta reduc
ció de camp. El dret ha -perdut no solament la companyia 
de la teologia, sinó també la consideració compartida de 
sciències ambdues necessàries per a la vida humana en gene
ral i per a la política molt en particular. Hi hi ha tot un 
escenari que es perd perquè la vida pública, diguem-ne, s'e
mancipa. A les potestats jurisdiccionals, declaratives de 
dret, els succeeixen els poders polítics, creatius d'aquest, i 
això redueix notablement el camp professional dels juristes. 
Una compensació una mica relativa es produeix per la 
implantació més generalitzada de la justícia d'Estat. 

Quant a les relacions entre l'ordre jurídic i pràctica polí
tica, la cosa es capgira. Durant una bona temporada, la 
regla serà l'exempció de la segona respecte del primer, i 
l'excepció, la subjecció de l'una per l'altre. D'això, d'ex
cepcions, també n'hi ha, però són tals, confirmatòries 
d'una tònica d'establiment del dret com a ordre produït 
per un Estat que no s'hi vincula. A qui es dirigeix és als 
privats. S'entén que els interessa a ells i no als poders. Els 
jutges mateixos no tindran competència respecte de la 
política en un sentit ben ampli. I els advocats també es 
formen per assistir particulars, els quals continuen sense 
tenir accés directe a la justícia i necessiten, per tant, la 
mediació professional. El món jurídic del XIX és públic en 
l'ordre de la creació del dret i privat pel que fa a la sub
jecció a aquest. Les mateixes matèries jurídiques més 
estrictes i importants en l'ensenyament universitari seran 
les que importen als privats, els arriben o els afecten, i no 
a les institucions o als poders. 

La novetat no lleva ni que hi haja presència de juristes 
en là política ni tampoc que els jutges i els advocats no 
continuen considerant-se figures i fins i tot funcions en 
tots dos casos públiques. Respecte de la primera cosa, hi 
ha de fet una presència habitual i concorreguda de gra
duats en dret per la vida política, però no per alguna 
exigència o per cap conveniència específiques, no com a 
activitat professional, sinó per allò que dèiem que aquest 
grau universitari dóna ara accés a una investidura social 
abans que no facultativa. La mateixa funció pública en 
l'ordre administratiu no té aleshores per regla requerir 
estudis jurídics o d'altres universitaris per a un ingrés i una 
carrera, fet que tampoc no lleva que hi haja presència fins 
i tot creixent de juristes en aquest camp. El dret ara obre 
possibilitats de feines que no s'entenen jurídiques, la qual 
cosa també significa que ja no prima la professió en el sen
tit històric. Aquesta compareixença política i administrati
va de graduats en dret no implica la presència del dret 
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mateix. Uns titulats no s'entenen i no són paladins ni 
garants de l'ordre que han estudiat. És la manera com 
també es produeix la presència de juristes en el món de l'e
conomia que històricament en canvi va fugir-li bastant a la 
professió jurídica en el seu doble sentit. 

Respecte de la segona qüestió, es manté en principi una 
idea de la professió en el sentit militant o una nova versió 
d'aquesta que enforteix el sentit públic d'unes professions 
que miren cap als privats, no solament la justícia, sinó 
també l'advocacia. Els jutges i els advocats, els uns i els 
altres, també els segons, s'entén que exerceixen el control 
del dret, l'un, primari, per part de l'advocacia i el definitiu 
per part de la justícia. Estarien els uns i els altres, els advo
cats com els jutges, per dur l'ordre estudiat en la universi
tat, l'ordenament volgut ara per l'Estat, al món dels parti
culars. Però aquesta concepció professional, mentre que es 
reforça per als jutges, es relaxa per als advocats. Aquests 
disposaran de més independència respecte dels tribunals i 
menys respecte a les parts. 

Compten ara els advocats amb col·legis professionals 
propis, instituïts com a veritables corporacions públiques i 
no meres associacions professionals ni simples dependèn
cies judicials, amb poders de disciplina més autònoms. La 
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dinàmica resultant sotmet a interessos de la clientela més 
aviat que no !l imperatius de la justícia. Ladvocacia és una 
professió no ~olament pagada pels privats, sinó també al 
servei dels seus interessos o en defensa eventualment de 
les seues llibertats. La justícia resta per als jutges. Però és 
un pas l'una per a l'altra. Llevat de com a part acusada en 
l'ordre penal, si no es disposa de mitjans econòmics per 
sufragar l'advocat, no es té accés a la justícia. No és la 
defensa allò que proveïa l'Estat, sinó acusació, la professió 
del fiscal, que es diu així perquè històricament havia estat 
el defensor del fisc . La fiscalia és també professió per al 
jurista. Constitueix part pública davant la privada, que 
necessita assitència jurídica d'advocat i processal de pro
curador, de representació més estricta davant la justícia. Si 
hi ha alguna cosa en comú amb els temps anteriors, és això 
de la professionalització del dret que es manté o fins i tot 
s'accentua respecte als particulars. Continuem en un món 
de lletrats . Però no es tracta de continuïtat. S'han esquivat 
plantejaments constitucionals de lliure accés a la justícia o 
fins i tot de constitució més ciutadana d'aquesta. Ara, ben 
comptat i debatut, tant justícia com advocacia resulten un 
monopoli de classe. 

El lliscament de l'advocacia cap a la professió privada que 
es diu liberal, i ja no funció pública, no deixarà descobert el 
flanc d'un control primari de dret, del dret ara establert per 
l'Estat, en aquest món dels privats. Ací entraran fonamen
talment els escrivans o notaris, els quals fins al moment 
havien estat assistents pràctics per a la confecció, custòdia i 
fe de documents sense necessitat d'estudis jurídics. Ara la 

notaria acabarà emparant-se d 'un lloc equivalent al de l'an
tiga advocacia, el d'una funció pública de control primari de 
dret amb pagament directe dels particulars. Declinant el 
segle, la formació dels notaris s'integra en els estudis jurídics 
universitaris. Una nova professió correspon als juristes. A 
aquesta se suma la dels registradors, amb funcions anàlo
gues de supervisió i fe públiques. Continuem en el camp 
privat de control públic. 

Les últimes dècades del segle XIX també presencien a 
Espanya l'avanç de la justícia envers l'Estat. Els jutges 
comencen a tenir competències regulars respecte d'unes 
activitats si més no administratives, amb una exclusió 
encara de la política o reducció així d 'aquesta. És un canvi 
que, per descomptat, interessa també a l'advocacia, que 
s'hi obre espai. Ve a més acompanyat per una seriosa juri
dificació administrativa. S'imposa ara la pauta que els 
estudis universitaris de dret constituesquen la via regular 
d'entrada a un funcionariat, a una funció pública que ja 
coneix el control de la justícia. Lampliació del camp pro
fessional pot ser realment notable. Es formen, a més, cos
sos funcionarials no sols en defensa de la titulació univer
sitària pròpia, sinó també reivindicant-la amb èxit d'ex
pansió progressiva per zones contigües. Per a l'ingrés en la 
funció pública s'estableix el sistema d'oposicions que con
fereix identitat i control als cossos de funcionaris matei
xos, inclòs el professorat. 

Paral·lelament, els plans d'estudi de dret van con
traient-se a matèries més estrictament jurídiques, però 
sense perdre mai totalment les de caràcter antiquari. A tals 
alçades, també aquestes darreres fan un servei a l'Estat i al 
seu dret. Els projecta en la història i els eleva per damunt 
tot predicant-los en definitiva com a subjecte i objecle 
intemporals. I;ordre establert no es resigna a presentar-se 
com a fenomen contingent. Busca encara fonament en 
terrenys com el de la història antiga, on una Espanya 
romana ja coneixeria l'Estat i tot un desplegament de dret 
tal com el contemporani. La figuració es considera un 
terreny ferm per a la ciència jurídica que forneix formació 
professional. Es té per tot un pòrtic per a la justícia, per a 
l'advocacia i ara també per a la funció pública administra
tiva. Una base no es busca en les llibertats que pogueren 
donar fonament i arrelament constitucional. 

Cal tenir també en compte que aquesta mateixa entra
da de la justícia a l'escenari públic i del dret en l'adminis
tració corresponent no respongué a cap plantejament 
constitucional de reconeixement i garantia de llibertats 
dels privats respecte de les institucions i els poders, sinó al 
fet d'entendre que la política mateixa s'assegurava millor 
la direcció de l'administració atenint-se a un ordre que 
impliqués competència judicial per damunt dels propis 
controls interns. Un contrapès el constituïa ara el corpo
rativisme funcionarial, però aquest presentava també el 
seu suport a la concepció de fons de prevalència de poder 
públic sobre llibertat privada. 



115 [EL DRET I LES SEUES PROFESSIONS] 115 

No havent-hi, malgrat això, novetat de cultura jurídica, 
no es va produir cap modificació ub tancial en la pràctica 
d'uns estudis ni en la d 'une profes ion , les ja existents. Hi 
ha un fil de continuïtat entre la justícia per a privats pri
merenca en el segle i el dret per a poders d'unes acaballes. 
Tampoc no és que s'hagen produït al llarg d 'aque ta centú
ria planteja111ents més inci ius o conseqüents de llibertat 
con ti tucionals que interes essen a la realitat del dret i de 
les universitàries que importessen al seu estudi, però això 
de moment ha quedat a efectes pràctics en foc d'encenalls, 
com ja s'ha observat pel que fa a la justícia. 

* * * 

Les divisions entre segles, com entre mil·lennis, són per 
descomptat convencionals fins i tot quan es tracte de l'era 
cristiana, però és un fet que algunes vegades, potser per 
precipitació d 'expectatives o potser per projecció de pers
pectives, aquestes segmentacions artificials resulten signi
ficatives . El cas és que, observat globalment ara ja que 
conclou, el egle XX du nombroses i impoti an ts novetat 
al no tre camp, bé que obre la base de la univer itat i del 
dret d 'Estat del XlX. Marxa enrere, n n hi ha. És difícil 
que n'hi hagués, ja que la religió mateixa, sí manté una 
presència determinant í deci iva, no afecta gaire més que 
la cronologia. o exagerem. Resulta impo sible, per des
comptat, no dic impen able ja que hi ha encara qui ho 
pensa, cap recuperació del dret i les seues professions sacer
dotals. Però es planteja tot un repte per davant. La qüestió 
també és sí hi ha molta marxa o poca corda en aquesta 
direcció i no en aquella. 

Repa em els canvis. N 'hi haurà prou amb enumerar-los, 
ja que els tenim a la vista. Al llarg del egle XX no solament 
han pogut plantejar- e com en l'anterior, sinó també acon
seguir-se coses com l'autonomia corporativa de la univer i
tat fins i tot dins del marc funcionarial mateix, la llibertat 
de càtedra del professorat i les diferents llibertats de l'a
lumnat, la multiplicació dels cossos facultatius de l'Estat i 
d'altre corporacions públiques amb graduació università
ria, que continua encara oferin t-la principalment el dret, 
l'accés de la dona als e paí univer itaris i profes ionals, l'a
parició de nous estudis universitaris fortament competitius 
finalment amb els jurídics en el mercat de les professions, 
l'ampliació superior de la competència de la ju tícia i de 
l'advocacia envers el mateix Estat, l'extensió consegüent de 
l'ordre jurídic més estricte al tei-reny de la polít ica com 
tamb ' al de l'economia, l'admi ió condicionada d'univer
sitats no estatals ni tampoc sols eclesiàstiques, l'existència 
d'algune sen e e tudi de dret, el trencam nt definitiu del 
monopoli i rnïna del reducte de ela dels tudi i le pro
fessions del dret com també de la política que el determina, 
el clivellam en t obert de l'exclusiva estatal de la producció 
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d'un ordre normatiu per a l'establiment d 'un d'europeu i 
també pel predicament de vocació universal d'un dret de 
drets humans, de llibertats tan bàsiques que no poden dei
xar-se confiades sense risc a l'Estat. Són camps ara també 
per a professions del dret fins i tot en el seu doble sentit de 
per professió, ja no de religió, sinó de drets de llibertat. 

Sols l'enunciació impressionista de tan grans novetats 
sembla anunciar un canvi dràstic dels estudis i les profes
sions del dret. Però no és encara clarament el cas. Tampoc 
no cal que ens hi estenguem, ja que està a la vista que un 
panorama jurídic universitari i professional no es corres
pon actualment amb les resultes acumulades d'una tal 
sèrie d'esdeveniments. A mitjans anys seixanta, quan una 
bona part de les novetats ja eren sobre la taula, les uni
versitats de València i de Sevilla s'aventuren per uns plans 
experimentals d'estudi que assagen un trio d'especiali
tats: dret privat, dret públic i empresa amb treball. Done 
bé, encara aleshores es considera expressament en la moti
vació de tan innovadors plans que per a les professions 
netament jurídiques, com jutge o advocat, correspon allò 
primer, allò privat, i la re ta, allò públic i econòmic, queda 
per a aquells que olen endin ar-se per altl"es verals, el de 
la política o el de l'economia, com si aquest defini tiva
ment no fossen espais de la justícia pròpiament dita. Ens 
trobàvem en una dictadura, la franquista, fet que també 
expli a aque t gènere de cose . 

Ha vingut la recupera ió constitucional amb el drets o Ui
berta t intere ant neu.ràlgi ament estudis i exercicis jurídics 
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o que cal que ho facen. Vet ací que des de 1978 la Cons
titució funda tot un ordre que abasta ja inequívocament la 
política i l'economia, no sols els poders privats, i no per 
capritx sens dubte, sinó per imperatiu del reconeixement i 
la garantia d'uns drets de llibertat, d'aquesta base ara obli
gada de l'ordenament. També així s'obre a un ordre euro
peu i al més general dels drets humans i s'augura la supe
ració del dret d'Estat mateix. Responen els estudis i les pro
fessions a aquest canvi radical de perspectives? Pot dir-se 
que en això estem ficats. No sols l'Estat, sinó també a la 
seua manera la mateixa societat, han fet i estant fent un 
esforç de situar-se a l'altura del repte. Perquè el primer haja 
volgut responsabilitzar-se en exclusiva del dret, no per això 
hem de confiar-li-ho ni imputar-li-ho tot precisament ara 
que es recuperen llibertats. 

Però és l'Estat mateix qui ha volgut retenir la competèn
cia de determinació d'uns plans d'estudi, encara que dei
xant ara un marge d'autonomia perquè els modulen les uni
versitats. D'una banda, hi ha les matèries que es diuen 
troncals, com a imprescindibles per a la graduació; d'una 
altra, les que puga afegir amb caràcter encara obligatori o 
també ja optatiu cada universitat fins a cobrir-se una gra
duació. L'especialització, és possible ara que se la configure 
l'alumnat mateix atesa l'amplitud del camp actual i previ
sible per a les professions jurídiques. Però el marge que en 
resulta no és gaire gran en el seu cas. No en queda gaire per 
a la modulació d'aquests estudis una vegada que l'Estat ha 
delineat les caselles del tauler. Ha carregat la mà en la tron
calitat del dret materialitzant-la a més amb criteris més 
aviat obsolets. No culpem tan sol uns interessos corpora
tius del professorat perquè la re ponsabilitat, com la com
p~ència, corresponen a L'Estat. É troncal ara pràcticament 
el quadre de matèries heretat dels estudis jurídics del XIX, 
inclosos uns residus d'aquella base antiquària que mirava 
cap a una investidura social més que no professional del 
dret i que ha prestat també cobertura ideològica al dret 
d'Estat. Les universitats que, per la seua part, i l'alumnat 
que, per la seua, fan l'intent de plantejar-se una formació 
professional a les altures de la referida sèrie de novetats, a 
la conclusió del segle XX i l'entrada del nou mil·lenni, 
estan topant-se amb l'estretor d'uns marges. 

La pràctica d'unes professions, si no sempre aquelles 
mateixes, s'escapen de la llarga mà de l'Estat en una mesu
ra superior. En particular ja ho fa, en major grau que en el 

segle XIX, l'advocacia. Ara pot oferir-se en el mercat de les 
professions com a activitat més paladina de defensa no sols 
d'interessos, sinó també de llibertats. Per imperatiu consti
tucional, ha de buscar-se un equilibri entre l'advocacia, la 
justícia i la fiscalia que no acaba de trobar el seu punt d'a
just. En la primera, en la professió lliure o no funcionarial 
del dret, en la seua dinàmica social, és on poden en espe
cial apreciar-se els requeriments i efectes d'unes novetats, i 
aleshores es produeix un fort contrast amb el plantejament 
universitari dels estudis que hi donen accés. Però n'hi ha 
lògicament de tot, de tot el que ara hi cap, en totes aques
tes professions. Els col·legis d'advocats prestaren pública
ment suport al corporativisme professoral en l'èxit d'aque
lla troncalitat amb llast del XIX i després han volgut 
remeiar-ho amb escoles pràctiques col·legiades. 

El contrast també està a la vista. La demanda de l'advo
cacia no-és la oferta de la universitat. I el cas no és tampoc 
únic. Es produeix una renovació per impuls de l'Estat 
mateix en el terreny de la justícia professional i es respon 
igualment o fins i tot amb afany superior a imperatiu cons
titucional de llibertats. La Constitució regeix per a tots i 
especialment ara per als poders, fins i tot el judicial. Les 
exigències d'una formació per a jutges a l'altura dels temps 
també contrasta amb el veritable llast que comporten uns 
estudis tan sols renovellats. Potser on menys presideix avui 
la Constitució, entre els espais públics, és en els plans uni
versitaris de dret, en la seua pròpia llar acadèmica. La 
coexistència de la universitat hauria de ser ara, i no sembla 
que precisament per a la seua secció jurídica ho siga, amb 
la Constitució. I els seus estudis continuen sent obligats 
per a l'accés a unes professions. No són possibles fora de les 
universilals eslaulerles u recuHeguues per l'Estat i d'acord 
amb el seu traçament de plans. 

En suma i en conclusió, hi ha una trobada pendent en la 
tercera fase, després de la sacerdotal i també després de 
l'estatal. Si la primera va demostrar una resistència de segles, 
la segona no mostra una capacitat inferior de supervivèn
cia perquè compte menys vida. La té fins i tot d'ultratom
ba, ja que no pot dir-se que continuem ni en la universitat 
ni en el dret d'Estat. N'hi ha prou amb comparar allò que 
hem dit respecte al segle XIX amb el panorama a la vista 
davant el nou mil·lenni per apreciar-ne la distància. Però 
cal dir-ho tot. Una solució neta de continuïtat no existeix 
amb aquella universitat ni amb aquell dret. 
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L E UN IY ER ITATS foren un a creació medieval, 
imput ada per la creixent demanda de professio
nals instruït i. per la introducció a l'Europa occi
dental cri t iana a partir del egle X d 'un impor

tant corpus de texts científics i filosòfics -en particular, 
una part notable del corpus aristotèlic-. El currículum 
medieval proporcionava tres àrees principals que, poten
cialment si més no, podrien fomentar el conreu del que 
retrospectivament podríem anomenar ciència: l'estudi de 
la filosofia natural, les disciplines matemàtiques incloses 
en l'anomenat quadrivium: aritmètica, geometria, astrono
mia i música; i la investigació del cos humà per als qui 
estudiaven a les facultats de medicina. Els historiadors de 
la ciència medieval han posat en relleu des de la fi del 
segle passat que, tot i acceptant que la orientació her
menèutica o d'interpretació dels texts clàssics caracteritza 
bé, en general, l'actitud més freqüent envers el saber dels 
autors medievals, aquests feren contribucions gens 
menyspreables, en forma de comentaris, ampliacions, de
senvolupaments i revisions de les obres d'Aristòtil, Galè, 
Euclides, Ptolemeu, etc. , que s'han de sumar a les dels 
autors i els comentaristes àrabs. 

Tanmateix, i tot i acceptant això, pel que fa a l'anome
nada Revolució Científica dels segles XVI i XVII, encara 
és freqüent que hom considere les universitats com a ins
titucions on l'activitat intel·lectual transità al marge del 
progrés i del canvi científic d 'on sorgirà la ciència moder
na, o bé que s'hi oposava frontalment. Així, un destacat 
historiador de la ciència, Richard Westfall, en una obra 
titulada The construction of modern science, publicada el 
1977 per la Cambridge University Press i traduïda al cas
tellà el 1980, afirma: "Les universitats no sols no foren el 
focus de l'activitat científica, que va haver de desenvolu
par els seus propis centres independents, sinó que consti
tuïren els principals centres d 'oposició a les noves con
cepcions de la naturalesa que construí la ciència moderna" . 
Però, en la mesura que els historiadors de la ciència han 
posat més atenció en la dimensió social de l'activitat cien
tífica, el paper de les universitats ha començat a ser rea
valuat de forma significativa. Com s'ha assenyalat, no 
deixa de ser anòmal, al capdavall, el fet que les institu
cions a les quals se 'ls concedeix un paper tan negatiu en 
la Revolució Científica, fossen també els llocs on reberen 

Aristòtil, Ptolomeu i Copèrnic, en Galilea Galilei, Systema cosmicum. Authore Galilaeo 
Gali/aei .•. : in quo quatuor dlalogis. De duobus maximis syslematibus, ptolemaico el coper
nicana, vlriusque .. . , Augustae Treboc. [Estrasburg], lmpensis Elzeviriorum typis Davldis 
Hautti, 1635. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

la seua educació la major part de les figures més destacades 
d'aquest procés . Així, a partir de les entrades del Dictionary 
of Scientific Biography, s'ha posat en relleu que aproximada
ment el 87% dels científics europeus nascuts entre el 1450 
i el 1650 i inclosos en aquest diccionari reberen la seua pri
mera formació a les universitats. Al mateix temps, una gran 
proporció d'aquest grup, el 45%, no sols es formaren a les 
universitats, sinó que també hi ensenyaren. En el cas d'Es
panya i limitant-nos al segle XVI, López Piñero, d'un total 
de 572 conreadors de l'activitat cientificotècnica ha trobat 
que 222 es formaren a les universitats i 154 hi treballaren. 
Un percentatge significatiu, encara que inferior a l'euro
peu. No obstant això, cal tenir en comte que el criteri 
seguit per López Piñero per a la consideració de "científic" 
és molt menys restrictiu que el del Dictionary. 

Resumint les conclusions dels estudis més recents sobre 
aquest tema, es pot afirmar: l. L'actitud a ·les universitats 

El sistema copernicà segons Jeroni Munyós, Thoonis Alexandtini commenlaria 
in primum l/brum mathematice conslrucllonis Ptolomei, manuscrit, 1568· 1584. 

Biblioteca Nazionale di Napoli 
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davant el progrés científic fou molt diferent entre un paï-
os i altres i al llarg dels segles XVI-XVII -i, per des

comptat, el XVIII- i no es pot caracteritzar de forma 
general sense incórrer en una simplificació deformadora. 
2 . Aquestes institucions continuaren sent, en els dits 
segles, els centres de formació bàsica d'una gran part dels 
científics. 3. Tot i que ovint foren lentes a assimilar les 
novetats, quan finalment ho feren, contribuïren a elimi
nar la sospita que la nova ciència era intel·lectualment 
subversiva i afavoririen la consideració de la ciència com 
una activitat respectable i fins i tot prestigiosa. 4. Les uni
versitats subministraren ajut material a l'activitat cientí
fica pel que fa als mitjans d'investigació, com ara sales de 
di secció i jardins botànics, o instruments costosos com 
telescopis o microscopis. 5. Proporcionaren una ocupació 
i mitjans de vida a molts científic . 6. Tot i que le rela
cions entre les universitats i les acadèmies o societats 
científiques foren de vegades ho tils, ovint acompliren 
tasques complementàries. I hi va haver una intensa circu
lació de persones, sabers i tècniques entre les universitats 
i les altres institucions. 

A València, l'activitat mèdica i científica al llarg de la 
seua història ha estat estretament relacionada amb la uni
versitat, cosa que unes vegades ha resultat estimulant 
d'aqueixa activitat i altre un fort condicionant que ha 
pesat de manera negativa en el eu desenvolupament. 
Començant pels primers anys de funcionament de 
l'Estudi General valencià, destacarem primer, tenint en 
compte els nostres actuals coneixements, què si el segle 
XV va ser el "segle d'or" de la literatura valenciana, el 
segle XVI ho va ser de la medicina i de la ciència. 
Afirmació que admet pocs dubte&. Tnmbé, que la funda
ció de la universitat va contribuir molt a aque t floriment 
mèdic, científic i filosòfic. Encara que convé precisar que 
el significat del terme ciència és diferent del no tre, com 
ho era l'organització i divisió dels sabers quant a la natu
ralesa respecte de la nostra. 

En relació amb el món físic, les disciplines que e preo
cupaven del seu coneixement eren, d'una banda, la filoso
fia natural o física, dedicada a investigar els elements pri
mers constitutius de la matèria, les seues transformacions 
i canvis i l'estructura i naturalesa del cosmos. D'altra 
banda, una sèrie de di ciplines qualificade per Aristòtil 
com "la part més física de le matemàtique " i pel autors 
medievals com a "dencies mitjanes", entre les qual figu
raven l'òptica geomètrica, la música o estudi de l'harmo
nia, l'estàtica i l'astronomia. Algunes parts de la física, 
especialment les relacionades amb el moviment local, 
també s'havien començat a estudiar matemàticament al 
final de l'Edat Mitjana. 

A la universitat de València, l'ensenyament de discipli~ 
nes matemàtiques com la geometria o l'aritmètica tenia un 
caràct r propedèutic. D'una banda, com a preparatòria per 
poder abordar els texts aristotèlics de lògica, molt especial-

ment, els analítics (primers i segons), on es discuteix el rao
nament lògic i les condicions i procediments de la demos
tració científica. D'altra banda, per poder seguir la filosofia 
natural aristotèlica. La tradició dels anomenats calculatores 
de Merton, que havia desenvolupat un estudi quantitatiu 
dels processos de canvi, va tenir en el valencià Joan de 
Salaia un dels eu principals representant en el segle XVI. 
Però l'estudi dinàmic del moviment local també s'havia 
començat a fer quantitativament, a través de la teoria de 
l'impetus, que Salaia explicava amb claredat i precisió en la 
seua exposició de la física aristotèlica. 

L'astronomia també tenia una funció propedèutica. 
Corn a disciplina matemàtica, el seu objectiu era l'estudi 
dels aspectes quantitatius dels moviments celests, tals 
com la velocitat, la grandària, la di tància i la proporcio
nalitat, de manera que tots els fenòmens percebuts al cel 
es prediguessen i expliquessen o "salvessen". En canvi, les 
qüestions relatives a la naturalesa o substància del cel o a 
les causes dels moviment celests pertanyien a Ja filosofia 
natural. Tot i així, i malgrat aquesta relativa separació dis
ciplinar entre l'astronomia i la cosmologia, hi havia enca-

Johannes de Sacrobosco, Sphera Mundi ... cum Commenfis ... J. Fabri .. . , Paris i is, 
in Officina Henrici Stephani, s.a. [ 1 51 6]. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 
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Jeroni Munyós, lnstitutiones arithmeti
cae ad percipiendam Astrologiam et 
Mathematicas faculta/es necessariae, 
Valentia, Ex typographia loannis Mey, 
1566. 
Biblioteca Històrica, Universitat de 
València 

Andreas Argoli, Ephemerides ab anno 
MDCXL ad annum MDCC, Lugduni 
[Lió], Sumptibus loan Antonii Hugue
tani et Marci Antonii Ravaud, 1649, 
Observatori Astronòmic, Universitat de 
València 
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valcaments entre totes dues. El gran astrònom Jeroni 
Munyós defensà amb energia la legitimitat de l'astrònom 
de fer afirmacions cosmològiques. També convé as enya
lar que el filòsofs, en ocupar-se de les qüestions astrono
micocosmològiques i pel que fa als moviments del astre , 
reconeixien que la millor teoria astronòmica era la de 
Ptolemeu, que tractaven de conciliar amb la filosofia aris
totèlica amb diversos compromi os o recursos ad hoc. 

A l'Estudi General valencià, el conreu de l'astronomia 
es veié molt estimulat pel de envolupament de la medi
cina i per mitjà de l'astrologia. De fet, un bon nombre 
del mé de tacats a trònoms europeus del Renaixe
ment, inclò Copèrnic, eren metges. Els metges valen
cians, en general, compartien la creença de la influència 
del a tre en la con titució dels éssers humans, en la 
salut i en la malaltia, i algun d'ells, com Pere Jaume Es
teve, conrearen amb certa intensitat la di ciplina i la 
ensenyaren a la universitat. 

_D'altra banda, els humanistes insistiren en la importàn
cia de l'ensenyament de les disciplines matemàtiques, 
po ant particular èmfasi en les seue aplicacions, tant en 
relació amb la seua admiració pel món clàssic, el llegat del 
qual 'esforçaren per recuperar, com per la importància que 
concedien a la dimen ió pràctica del aber. En aquest sen
tit els humanistes com Lluís Vives de tacaren le aplica
cions de les dites disciplines a matèries com la geografia i 
la cartografia, la topografia, l'arquitectura, l'enginyeria, la 
nàutica o l'art militar. 

111:,~! R...uu11 f. 
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El conreu de les disciplines matemàtiques en relació amb 
la universitat de València en aquest període va tenir la seua 
culminació en els anys que va ocupar la càtedra de 
matemàtiques i astronomia Jeroni Munyós (1566-1578). 
Des de la seua càtedra, Munyós impartia ensenyances d'a
ritmètica, geometria, trigonometria (plana i esfèrica), òpti
ca geomètrica, astronomia, geografia, cartografia, astrologia 
i ús d'instruments astronòmics i topogràfics, posant sem
pre èmfasi en les aplicacions pràctiques de les diverses 
matèries. De tots aquests temes s'han conservat textos 
manuscrits de Munyós preparats per a les seues classes, que 
són una excel·lent mostra de la conjunció humanisme-cièn
cia en els sentits expressats més amunt. 

Munyós adquirí una certa fama en la seua època, par• 
ticularment gràcies als seus treballs sobre la supernova del 
1572, difosos a través d'un llibre sobre el fenomen, titu
lat Lihro del nuevo cometa i traduït al francès pel hebraista 
Guy Lefèvre de la Boderie, que col·laborà en la Bíblia polí
glota. També, gràcies a la detallada descripció que feren 
dels seus resultats i conclusions destacats autors com 
Cornelius Gemma i Thaddaeus Hagecius, aquest últim 
metge de Rodolf II, i a la correspondència que Munyós 
mantenia amb alguns destacats astrònoms europeus, com 
el mateix Hagecius i Bartholomaeus Reisacherus de 
Viena. Munyós, a més de determinar amb notable preci
sió la posició de la nova referida a les estrelles de la 
Cassiopea, com també les seues coordenades eclíptiques i 
equatorials, posà en relleu com de difícil resultava man-
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tenir el dogma de la incorruptibilitat dels cels i fer-lo 
compatible amb l'aparició de la nova. 

En els eus Comcntarios al segundo libro de ln Historia 
Natural de Pli11io, redactats per er Uegit a la univer itat 
de València el 1568, Munyó exposà !e eues idee cos
mològiques, clarament antiaristotèliques i afins a la tradi
ció estoica. I en la seua traducció comentada dels Comen
tarios de Teó d 'AJexandria al Almagest de Ptolemeu, potser 
la seua obra més ambiciosa, revisà una bona part de l'as
trnnomia ptolemaica, contrastant-la amb le observa
cions, tècniques i càlculs dels altres astrònoms clàssics, 
medievals i renaixentistes, inclòs Copèrnic, i també les 
seues pròpies observacions i càlculs. Però, a més, també 
Munyós hi dedicà un particular esmen t a le qüestions 
cosmològiques i proposà una cosmologia similar a la dels 
eu Comcntarios a Pli11io. 

Munyós també féu treballs pràctic de geografia, entre 
els qual un cen del Regne de València i diversos treballs 
per traçar el mapa d'aquest regne, recorrent a la tècnica 
de triangulació exposada pel seu mestre Gemma Frisius. 
També sabem que Munyós desenvolupà tasques d'asses
sor o expert en qüestions tècniques de diversos nobles o 
autoritats. 

Munyós era un dels professors millor pagat de la uni
versitat, cosa gens freqüent per a un catedràtic de 
matemàtiques; però el salari a València era bastant infe
rior al que li oferí la universitat de Salamanca, on es va 
traslladar el 15 7 8, i contribuí així a la fuga de cervells 
denunciada per Palmirena. 

J;e, emple de Munyós il·lustra ben bé que, tot i que la 
universitat no havia estat concebuda per a la inve tigació, 
.~inó pt>r ;i l'ensenyament i la formació de profe""ionals 
(juristes i canoni tes, metge , teòleg ), açò no excloïa que 
els seu professors despleguessen una ta ca d 'investigació, 
tant pels eus propis intere sos com per aJ seu de envolu
pament professional com a transmissors del saber. Tot i 
així, el seu trasllat a Salamanca també és indicatiu de la 
insatisfacció de Munyós amb el seu estatus com a profes
sor a València. 

En les últimes dècades, els historiadors de la ciència han 
subratllat la importància del mecenatge i. de la cultura de 
la cort en el de envolupament de la ciència moderna. No 
ols pel uport material que podia comportar el mecenes 

per a le activita del cientffics, inó també perquè la 
legitimació de la ciència moderna implicava molt més que 
un deba epistemològic. En aquest entit, eJ mecenatge era 
la institució per mitjà de la quaJ e podia aconseguir esta
tu ocial i credibilitat, i la cort era l'espai on es podien 
establir les relacion de mecenatge més intenses. En el cas 
d 'Espanya, la investigació del mecenatge en relació amb la 
ciència é encara molt minsa, tot i que la impres ió és que 
la seua importància va er molt menor que en altre païso 
europeu com ara Itàlia, Anglaterra o el paï os de l'àmbit 
germànic. D'altra banda, el pretès mecenatge de Felip II a 

El gran quadrant mural de Tycho Brahe, al castell d'Uraniburg, dins Al/as mayor o 
Geographia blaviana, en Amsterdam, y la officina çe Jan Blaeu, 1658-1672. 

Biblioteca Històrica, Universitat de València 

la ciència i a la tècnica sembla més relacionat amb les 
exigències tècnique i administratives de la n1onarquia que 
amb el valor imbòli de la ciència. De manera que els 
científic que treballaven ervint al rei eren funcionaris, 
pertanyien a l'àmbit administratiu de la cort, no pas al 
corte à o simbòlic. 

Munyós va ser requerit per Felip II diver e vegade per 
qüestions tècnique i respongué ràpidament a la sol·licitud 
del rei perquè dictaminé obre l.a upernova del 1572 
redactant el Libro del 1111eI10 cometa, dedicat al fenomen. 
Després qualificaria la petició del rei d'"inoportuna" i es 
queixaria que "a canvi de les meues obres no sols no m'han 
donat le gràcies, sinó que a més he estat ruL'<at d'injúde 
per molts teòlegs, filòsofs i palatins del rei Felip". Tot i així, 
Felip li donà suport al nomenament de Munyós per a la 
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càtedra de Salamanca, perquè s'hi formassen persones 
competents en qüestions de cosmografia, de la qual depe
nien la navegació i el control del territori. 

Des del trasllat de Munyós a Salamanca i fins a la darre
ria del segle XVII, els professors de matemàtiques i astro
nomia de la universitat de València van ser persones 
d'escàs relleu amb poques publicacions sobre la matèria, 
dedicades per altra banda i principalment a augmentar l'a
bundant literatura de pronòstics astrològics. La renovació 
científica s'inicià fora de la universitat, en la segona mei
tat d'aquest segle, i un protagonista destacat en va ser el 
científic jesuïta Josep de Saragossa. En arribar a València, 
cap al 1660, per ensenyar teologia al Col·legi de Sant Pau, 
Saragossa entrà en relació amb algun intel·lectuals valen
cians interes ats per le matemàtique , l'a t.ronomia, la 
geografia i la música, com France c Serrano i Fèlix Falcó 
de Belaochaga. Despré de la partida de Saragos a a 
Madrid, a la fi del 1660, com a catedràtic dels ReaJe 
Estudios del Colegio Imperial, els seus deixebles i amics 
continuaren les seues activitats científiques. Falcó de 
Belaochaga en particular continuà les activitats de 
Saragossa, tot instruint alguns joves valencians en 
matemàtiques i astronomia, com Tomàs Vicent Tosca i 
Joan Bap!ista Coratjà, que esdevingueren, juntament amb 
Baltasar Iñigo, els principals protagoniste valencians de 
l'anomenat moviment novator en les disciplines fisicoma
temàtiques. Íñigo, Tosca i Coratjà observaren amb atenció 
el desenvolupament científic europeu i s'adonaren de la 
importància de les societats científiques per a la comuni
cació i l'autonomia de la ciència. Per això es van esforçar 
per establir a València una ocietat similar a la Reial So
cietat de Londre i l'Acadèmia de les Ciències de París, 
esforços que continuaria, ja en el segle XVII, un dels dei
xebles, l'impressor i matemàtic Antoni Bordassar, sense 
trobar el recolzament necessari. 

Però els novatores també s'esforçaren per modernitzar 
l'ensenyament científic a la universitat. Coratjà, en parti
cular, va ocupar la càtedra de matemàtiques des del 1696 
fins al 1720, va elaborar detallats informes per a la refor
ma dels Estatuts en el sentit de la modernització de l'en
senyament científic i va impartir lliçons extraordinàries, 
al marge del currículum oficial, de diversa temes fisico
matemàtics. Tosca, per la seua banda, va ocupar el càrrec 
de vicerector entre el 1717 i el 1720, i amb el seu 
Compeudio mathemdtico i el seu Compc11di11111 philosophicum 
va proporcionar un manual de caràcter enciclopèdic que 
permetien adquirir una sèrie de oneixements bàsics i 
familiaritzar-se amb els nous corrents científics i filosòfics 
galileans i cartesians. Les noves Constitucions del 1733 
aportaren molt poques novetats, ignorant les propostes 
dels novatores. Les càtedres de matemàtiques restaren 
sense cobrir fins al 17 45. D'altra banda, la modernització 
científica en l'àmbit de les disciplines fisicomatemàtiques 
es realitzà a Espanya en el segle XVIII principalment en 

institucions dependents de l 'exèrcit i l armada, tot i que 
en algunes localitats, com Barcelona, el moviment de 
renovació extrauniversitari es consolidà institucional
ment amb la creació de l'Acadèmia de les Ciències 
Naturals i Arts. A València , de pré del fracàs dels 1101,ato
res i els seus successors per crear una Societat Científica, 
la vida científica continuà desenvolupant-se principal
ment al voltant de la universitat. I malgrat que les velles 
constitucions continuaren vigent molt de temps, la vida 
real de la universitat ultrapassà àmpliament la rígida coti-
lla que aquelles imposaven. · 

Els intents de reforma universitària en aquest període 
s'iniciaren amb la Idea del nuevo método que se puede practicar 
en la enseñanza de las universidades de Espanya ( l 7 6 7) de 
Maians, basada en gran part en l'ensenyament dels nova to
res, i continuaren amb les constitucions del 1772, que sols 
es posaren en pràctica de manera interina i parcial. No obs
tant això, les intervencions d'alguns professors de la uni
versitat en relació amb l'elaboració d'aquestes constitu~ 
dons, per reclamar la introducció de la mecànica newto
niana i la física experimental, expressaren amb claredat les 
inquietuds del grup més renovador del professorat. Fi
nalment, amb l'anomenat pla Blasco, l'ensenyament cien
tífic va començar a adequar-se plenament a les exigències 

l..'.oratorià Tomàs Vicent Tosca (1651-1723), dibuix, llàpis sobre paper. 
Biblioteca Nacional, Madrid 
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del desenvolupament científic del període il·lustrat. Per a la 
seua posada en pràctica, es va plantejar la necessitat d 'ins
tal·lacions i d 'equipament neces aris: laboratori de quími
ca, gabinet de física, jardí botànic, observatori astrònomic, 
de què la universitat va anar dotant-se en els anys succes
sius, no pas sense problemes i dificultats. 

Tot aquest encoratjador procés de renovació i moder
nització es veié frustrat en gran mesura per les cir
cumstàncies socioeconòmiques, polítiques i ideològique 
del primer terç del egle XIX, que implicaren la crisi gene
ral de l'activitat científica espanyo.la del període il·lus
trat. En acabar la guerra de la Independència, la univer
sitat quedà prostrada econòmicament i gairebé totes les 
seues instal·lacions estaven també en e tat ruïnós. Sense 
institucions alternatives, amb un petit nombre de cientí
fics , di persats per aque t esdeveniments, que sovint 
feien, a més, la seua tasca amb un suport molt escàs i 
sense reconeixement social de la importància de les seues 
activitats, València estava molt mal preparada per unir-se 
al gran desenvolupament científic que va tenir lloc en 
l'Europa del segle XIX. Desenvolupament, una de les 
característiques més destacades del qual va er la profes
sionalització de l'activitat científica, i amb açò es conso
lidà un procés ja iniciat en períodes anteriors en alguns 

-

països i la constitució de les universitats com a centres 
d'ensenyament i investigació. 

L'anomenada llei Moyano del 185 7 culminà una sèrie 
de reformes prèvies de l'ensenyament universitari espan
yol amb la creació de les facultats de ciències perfecta
ment distingides i separades de l'ensenyament secundari, 
amb tres seccions: fisicomatemàtiques, químiques i natu
rals. Però, en la pràctica, gairebé totes les universitats, 
inclosa la de València, no assoliren un desenvolupament 
ple ni podien atorgar graus de llicenciat i doctor. Malgrat 
tot, l'activitat desenvolupada en els anys centrals del segle 
pels professors de disciplines científiques va donar un 
notable impuls a branques particulars de la història natu
ral, com la zoologia, i situà la micrografia, l'evolucionisme 
darwinista i els hàbits de treball experimental en un pla 
destacat. En aquest sentit, cal destacar els naturalistes 
Ignasi Vidal i Cros i Rafael Cisternas Fontseré i el químic 
Josep Monserrat i Riutort. Ignasi Vidal i Cros, amb el 
suport de Monserrat, treballà per a la constitució del 
Museu d'Història Natural. Aquest museu, amb el temps i 
la tasca d'altres professors com Rafael Cisternas, Josep 
Arévalo Baca i Eduard Boscà o les donacions de Ferrer y 
Julve esdevingué el segon en la seua especialitat a 
Espanya, després del Museu de Ciències Naturals de 
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Observatori Astronòmic, Universitat de València 



125 [EL CONREU DE LES CIÈNCIES] 125 

Eduard Boscà Casanoves. Fotografia 
Museu de Ciències Naturals, Ajuntament de València 

Madrid. Lamentablement, quasi tot el contingut del 
Museu seria destruït per l'incendi del 1932. 

En l'àrea de les disciplines fisicomatemàtiques i les 
seues aplicacions, el fet que València no disposés d'una 
facultat de ciències completa, el caràcter principalment 
docent atribuït a la universitat i la inexistència d'altres 
institucions tals com instituts d'investigació, escoles su
periors d 'inginyeria, en les seues distintes branques, ob
servatoris astronòmics ben dotats o societat científi
que , sumat al limitat desenvolupament indu trial del 
País Valencià, feren molt difícil una tasca original i crea
tiva. En el segle XIX les distintes branques de la física 
clàssica (mecànica, electricitat i magnetisme, òptica, 
calor i termodinàmica, elasticitat i hidrodinàmica), es 
constituïren com a disciplines clarament diferenciades. 
D'altra banda, les matemàtiques també experimentaren 
un alt grau d 'especialització, i 'hi incorporaren nous 
camps d 'estudi, a més de l'extensió d'altre , ja establerts. 
Però el desenvolupament d 'aquestes disciplines i matè
ries va er dependent en gran manera dels canvis en l 
sistema educatiu i de l'evolució de les institucion dentí
fique , com també del uport dels diferents governs i de 
la ocietat en conjunt. A València, el profes ors d 'aques
te discipline s'esforçaren per actualitzar i elevar el 
nivell del coneixeménts. Però per a algun d'aquests pro
fessors, generalment els que més arribarien a destacar, la 

Universitat de València només fou un escaló en la carre
ra acadèmica, incapaç de satisfer les seues expectatives 
profe sionals i científiques. 

Des del 1895 la facultat de ciències ja podia atorgar el 
grau de llicenciat i s'ampliaven els estudis a tota la llicen
ciatura, si bé el 1900 restà limitada a la secció de quími
ques. Açò significà un cert impuls de les di ciplines cientí
fiques. D'altra banda, la creació en 1a Espanya del XX 
d 'una sèrie d'institucions com la So ietat Espanyola de 
Física i Química, l'Associació Espanyola per al Progrés de 
les Ciències, a més d'altres ja existents com la Societat 
Espanyola d'Història Natural, van er de gran trans
cendència per a l'activitat científica perquè van proporcio
nar mitjans d 'investigació i de publicació, ajudes per a esta
des a l'estranger i escenaris per a la comunicació científica. 
A València, el 1913 es creà la Secció local de la Societat 
E panyola d'Història Natural i el 1930 la Secció valencia
na de la Societat Espanyola de Física i Química, tot i que 
des de la seua fundació el l 903 comptà entre els seus socis 
un bon nombre de científics valencians. 

Resulta instructiu comparar l'activitat dels dos astrò
noms valencians del període de la Restauració, l'un perta
nyent al món universitari: Ignasi Tarazona (1859-1924), i 
l'altre hi era totalment estrany: Josep Joaquim Landerer 
(1841-1922). Començant per aquest últim, Landerer fou 
bàsicament autodidacte, ja que sols es graduà de batxiller 
en ciències. La seua formació es veié facilitada per la seua 
bona posició econòmica, que li permetia comprar llJbres, 
revistes i instruments i viatjar, i ja ancià s'autoqualificava 
"degà dels estudiants espanyols". Residí un cert temps a 
Parí , on va haver de completar la seua formació i inicià els 
seus contactes amb els cercles científics francesos. Es va 
casar amb una veïna de Tortosa, i alternà la seua residència 
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Carta de Josep J. Landerer Ignasi Tarazona on li agraeix la tramesa del 'Discurso' i li 
refereix algunes qüestions sobre el l/ Congrés de la Asociación Española para el 

Progreso de las Ciencias, 8 d'octubre de 1909. 
Observatori Astronòmic, Universitat de València 



126 [EL CONR.EU DE LES CIÈNCIES] 126 

en aquesta ciutat amb la de València. Amb els seus recur
sos econòmics, muntà a Tortosa un observatori astronòmic, 
a més d'una excel·lent biblioteca i un laboratori, encara que 
també féu observacions astronòmiques des de València. A 
més de l'astronomia i l'astrofísica, Landerer conreà la geo
logia i la paleontologia, com també la mineralogia, la física 
i la meteorologia. Els treballs de Landerer en aquestes 
matèries sumen gairebé dos centenars, molts dels quals 
publicats en revistes franceses o alemanyes, com el Bulletin 

orològica i el 1898 obtingué la càtedra de cosmografia i físi
ca del globus de la universitat de Barcelona. Promogué la 
fundació de l'observatori astronòmic d'aquesta universitat i 
el 1906 es traslladà de nou a València per ocupar la càtedra 
de cosmografia i física del globus. A València s'ocupà també 
de la creació de l'observatori astronòmic, des de la consecu
ció de fons fins al seu equipament. Tarazona considerava "un 
deure crear aquests observatoris a fi de relacionar-se amb el 
progrés de l'ensenyament experimental" en les assignatures 

que tenia al seu càrrec. Establí inter
canvi d'informació i treballs amb una 
ampla xarxa d'observatoris i institu
cions científiques espanyoles i estran
geres, i dissenyà les tasques a dur a 
terme a l'observatori, entre altres, la 
fotografia diària del Sol per estudiar 
les taques solars. Però les obligacions 
docents i administratives, la manca 
de personal i els constants problemes 
de pressupost limitaren moltíssirn les 
seues activitats, de manera que Tara
zona a penes tenia temps per estudiar 
les plaques que s'obtenien diària
ment. Així, els treballs que arribà a 
publicar, tot i que no manquen d'in
terès i el feren mereixedor d 'una bona 
reputació com a astrònom i meteorò
leg, són molt escassos i molt inferiors 
als de Landerer, amb qui, d'altra 
banda, mantenia una excel·lent rela
ció científica i d'amistat. 

Astronomique de l'Observatoire de Paris, 
L'Astronomie, els Comptes Rendus de 
l'Acadèmia de Ciències de París, el 
Bulletin de la Societat Astronòmica 
de França i les Astronomische Nacht
richten. El 190 l la Societat Astro
nòmica de França li atorgà el premi 
Janssen, establert per recompensar 
els treballs astronòmics, en conjunt, 
d'un autor. Segons Flammarion, se
cretari general de la Societat, el pre
mi li se va concedir "pels seus estudis 
sobre la polarització de la corona 
solar durant l'eclipsi del maig passat, 
les seues observacions i càlculs sobre 
els satèl·lits de Júpiter, les seues ob
servacions sobre Júpiter, de les ta
ques solars, dels eclipsis de Lluna, 
etc." . Amb uns mitjans modests, 
Landerer participà activament en 
molts debats i progressos en el camp 
de l'astronomia en les últimes dèca
des del segle XIX i començaments del 
XX. Amb intel·ligència, esforç i recur
sos econòmics va saber aprofitar les 
possibilitats que aquesta disciplina 
oferia encara als astrònoms amateurs 
o serniprofessionals. Alhora, desen
volupà una notable tasca de divulga
ció científica en diverses revistes 
espanyoles de l'època i en la premsa 

Manuel Benedito, Estudi per a un retrat d'Ignasi Tarazona, s.a 
Museu de Belles Arts Sant Pius V, València 

T:mizon;:i v;:i morir el 1924. En el 
seu testament instituí una junta o 
patronat, presidida pel rector de la 
universitat, en què s'establia que, en 
acabar l'usdefruit concedit a la seua 
esposa dels seus béns, "la junta ... es 
quedaria amb tots els béns del testa
dor", i es destinaria a premis i ajuts 

diària, malgrat que, com ell deia: "fins que una institució 
sòlida i fecunda no vinga a desarrelar la idea que l' astrono
mia no deixa de ser un simple passatemps, relacionat a tot 
estirar amb el 'mentir de les estrelles' , escàs serà el nombre 
de prosèlits de què la deessa Urània disposarà entre nosal
tres i efímera l'òrbita amb què aqueixa plèiade es mourà .. . ". 

Laltre autor citat, Ignasi Tarazona, per contra, dedicà tot 
el seu treball i esforços a la universitat. Es doctorà en cièn
cies exactes i exercí corn a auxiliar interí i numerari a la uni
versitat de València. El 1893 es posà al cap de l'estació rnete-

per als estudiants, a establir algun 
ensenyament especial distint dels oficials i a subvencionar 
l'observatori astronòmic. En l'incendi del 1932, la major 
part dels instruments de l'observatori, llevat de l'equatorial 
Grubb i alguns altres , es destruïren. Amb tot, es conserva la 
seua excel·lent biblioteca, el seu arxiu documental, i el seus 
manuscrits, tot això llegat per Tarazona a la universitat. 
Que aquestes línies servesquen per honrar la seua memòria 
i la de tots els científics que van esforçar-se per superar les 
difícils condicions per a la investigació alhora que desple
gaven un ensenyament a l'altura de la seua època. 
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LES CIÈNCIES NATURALS I LES CIÈNCIES SOCIALS 

l. BERNARD COHEN 
Professor Emèrit. Universitat de Harward 

D 
ES DE L'ÈPOCA de la Revolució Científica: s'ha 
produït una manera d'entendre la ciència de la 
societat orientada a aconseguir que aquesta 
ocupe el seu lloc entre les ciències físiques i 

biològiques triomfants, i cree els seus propis Newtons i 
Harveys. Es creia en l'existència d'una metodologia 
comuna que faria avançar les ciències socials tan bé com 
havia funcionat en el camp de les ciències físiques i biolò
giques. Al final del segle XIX, dues ciències socials -la de 
l'economia i la sociologia- reivindicaren la legitimitat 
científica, basant-se en la seua utilització de conceptes, 
principis i mètodes procedents, respectivament, de la físi
ca i de la biologia. 

Una raó important per sol·licitar el ple ingrés en la famí
lia de les "ciències" acceptades era el paral·lelisme general 
proclamat entre aquestes matèries i la física i la biologia, les 
ciències acceptades com a tals. També es donava, tanma
teix, un cert grau de correspondència entre conceptes com 
energia ( utilitat) o la cèl·lula (l'entitat social de l'individu 
humà o de la humanitat). En el cas de la ciència de l'eco
nomia, hi havia fins i tot una orgullosa exhibició d'equa
cions de formes idèntiques a les de la física. Aquests dos 
fets exemplifiquen dos temes principals: la legitimació i el 
traspàs de conceptes i mètodes. 

La definició de les ciències naturals i socials es complica 
encara més pel fet que aquestes divisions no coincideixen 
en tots els idiomes i cultures. Fins i tot la designació "cièn
cia" o "ciència natural" pot donar lloc a confusió, a causa 
de les diferències semàntiques entre la paraula anglesa 
science, l'alemanya Wíssenschaft i la francesa scíence. Als paï
sos de parla anglesa, el terme scíence a seques, usat sense cap 
adjectiu qualificatiu, sovint denota només les ciències 
naturals, considerades independentment de les ciències 
socials. L'Académie des Sciences francesa actua com la 
Royal Society en excloure les ciències socials, i és encara 
més estricta respecte a l'admissió de membres que no 
siguen científics. Malgrat tot, a Alemanya, l'acadèmia de 
Berlín ha demostrat tenir sempre una base ampla d'afilia
ció. Sovint la cultura alemanya presenta una divisió bipar
tida de la Wíssenschaft (ciència o coneixement) en 
Natunvíssenschaften ( ciències naturals) i Sozialwissenschaften 
(ciències socials), o en Natunvissenschaften i Geisteswissen
schaften ( ciències humanes). 

Una infinitat d'exemples valen per il·lustrar els casos 
d'una determinada ciència natural com a pauta per a una 
ciència social concreta. Ei:,. el segle XVII, J ames Harrington 
modelà la seua teoria de la societat sobre la nova fisiologia 
de William Harvey. Cap a la fi del segle XIX, l'economista 
William Stanley Jevons proposà una nova economia políti
ca basada, fins un cert punt, en el model de la mecànica 
racional newtoniana. 

L'esforç per fer vàlida una ciència social mitjançant la 
demostració que és similar a una ciència natural acceptada 
apareix clarament en l'exemple de l'economista del XIX 
William Stanley Jevons, qui intentà justificar la introduc
ció del càlcul en l'economia política tot argumentant que 
aquest tipus de matemàtiques havia estat emprat amb èxit 
en la mecànica racional. Feia entendre així que les ciències 
econòmiques eren com la física, perquè totes dues poden 
rebre el mateix tipus de tractament matemàtic. Els sociò
legs que adoptaren les ciències biològiques com el seu para
digma cercaven una confirmació similar. En aquest cas, tra
gueren força de l'exemple del biòleg metge Rudolf Virchow, 
fundador de la doctrina de la "patologia cel·lular", qui 
havia introduït conceptes socials en el seu pensament 
mèdic, i legitimaren així l'associació entre teoria de la 
cèl·lula i les teories de la societat. 

En tres exemples precedents dels darrers cent anys, foren 
els mateixos científics els qui delimitaren una àrea de les 
ciències socials on aplicar el seu treball de manera profito
sa. El físic-químic alemany Wilhelm Ostwald intentà crear 
una nova modalitat de ciència basada en l'energètica; 
aquesta ciència, l'anomenà Kultunvissenschaft. De manera 
una mica semblant, el fisiòleg nord-americà Walter Brad
ford Cannon assajà una extensió de les seues investigacions 
dels processos de regulació automàtica del cos humà a la 
teoria social, tot procurant transformar i revitalitzar el con
cepte tradicional de la comunitat política. En la nostta 
època hem presenciat el desenvolupament de la sociobiolo
gia d'E. O. Wilson, assolit mitjançant la generalització dels 
seus estudis de biologia evolutiva i del comportament 
col·lectiu de les formigues. 

En el segle XVII, el desenvolupament de la geometria 
analítica i del càlcul, i l'ús de fraccions contínues i sèries 
infinites, combinat amb el notable èxit de l'orientació 
matemàtica en física i astronomia, establiren una clima 
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matemàtic les consequencies del qual es perceben amb 
facilitat en les ciències socials . Potser l'efecte més òbvia
ment discernible d'aquest clima és el desenvolupament 
de John Graunt, de Sir William Petty, i dels seus segui
dors en el segle XVIII, d'un enfocament numèric dels 
problemes de govern. Petty anomenà aquest tema 
"aritmètica política" . 

El clima intel·lectual en què es desenvolupen les ciències 
socials abraça molt més que conceptes i tècniques; consis
teix també en pautes de coneixement i en sistemes de 
valors. Aquests conformen una sèrie de metàfores que 
determinen un estil de fer ciència acceptable per als mem
bres de la professió. La intro
ducció en les ciències econòmi
ques de mètodes matemàtics 
presos de la física demostra que 
l'elecció d'una metàfora proce
dent de les ciències naturals pot 
condicionar aquesta acceptabi
litat. Així doncs, aquells que 
crearen la "teoria econòmica 
neoclàssica" de la fi del segle 
XIX i començaments del XX 
confiaven a poder establir la 
seua legitimitat imitant i adap
tant les teories actuals de la físi
ca. Segons les controvertides 
troballes de Philip Mirowsld, 
aquests economistes "neodàs
sics" "no imitaven la física de 
manera incoherent ni superfi
cial", sinó que més aviat "copia
ven els seus models , general
ment terme a terme, i símbol a 
símbol, i així ho confessaven". 
Els economistes Jevons, Pareto i 
Fisher declararen que la seua meta era convertir la discipli
na de l'economia en una "veritable" ciència elegint com a 
model la física perquè aqueixa era la ciència que millor 
coneixien i perquè la física era apreciada pel seu èxit 
intel·lectual i es caracteritzava per l'ús generalitzat de les 
matemàtiques, tret principal que, per a aquests economis
tes, atorgava rang científic a una matèria. En aquest procés 
podem veure com la pressió exercida pel clima intel·lectual 
o científic determina per a la disciplina de l'economia un 
model pres de les matemàtiques o de la física. 

I.:impacte de les ciències naturals sobre les ciències 
socials també implica diversos factors qualitatius, inclo
ent-hi la mesura en què l'estat de la part de la ciència 
social elegida permet la incorporació desitjada de les cièn
cies naturals, el grau en què els avenços en les ciències 
naturals són susceptibles d 'una tal aplicació i l'adequació 
d'aquesta aplicació. Pel que fa al primer, tenim de nou un 
exemple en l'aritmètica del segle XVII. Per lloable que fos 

l'objectiu de Graunt i de Petty de reduir les qüestions de 
govern a consideracions matemàtiques, les dades 
demogràfiques numèriques no s'adequaven a un tal 
propòsit i, per tant, no permetien l'aplicació desitjada. En 
canvi, a mitjan segle XIX, les qüestions econòmiques 
mostraren adaptar-se bé a l'aplicació de les tècniques 
matemàtiques, com ho prova l'èxit en la construcció de 
teories matemàticament fundades per economistes tals 
com Edgeworth, J evons i Walras. 

Un segon factor qualitatiu és de signe oposat al primer: 
consisteix en la mesura en què han evolucionat les cièn
cies naturals fins un estat que permet l'aplicació desitja

da. I.:exemple de l'aritmètica 
política mostra aquest factor, 
perquè ni l'aritmètica ni l' àlge
bra elemental són suficients 
per a l'anàlisi de dades demo
gràfiques o socials. Hi havia la 
necessitat d'unes noves mate
màtiques, les matemàtiques de 
la probabilitat, que es pogues
sen aplicar a les dades estadís
tiques. Els científics socials del 
segle XIX que s'esforçaven per 
crear una ciència de la societat 
amb una base numèrica no 
esperaren fins que sorgís de les 
ciències físiques o biològiques 
un model apropiat d'estadísti
ca aplicada. Ans al contrari, 
des que Adolphe Quetelet i 
altreG reconegueren que les tèc 
niques matemàtiques de l'esta
dística havien progressat prou 
per fer possible una àmplia 
gamma d'aplicacions, treba

llaren de forma independent fins a crear una ciència 
social basada en l'estadística. I.: al t nivell de la ciència 
social estadística que crearen serví aleshores com a model 
a seguir en el camp de les ciències exactes, en la física de 
Maxwell i de Boltzmann. 

La nostra comprensió de les interaccions entre les cièn
cies naturals i socials pot millorar si prenem en considera
ció els termes analogia i homologia, que podem entendre 
que denoten, respectivament, similitud de funcions i simi
litud de formes. Però les diferències entre aquestes dues 
classes de semblança poden produir, com demostrarem, 
una diferència relacionada amb això i de vegades més evi
dent entre analogia -que suggeriria una similitud solament 
general-, i l'homologia -com a representació d'una simili
tud més específica-. Hi ha diversos exemples de lleis for
mulades per a les ciències socials que il·lustren la distinció 
entre anàlegs i homòlegs. Diverses lleis socials en els 
àmbits del comportament humà, de la sociologia i la dis-
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ciplina de l'economia foren proposades com a anàlegs o 
com a homòlegs de la llei newtoniana de la gravetat uni
versal. La llei newtoniana afirma que la força de la grave
tat entre dos cossos és directament proporcional al pro
ducte de les masses dels cossos, i inversament proporcio
nal al quadrat de la distància que hi ha entre aquests. 

A mitjan segle XIX, l'economista i sociòleg nord-ame
ricà Henry C. Carey proposà unes lleis que podem consi
derar anàlogues a les de N wton, fins al punt que prete
nien servir la mateixa funció bàsica en sociologia o en la 
disciplina de l'economia que la de Newton en la mecànica 
racional i la dinàmica celestial. La llei de Carey es presentà 
com una mena de corol·lari 
d'un principi general de gravi
tació social: "l'home tendeix 
necessàriament a gravitar cap 
al proïsme". El seu corol·lari és 
que "com més gran siga el 
nombre [ de persones J reunides 
en un espai determinat, més 
gran serà la força d'atracció 
exercida". Igual que la llei de 
Newton, la de Carey expressa 
la propietat d'una "força d'a
tracció". La força de Carey és la 
del nombre de persones en dos 
llocs, formalment equivalent a 
la força newtoniana, que és 
directament proporcional a les 
dues masses. És a dir, es postu
la una força com a proporcio
nal a un producte de dues 
variables; en aquest sentit, hi 
ha una homologia entre les 
dues lleis . Tanmateix, en la llei 
de Carey la força és inver a-
ment proporcional a la di tància, mentre que en la de 
Newton la força ho és al quadrat de la distància. Per altra 
banda, en la de Carey el nombre de persones constitueix 
un homòleg insatisfactori de la massa newtoniana. La 
massa és el concepte característic de la física clàssica o 
newtoniana i fou inventada pel mateix Newton; consti
tueix una propietat invariable de cada cos o part de matè
ria. Aquest tret la di tingeix d'una propietat local com el 
pes, que varia egons la latitud en la Terra, com també si 
traslladem la massa a la Lluna o un altre planeta. 
L'especificitat de la comparació i, en particular, l'intent 
manifest d 'afirmar una similitud de forma entre la seua 
llei i la de Newton, ens obliga a caracteritzar les lleis de 
Carey com a mostres d'una homologia desafortunada. 

Les lleis socials newtonianes de Carey es poden con
trastar amb una altre intent de crear una ciència social 
basada en la gravitació, exposat un segle abans per George 
Berkeley. El punt de partença de Berkeley era la ciència 

natural, mentre que el de Carey era la ciència social; a 
més, a diferència de Carey, Berkeley era un astut estudiós 
de Newton. En un escrit del l 713 afirmà que la societat 
é anàloga (l'expre ió que utilitzà era "cas paral·lel") a 
l'univer material newtonià, i que es donava un "principi 
d 'atracció" en les "Ànimes o les Ments dels homes". 
Aquesta força social de gravitació tendeix a agrupar les 
persones en "comunitats, clubs, famílies, amistats i totes 
les diverses modalitats de societat". A més, igual que en 
els cossos físics de masses equivalents "l'atracció és més 
forta entre aquells [ cossos J que es troben més pròxims 
entre ells", pel que fa a "les ments dels homes" -cctcris 

paribus- l"'atracció és més forta 
... entre aquells amb una rela
ció més pròxima". Extragué de 
la seua analogia diverses con
clusions respecte als individus i 
la societat, des de l'amor dels 
pares envers els seus fills fins a 
l'interès d'una naoo pels 
assumptes d'una altra, i el de 
cada generació per les esdeve
nidores. Encara que Berkeley 
introduí la noció de l'atracció 
social, tot considerant que les 
"ments dels homes" i la proxi
mitat de les seues relacions te
nien uns rols socials semblants 
als de la massa i la distància, 
no va intentar desenvolupar 
una homologia conceptual 
exacta, ni quantificà la seua llei 
de força moral. El seu és un 
exemple d'analogia amb èxit. 

Les nostres valoracions po-
den ser millorades si parem 

atenció en els motius pels quals les homologies sense èxit 
semblen tan absurdes o exagerades a un lector crític. Per 
què somriem i adoptem un aire d'indulgència en llegir els 
escrits de sociòlegs com Carey, però no ho fem quan ens 
trobem amb models similars als de la física, com en el cas 
de l'economia matemàtica de Jevons o l'intent de Berkeley 
de trobar una analogia de l'univers newtonià en les esferes 
de les ciències socials? En particular, assumim una actitud 
molt condescendent envers certs intents propis del XIX de 
considerar la societat com un organisme. Per què? 

En la meua opinió, la nostra valoració pejorativa de 
determinades comparacions socials es basa, si més no en 
part, en el fet que l'equivalent biològic sol ser un objecte 
real, un ésser viu dotat de les forces vitals i subjecte a tots 
els problemes de la vida, tals com la malaltia, l'envelli
ment, les ansietats. Per contra, els paral·lelismes presos de 
la física no són concrets, sinó abstractes i ·teòrics. El 
recurs econòmic de Jevons és en realitat un recurs 
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matemàtic i, per tant, no presenta propietats materials 
com el color, la duresa o el pes, ni altres dimensions físi
ques que la longitud. Les correlacions basades en un uni
vers gravitatori fan servir conceptes a~stractes, igual que 
féu Newton en el llibr dels Principia. Es a dir, en el Llibre 
Primer no hi ha planetes reals amb mides i formes mate
rials, ni propietats imilar , inó tan ol punt de ma sa 
le propietat del qual con isteixen en la seua posició 
dins d'un espai matemàtic, la eua massa, i el poder de 
produir i de sofrir una força de gravetat. Així, a diferència 
de les fonts de comparació tèrries i biològiques, aquelles 
preses de la física tendeixen a ser abstra tes i fin i tot 
p·oden servir, principalment, 
com a fonts d'equacions. 

Mentre que alguns sostenen 
que la societat és, en si mateixa, 
un organisme, o que és molt 
semblant a un organisme, els 
"economistes mecànics" -Stan
ley Jevons, Léon Walras, Vil
fredo Pareto, Irving Fisher
declaren que l'economia políti
ca és anàloga a la mecànica, a 
causa de les profundes simili
tuds entre les equacions de la 
disciplina econòmica i aquelles 
que s'originen en la mecànica 
clàssica. Per tant, el problema 
que enclou la concepció de la 
societat dels organicistes no es 
4ue prenguessen els seus pa
ral·lelismes dels sistemes vius, 
sinó que no situessen les seues 
consideracions en un nivell abs
tracte, com feren aquells que 
extreien les seues analogies de 
la física. Eren extravagants, perquè el seu objectiu era crear 
una homologia en lloc d'una analogia general. El seu pro
cediment és molt semblant al que Whitehead ha de crit 
corn "l'error accidental de confondre allò que és abstracte 
amb allò que és concret", confondre les abstraccions de la 
teoria social amb la concreció d'un organisme biològic real. 
En canvi, no és neces àriament erroni fer ervir les analo
gies organicistes ( o les figures retòriques que estudiarem tot 
seguit com a metàfores) en debatre la societat en general, 
el sistema polític o el sistema econòmic. La gent utilitza 
constantment expressions derivades de la noció orgànica de 
l'estat, com "home d'estat", "els nervis del govern", "la 
bona salut de la societat o de l'economia", "el consum", 
"les artèries" i moltes altres. 

Fins ara hem considerat les analogies i homologies, 
però encara no hem escomès el problema general de la 
metàfora. Tradicionalment, una metàfora és un trop, estè
tic o retòric. Vist que tant la metàfora com l'analogia 

invoquen característiques de similitud i de contrast, és 
comprensible que no s'establesca una distinció clara entre 
aquestes. Històricament, les dues estaven molt unides; 
Aristòtil sostenia que l'analogia no era més que un tipus 
especial de metàfora. 

Quan afrontem la metàfora en relació a les interaccions 
entre les ciències naturals i socials, pot resultar útil distin
gir entre quatre nivells de discurs relatius a la comparació. 
Un nivell extrem és la metàfora, l'altre és la identitat, i 
tant l'analogia com l'homologia en són els intermedis. 
Primer, la identitat. "Què és la societat?'', es preguntà 
Herbert Spencer; la seua resposta fou: "Un organi me". En 

aquesta mateixa categoria hem 
de situar també Albert 
Schaffle, malgrat algunes quali
ficacions que realitzà en la teo
ria, i René Worms, si més no en 
la seua primera fase. Aquells 
que creien en l'altre extrem es 
limitaren a escriure figurada
ment sobre la societat com un 
organisme, bé en general, bé en 
alguns aspectes concrets; 
aquests adoptaren una metàfo
ra organici t~. Aquest egon 
grup inclou Emile Durk.heirn, 
Walter B. Cannon i René 
Worms en les sues obres tarda
nes. El nivell metafòric ha estat 
un tret constant del concepte 
del cos polític. 

Aquests quatre nivells de dis 
curs es perceben en les aplica
cions socials de la física newto
niana. Primer, hi ha la possibili
tat de la identitat, la idea que el 

món social és un sistema mecànic que opera sota els matei-
xos principis que el sistema newtonià del món. 
Addicionalment, hi va haver intents, com el que hem vist 
en relació a Carey, de produir homòlegs newtonians, lleis 
en l'esfera social amb la forma de la llei de gravetat uni
versal de Newton; per contra, Berkeley es limitava a afir
mar que havia creat una llei que tindria una funció en una 
ciència de la societat anàloga a la funció de la llei de la gra
vetat en el sistema newtonià. Tanmateix, altres simplement 
creien que al nivell metafòric, la sociologia o la disciplina 
econòmica haurien de ser "ciències" que, d'alguna manera 
no especificada, s'organitzarien tal com els Principia de 
Newton havien fet amb les ciències físiques. 

Un procediment·similar a l'utilitzat per Newton en els 
seus càlculs idealitzats va ser adoptat per Thomas 
Malthus en el seu Essay on Population. Malthus va exposar 
un principi bàsic, segons el qual "la població, sense res
triccions, augmenta en proporció geomètrica". Una versió 
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posterior declara que "tot els animal , egon les llei 
conegudes que regeixen la eua creació, han de tenir la 
capacitat d'augmentar en una progre sió geomètrica". 
Evidentment, aquesta llei no és fruit d' una inducció bac -
niana partint d'una massa d'observacions. De fet, la llei 
sols es compleix en el cas d'una població sense restric
cions; bona part de l'a saig de Malthus és dedicat a pro
var quer la població no augmenta així, i a les explicacions 
de per què no. 

La semblança entre aquest enfocament i el primer axio
ma de Newton, o la seua llei del moviment, la veurem amb 
claredat tot seguit. Newton no afirmà que els cosso o bé 
es mouen uniformement cap avant o bé estan en repòs. Al 
contrari, digué que un cos manté l'un i l'alt.l: "e tat" llevat 
de quan le forces impre es provoquen un canvi d 'e tat. En 
cercar les raons per le quals les lleis del món de la natura
lesa difereixen de les del món de l'abstracció pura, en estu
diar per què les poblacion reals no augmenten geomètri
cament com ho .farien en un món ideal o imaginari, Mal
thus segueix l'estil dels Principia. Cal assenyalar que 
Malthus excel·lia en matemàtiques i en física matemàtica 
en els seus anys d'universitari a Cambridge, on estudià els 
Principia, com també els comentaris sobre la filo ofia natu
ral newtoniana. I:ús que fa de Newton demo tra que la 
filosofia natural newtoniana ha exercit una fructífera 
influència sobre les ciències socials: no com a font d'ana
logies o homologies, sinó d'aqueixa manera metafòrica que 
he denominat l'estil newtonià. 

Una anàlisi detallada dels economistes marginals o 
neoclàssics del XIX mostra clarament la doble funció de la 
metàfora en general, com també de l'analogia o homologia 
en particular. En el egle . XIX, Isaac Newton continuava 
representat el nivell més alt de la consecució científica, i les 
paraules utilitzades en relació a la ciència newtoniana 
-"racional", "exacta" i fins i tot "matemàtica"- d notaven 
una ciència al cim de la jerarquia científica. Així, l'emula
ció de la "mecànica racional" newtoniana (complementada 
amb principi com el de Lagrange, d 'Alembert i Hamilton, 
juntament amb conceptes no n wtonians com el d'energia) 
era un acte que relacionava la di ciplina de l'economia amb 
la branca amb més èxit de les ciències naturals. Aquesta 
associació es basava en una metàfora. Malgrat tot, al 
mateix temps, la mecànica racional subministrava concep
te , principi , i fins i tot equacions per als quals emblava 
haver-hi uns equivalen útil -tant anàlegs com homòlegs
en la di ciplina de l'economia. 

Aque tes exploracions ens remeten a un aspecte molt 
important de les .interaccions entre le cièncie naturals 
i les ciències ocials: la transferència de istemes de 
valors. William Stanley Jevons defensà els seus esforços 
per introduir les matematiques en la disciplina de l'eco
nomia en declarar que les equacions diferencials havien 
estat utilitzades tradicionalment en la mecànica ra
cional. Amb aquesta afirmació, Jevons aconseguia dos 

objectius distints. Justificava la introducció del càlcul en 
la ciència social i, alhora, insinuava que la disciplina de 
l'economia era com la mecànica racional, considerada 
aleshores com el paradigma de ciència exacta, que totes 
les altres havien d'intentar imitar. En suma, feia entendre 
que la seua matèria compartia els valors d'aquella branca 
de la ciència considerada en aqueix moment el cim de l'e
xactitud i de l'èxit. 

Se'ns recorda així que l'elecció d'una determinada metà
fora per descriure les interaccions de les ciències naturals i 
socials pot suggerir uns sistemes de valors que ens resulten 
tan importants, o més, que la compatibilitat dels concep
tes, els principis i els elements quantitatius. 

Un altre aspecte relacionat és el fet que l'ús de dades 
numèriques, de tècniques estadístiques acceptades, de grà
fics i d'altres eines matemàtiques, incloent-hi models 
informàtics, no sols fa que una ciència social s'assemble a 
la física, sinó que també produeix resultats que són quanti
tatius i contrastables, i, per tant, fàcilment àplicables. 

Des de la Revolució Científica, s'ha concedit gran valor 
al fet de dotar la ciència social de la base sòlida de les cièn
cies naturals. Aquest propòsit ha tingut, tradicionalment, 
dos aspectes ben diferents. L'un, que constitueix el tema 
d'aquest assaig, ha presentat les seues limitacions: l'ús dels 
conceptes, els principis, els mètodes i les tècniques proce
dents d'algunes de les ciències físiques o biològiques. L'altre 
ha comportat més que la mera construcció de teories 
socials mitjançant la introducció d'analogies o homologies 
procedents d'una ciència natural concreta en un moment 
determinat. Claude Ménard ho ha expressat meravellosa
ment en referir-se a la "polèmica funció d'una analogia", 
explicant que l'analogia "intenta persuadir, recorrent a una 
ciència reconeguda per a una solució (a un problema) amb 
prestigi acreditat, pel glamour i la seguretat d'un argument 
avalat pels savis i els venerats". 

Adoptar la metàfora de les ciències naturals ha compor
tat, tradicionalment, assumir determinades característi
ques d'allò que es coneixia com el mètode científic, supo
sadament caracteritzat per un saludable escepticisme, la 
fonamentació en l'experiment i l'observació crítica, evitar 
l'especulació pura i, sobretot, una sèrie específica de passos 
que conduirien (normalment per inducció) des dels "fets" 
fins a la "teoria" i fins al coneixement de les "veritats" eter
nes de la naturalesa. Aquest segon objectiu, que des d'un 
determinat punt de vista podria semblar més òbviament 
útil, en realitat ha esdevingut més i més problemàtic. Els 
filòsofs i historiadors de la ciència del segle XX, assistits 
pels mateixos científics, han dissipat la fe en "el" mètode 
científic. La posició més extrema probablement fou la 
representada per W Bridgman en declarar que mentre hi 
ha algun "mètode" en ciència, aquest es dedica a "fer tot el 
possible amb la ment, sense restriccions". D'acord amb 
això, encara que molts científics socials continuen aspirant 
al fet que la seua matèria siga "semblant" a les "ciències", 
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la qualitat de la semblança ja no té a veure amb les carac
terístiques d'un "mètode científic" específic. 

Per a l'historiador, l'estudi de les interaccions entre les 
ciències naturals i les ciències socials té un interès addicio
nal relacionat amb la qüestió del canvi. Els historiadors no 
deixen de sentir- e impressionats en de cobrir que la vigèn
cia dels conceptes, els principis, les lleis i les teories en les 
ciències socials transcendeix la corresponent vigència actual 

del seus equivalents en les ciències naturals, que serviren 
de fo nts original d'inspiració o de generació d'idees. Açò 
no és més que una altra manera de dir que les ciències 
socials han desenvolupat una autonomia i no sols tenen 
l'estatus de ser exemples de les ciències físiques o biològi
ques aplicades. Aquesta conclusió subrat1Ja la importància 
de l'estudi de la història en qualsevol anàlisi de la metodo
logia, i fins i tot de la legitimitat, de les ciències socials. 

Les fotografies que acompanyen aquest article han estat realitzades al campus de Blasco lbañez de la Universitat de València, en novembre de 1999. 
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UN EMBLEMA PER A LA UNIVERSITAT: 
I.;ESTÀTUA DE VIVES A LA NAU 

ENRIQUE GONÚLEZ GoNÚLEZ 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Q
UI ENTRA AL PATI de la Universitat de València a 
la seua seu principal es topa amb una estàtua 
de Vives al centre. La seua presència ha esde
vingut el distintiu del lloc, i les targetes pos
tals, les fotografies, els cartells i fins i tot diver

sos objectes de disseny per al con um d 'estudiants i turis
tes centren la seua atenció en aquesta efígie. Avui ens sem
bla tan inseparable de l'edifici que potser no ens pregun
tem per què es troba allí ni des de quan. 

Més enllà d'allò anecdòtic, per comprendre el motiu d'a
questa presència, cal un llarg i sinuós recorregut, que ací es 
farà en tres escales. En la primera es parlarà succintament 
de les relacions del mateix Vives amb la universitat. A con
tinuació dedicarem unes paraules a donar compte de la 
recepció de la seua obra i la seua memòria a València 
durant l'antic règim. En la tercera i final parlarem de les 
polèmiques del segle XIX entre liberals i conservador 
entorn de la interpretació de la història de València, en 
concret la de la universitat. És ací don sorgeix l'explicació 
de la presència, al centre del seu pati principal, de l'efígie 
d'un individu com Vive , que ni es va graduar ni va ser 
catedràtic en aquesta institució que avui celebra els seus 
Cinc segles i un dia. 

I 

Certament, Vives (1492/3-1540) va ser estudiant a la 
Universitat de València, però durant un lapse tan breu i 
amb una participació tan poc destacada que la institució 
no conservà ni el més petit vestigi escrit del seu pas. Això 
a banda, es conserven molt pocs papers d'aquells anys. 
L'humanista va fer tota la seua carrera intel·lectual fora de 
la València natal i va esdevenir un dels intel·lectuals més 
llegits d'Europa. Aquesta fama, que va mantenir al llarg 
del temps, unida a circumstàncies fortuïtes, donà motiu 
perquè en el segle XIX s'alcés el pedestal que avui veiem 
al centre del pati. 

L'Estudi General es va fundar el 1499, quan Vives tenia 
entre is i set any d'edat. Massa petit per recordar un 
e deveniment que no 'acompanyà d 'una pompa gaire dis
tinta a l'habitual en les processons de caràcter religió o 
civil. Son pare degué enviar-lo un cert temps a l'escola 

d'un "mestre d'escriure" que li ensenyés les primeres lle
tres. Sols cap al 1503, o una mica després, hauria acudit 
al carrer de la Nau a estudiar gramàtica llatina. L'edat a 
què els nens començaven a estudiar-la oscil·lava aleshores, 
entre els deu i els dotze anys. 

Fins a la darreria del segle XV, els professors de gramà
tica i de lògica de la ciutat podien ensenyar a casa seua i 
de vegades hi allotjaven estudiants interns que els pares 
posaven sota la seua tutela. Molts altres escolars, sobretot 
si vivien a la ciutat, es limitaven a acudir a les lliçons i 
després se'n tornaven a casa. Tal era el cas dels protago
nistes dels seus Diàlegs: en el primer, una donzella des
perta dos xiquets, evidentment en una casa familiar, per
què vagen a escola. Vives era enemic obert dels internat 
i considerava que l'educació del preceptor era només una 
part de la que havien de rebre eJ infants. L'altra, i de 
tanta o major importància, era la proporcionada per la 
família i per la ciutat, on aprenien els usos i els lloables 
costums de la pàtria. 

A partir de la creació delgynmasium 110¡,um, com Vives l'a
nomenà en llatí, va canviar dràsticament el règim docent. 
Des d'aleshores, tot aquell que volia ensenyar gramàtica, 
filosofia o les disciplines de la facultat major (medicina, 
dret i teologia), estava obligat a fer-ho a les instal·lacions de 
la univer itat. L'ajuntament, patró de la fundació, havia 
comprat un ample olar -hospitium l'anomenen els docu
ments en llatí-, potser l'antic hostal que donava nom al 
carrer, conegut com a carrer de l'Hostal de la Nau. Es trac
tava d'un edifici parcialment construït i s'hi habilitaren tres 
aules grans per als catedràtics de teologia, dret i medicina, 
així com també diverse cambres per allotjar tots aquells 
profe sors que abans ensenyaven lliurement gramàtica i 
arts pels barris de la ciutat. Fins i tot els ensenyant que 
tenien pupils al seu càrrec van haver de mudar-se des d'a
leshores, amb alumne i tot, per viure dins de les noves 
tàpies contigües a l'antiga muralla àrab. 

De del dia de la seua fundació fins avui la seu de la uni
ver itat ocupa el mateix lloc, però difícilment restà dem
peus una pedra de l'edifici original, després de cinc segles 
d'adaptacion . Per la mateixa raó, té un cert interès la 
sumària descripció que Vives en va fer. L'accés era una 
mica fangós i terrós, egons l'estació sens dubte, a cau a de 
la constant anada i tornada dels escolars. Tot seguit, hi 
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havia una escala, potser per remuntar l'antic fossat del 
mur àrab, ja que actualment el terreny està al mateix nivell 
en tota l'àrea. L'escala conduïa a un vestíbul més aviat 
fosc, però de bell pòrtic, que duia a les diferents cambres i 
aules ("cubicula ... au lasque"). 

Les aules eren per a les facultats majors. Segons Vives, 
tenien capacitat per rebre els millors mestres que, com calia 
esperar, arribarien un dia a la universitat. Sens dubte, la 
seua impressió sobre els qui hi ensenyaven durant aquells 
anys no era gaire bona. Relatà, a més, que en una enorme 
pedra localitzada al peu de l'escala els llibreter exposaven 
la seua mercade1ia. Pels rebuts de pagament a catedràtics i 
oficials de la universitat, sabem que, en aquests mateixos 
anys, el bidell combinava les obligacions del seu càrrec amb 
l'ofici de llibreter. 

Vives també es va referir als cubicula o cambres localitza
des a l'edifici, però sense indicar que les utilitzaven els pro
fessors de gramàtica i d'arts. Llevat de tres, anomenats lec
tors públics, la resta d'aquells no rebia estipendi de la ciu
tat; aquesta es limitava a cedir-los gratuïtament l'espai per 
a la docència i l'allotjament, i s'havien de mantenir exclu
sivament de les quotes estudiantils. Vives va recordar el 
nom de dos dels seus professors valencians. L'un, Daniel 
Sisó, va rebre pagament de la ciutat sols durant uns mesos, 
el 1508, en plena pesta, quan va suplir el titular, que degué 
haver mort o fugit del contagi. Sisó devia ser un home gran, 
ja que va publicar un manual de gramàtica ba tant a l'an
tiga el 1490. Vive degué aprendre amb ell les primeres 
nocions de la llengua de Laci i l'evocà en una mena de dià
leg escrit en la seua joventut, on li. donava un paper de greu 
teòleg, malgrat que només ensenyava gramàtica. 

L'altre profe:ssor f'vnc;:it pe Vives va er el poeta sevillà 
Juan Partenio Tovar, importat de la cúria papal del Borja. 
Protegit pel més poderoso funcionaris de la ciutat, ense
nyava retòrica i poesia a canvi d'un altíssim salari. Amb 
tota probabilitat, ja que la seua obra s'ha perdut i sols la 
coneixem indirectament, Tovar era exponent de l'obertu
ra cap a les modes humanístiques. A la seua arribada a 
València, pel 1503, era encara relativament jove, una 
mica extravagant en la seua manera de vestir i fàcil per a 
maledicències. 

Vives va posar Tovar i Sisó a polemitzar sobre si s'ha
via d'acceptar o no el bagatge cultural de la mitologia gre
collatina, tal com el transmetien els poetes i autors 
pagans, o si calia limitar-se a parlar dels triomfs de Crist 
i de sa mare. Sens dubte, aquest va ser el conflicte inte
rior de Vives durant els seus anys de joventut. Un debat 
que ben bé podia ser també el de la incipient universitat, 
obligada a optar entre una tradició representada per l'an
tiquat gramàtic, en abillament i mentalitat de teòleg, i els 
aires renovadors que bufaven d'Itàlia, una mica capritxo
sos en aquell medi . 

Durant la terrible pesta del 1507-1508, la família de 
Vives va fugir del contagi, però la malaltia ja havia afec-

El doctor Foster Watson durant la seua visita a la Universitat, abril de 1927, 
Cultura Valenciana, València, any 11, quadern 111, 1927. 

Biblioteca particular, València 

tat sa mare, i va morir a la Llosa de Ranes, prop de Xàtiva. 
Poc després, el jove va partir cap a la universitat de París, 
amb quinze o setze anys d'edat, prova que a la seua ciu
tat, segons que sembla, a penes va estudiar gramàtica i 
retòrica amb els mestres recordats per ell. En el millor dels 
casos, degué iniciar-se també a la facultat d'arts. No va 
tenir, doncs, ocasió d'obtenir-hi ni tan sols el grau menor 
de batxiller. De tot això resulta que la formació literària 
rebuda pel futur humanista a la seua pàtria degué ser bas
tant incipient, vist que no va passar dels cicles elementals, 
i perquè aquella universitat encara no es consolidava 
acadèmicament. 

A la ciutat universitària de París romangué cinc anys, 
fins al 1514, i si és cert que no va tornar a residir a 
València, els seus contactes amb ella continuaren. De París 
va passar als Països Baixos, i al començament del 1517 es 
trobava a la cort de Carles V, llavors acabat de proclamar 
rei de Castella i Aragó, i la ciutat va escriure a Vives per 
encomanar-li la gestió d'un assumpte tocant a la universi
tat. Un funcionari papal, a València estant, havia tingut la 
pensada d'atorgar graus doctorals per butlla, i si el rei no 
feia que el detinguessen des de Roma, la jove universitat 
perdria un dels seus principals privilegis, font del seu poder 
corporatiu: el monopoli per concedir els graus acadèmics 
de batxiller a doctor. El monarca va escriure al papa, tot 
demanant-li la confirmació dels privilegi atorgats per 
Alexandre VI a l'Estudi pel que feia a la col·lació de graus. 

Un cert temps de prés, cap al 1527, Vives va escriure a 
la ciutat una carta en romanç on li proposava un règim 
d'estudis que fomentés el conreu de les humanitats, cosa 
que els humanistes s'agradaven de suggerir en tot moment. 
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Ignorem el contingut de la missiva, sostreta dels arxiu de 
la ciutat en el segle XVIII, però en tenim un vague resum, 
efectuat en una oració inaugural. L'any lectiu començava el 
dia de ant Lluc, e.l 18 d'octubre, i amb aquest motiu, el 
catedràtic de retòrica, o alguna persona designada especial
ment per al cas, solia fer un discur a lloança de totes aque
lles disciplines que els estudiants podrien cursar en la ins
titució. L'oració del 1531 va correspondre a Cosme Damià 
Çavall, qui va portar a col·lació la carta de Vives, cosa que 
li va permetre també alabar l'humanista expatriat. Es trac
ta potser de l'elogi més prjmerenc imprè a Ja Península. 

11 

L'oració de Çavall va donar notícia del darrer contacte 
documentat entre Vives i l'Estudi General valencià, per 
mitjà de l'ajuntament. Al mateix temps, l'elogi de Çavall 
va obrir una nova etapa: la de la recepció de l'obra i la 
memòria de Vives entre els seus conciutadans, en especial, 
els universitaris. El 1531 ja era un autor de renom a 
València i bona part d'Europa. El seu llibre De institutione 
feminae christianae havia eixit de la premsa valenciana el 
1528, en versió castellana de l'humanista cretenc 
Giovanni Giustiniani o Joan Justinià, establert en aquesta 
ciutat. Però des d'abans, diversos llibres seus havien circu
lat en aquell medi. Vives acostumava a enviar a son pare 
uns quants exemplars de les seues publicacions, a mesura 
que anaven eixint, perquè els vengués. La Inquisició, des
prés de detenir el seu progenilor i portar-lo a la foguera, cl 
1524, va uhhastar els béns familiars confiscats, entre els 
quals aparegué un calaix de llibres que contenia els De civi
tate Dei commentaria, les Declamacions silanes i d'altres títols. 
Vives havia evitat de tornar a Espanya pel risc de ser acu
sat i processat pel tribunal, però promovia la difusió de la 
seua obra a la pàtria. 

Al llarg del segle XVI, diversos simpatitzants de l'huma
nista ensenyaren en la universitat; n'hi haurà prou que, 
per tots, n'esmentem un: Llorenç Palmirena (1524-1579). 
Aquest professor d'eloqüència va publicar cap al 1554 una 
edició dels Diàlegs amb els seus propis comentaris, que no 
ens ha pervingut. A penes hi ha obra seua, entre les dese
nes de les conservades, on ometa elogiar Vives. Amb tota 
probabilitat ell va difondre una anècdota que ha estat unà
nimement creguda fins fa pocs anys, quan se'n provà la 
inconsistència. Segons la versió, Jeroni Amiguet, professor 
de l'Estudi durant aquells anys i enemic de l'humanisme, 
hauria incitat el seu precoç alumne a escriure unes decla
macions contra Antonio de Nebrija i la seua gramàtica lla
tina. Anys després, Vives, penedit, s'hauria referit en els 
termes més elogiosos a l'humanista andalús. La falòrnia va 
ser recollida per Gaspar Escolano en la seua Década primera 
de la història de València, publicada el 1610, i d'aquí ha 
estat transcrita per tot el qui s'ha referit a la joventut de 

Vives. Aquest hauria assistit, a la seua pàtria, a una uni
versitat retardatària on un professor insiguiter barba111s 
abusà de la seua ingenuïtat; però més tard, amb més judi
ci, i després d'estudiar a París i Lovaina, esdevingué el gran 
debel·lador de la barbàrie. 

Aquesta anècdota, malgrat ser falsa, va contribuir a 
modelar la imatge de Vives com a reformador dels estudis. 
Però va ser una altra circumstància, molt més tangible, la 
que va permetre que el seu nom es mantingués en boca de 
tothom durant tres segles llargs: els seus famosos Diàlegs, el 
popular manual de conversa llatina que, havent estat 
imprès per primera vegada el 1539, va continuar en ús en 
les escoles fins ben entrat el segle XIX. La dada que el lli
bre va ser imprès a València més que no en cap altra ciutat 
de la Península prova que era llegit a les cambres dels pro
fessors de gramàtica de l'Estudi . Fins allà on sabem, es va 
estampar en vint ciutats de les corones d'Aragó i de 
Castella (incloent-hi Mèxic) , amb un total de vuitanta-sis 
edicions durant tot l'antic règim: unes vint-i-due , més 
d'una quarta part, eixiren de València. 

No s'ha fet un seguiment sistemàtic del autors valen
cians que, durant l'antic règim, es referiren a Vives de bon 
grat o potser amb antipatia. A les acaballes del segle XVI , 
el jurista Pere Agu tí Morlà va aplegar un atapeït cens d 'au
tor valencians, per raó de les disciplines conreades, on des
tacava la seua pertinença a la universitat quan era el cas; 
entre tots e.Is del seu segle, Vives se n'endugué la palma. En 
la segona meitat del XVII, l'erudit sevillà Nicola Antonio 
va publicar a Roma la seua famosíssima Bibliotheca Hispana , 
on apareixia un informat article sobre l'obra de l'humanis
ta de València i de la seua recepció. La Bibliotheca esdevin
gué, des d'aleshores, el diccionari obligat en tot allò 
referent a autors hispans. Així, va ser la base de les biblio
grafies d'universitaris valencians il·lustres, publicada per 
Francesc Ortí i Figuerola en les seues Memorias históricas de 
la .fimdación y progresos de la insigne Universidad de Valencia, 
aparegudes el 1730. Es tracta de 1a primera hlstòria de la 
institució, i Vives hi ocupà un ampli capítol, on es desta
caren el seus lligams juvenils amb la universitat, inclosa la 
llegenda de les declamacions contra Nebrija, tal com la 
transmetia Escolana. Per a la resta de l'àrticle Ortí es basà 
sobretot en Nicolas Antonio. 

Però si al llarg d'aquells anys es percep el fil conductor 
d'una tradició, hem d'esperar la segona meitat del segle 
XVIIl per assistir a un nou apogeu de l 'interès per Vives, 
reflectit principalment en el fet que els seus escrit tornen 
a publicar-se. Sobretot, els Diàlegs, abandonats durant gai
rebé un segle, es publicaren en la ciutat com mai no s'ha
via fet abans. Una gran part de l'èxit s'explica per la bona 
acoJUda de la versió bilingüe del canonge valencià Cristòfol 
Coret i Peris, impresa per primera vegada el 1723, amb un 
pròleg del jove Gregori Maian i Siscar (1699-1781), lla
vors catedràtic de Codi a Ja universitat. Al costat del 
manual, tornaren a circular les versions castellanes de De 
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i11stit11tio11c feminae chistia11ae y de la Introductio ad sapie11tia111, 
abandonades des del segle XVI. Es va fer una nova traduc
ció en vers de la segona obra, i s' imprinú, per primera vega
da a la Penín ula i en castellà, Del socorro de lo pobres. 

Mé gran transcendència va tenir, entre le moltes ini
ciatives promogudes pels simpatitzants valencians de 
Vives en el egle XVIII, la reedició de les Opera om11in, a 
càrrec de Gregori Maians. Es tractava d'un vell projecte de 
l'il·lustrat valencià, per al qual va escriure un erudit estu
di biogràfic de l'humanista, de mé de 200 pàgine , cosa 
que nom.és se superaria en aquest segle. La va ta empre a 
editorial, vuit volum trets entre 1782-1790, no la va 
poder culminar Gregori, que a penes aconseguí veure 
avanços del primer tom, i I' obra va concloure a cura del 
seu germà Joan Antoni. 

A mesura que els volum eixien de les premses, Vives cir
culava àmpHament per Espanya per primera vegada, més 
enllà dels Diàlegs i les traduccions ca tellanes de le seues 
obres destinades al gran públic. Però abans de culminar 
aquesta contribució sense precedents a la propagació 
peninsular dels escrits de l'humanista, de l'altra banda dels 
Pirineus l'e ciat de la Revolució Francesa empentà la hi tò
ria d 'Europa i la d Amèrica cap a rumbs imprevists. L'efecte 
renovador que s'esperava de la difusió de l'obra va haver 
d'esperar temps millors. 

Ill 

La renovació dels estudis auspiciada pels il·lustrats 
e~¡.,a11yuls, i que tantes ànsies van fer pa sar a Maians, no 
assolí la profunditat f'.spt>rnò,1 , ni va er el re ultat dels 
plans reformadors ideats amb més o menys audàcia pels 
professors de diverses univer itats espanyole . Va arribar 
com a conseqüència d 'una prolongada cadena de guerres 
civils i interminables colps d 'estat de distint signe. La 
invasió francesa de 1808 va ser el detonant del procés que 
comportà l'accidentada destrucció de les principals insti
tucions polítiques i socials de l'antic règim, inclo a la vella 
universitat, i el naixement d'un nou ordre, a to amb els 
principis liberals. 

Durant aquests anys , quan la universitat no tenia les 
portes tancade , funcion ava al mínim o es veia arrossega
da a participar en els conflictes, a banda que patí en la 
seua mateixa , eu els efectes de la guerra. Una vegada les 
flame arribaren a l'edifici , com tan1bé a una part de la 
biblioteca. Sol en la cinquena part de la centúria, amb el 
triomf del partit moderat, aconseguí imposar-se a tot 
Espanya el model libe.ral d 'educació. Segons aquest, la 
universitat era el pinacle d'un sistema escalonat d ' instruc
ció pública el punt de partença del qual era l'en enyament 
primari, universal , obligatori i gratuït. Un istema contro
lat rígidament pel govern central, que va posar el seus 
millors esforços a uniformar els plan d'estudi en tot el 

regne, que respondrien, per fi, a les noves ciències i les 
tendèn ie ideològiques del moment. Almenys, fin allà on 
les condicions polítiques locals i generals ho autoritzaven. 
La teologia restà exclosa de l'ensenyament públic i s'eli
minà la incidència de l'Església. 

Prompte, el nou ordre social i polític va buscar reivindi
car-se en tots el camps, inclo os, per de comptat, l'històric 
i l'artístic. No sols calia reescriure la hi tòria a to amb les 
noves idees de caràcter romàntic i liberal. La literatura, 
el periodisme, el teatre, les arts plàstiques, en especial la 
pintura i l'e cultura, van ser dirigides a aquest fins. A 
València, la figura de Vicent Boix (1813-1880) és para
digmàtica d 'aquesta nova actitud: periodista, historiador 
romàntic, president de l'Acadèmia de Belles Arts; des de 
tots aquests camps promovia la nova visió del pas at, rei
vindicadora d'aUò que s'entenia com el grans moments i 
les institucions repre entatives de la lluita dels pobles per 
la seua llibertat. Com a acadèmic, va ser un gran promotor 
de la temàtica historicista en les arts plàstique . 

Al Saló pari enc del 1864, el quadre de Bernat Ferrandis 
obre el Tlibunal de les Aigüe as oií gran renom perquè el 

va comprar Napoleó Ill . Era aquest un del tòpics de la his
toriografia romàntica i Boix havia escrit obre el tem.a 
almenys en dues ocasions. Les institucions valencianes 
aplaudiren la decisió del pintor de fer una rèplica del qua
dre, que 'instal·laria a la Generalitat. L'artista suggerí, per 
completar la instal·lació de la seua pir,tura, realitzar do 
retrats ovals de valencians il·lustres, que es col·locarien a 

Sani Vicent Ferrer, graval dins Constitucions del Estudi General 
de fa Insigne Ciutat de València, València, Felip Mei, 161 1. 

Biblioteca Històrica, Universitat de València 
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Diploma d'agraïment als col·laboradors del IV Centenari, 
sobre un dis.seny de Joaquim Sorolla, 1902. 

Universitat de València 

banda i banda. Aprovada la idea, en la Diputació es deba
té quins serien els per onatges que convindria retratar. Per 
unanimitat s'aprovà que el primer dels ovals es dediqués a 
l'almirall Siscar, heroi de les guerres liberals. El segon va 
estar disputat pel pintor Joan de Joane , "pare de l'escola 
pictòrica valenciana", l'humanista Lluí Vives i el botànic 
Rojas Cl mente. Va guanyar el pintor per dotze vots, i qua
tre li'n van tocar a l'humanista, que va haver d'e perar una 
millor ocasió, i tres al botànic. 

El nou sistema d'educació, laic, centralitzat i uniforme, 
també va sentir la necessitat de reivindicar-se històrica
ment enfront del model escolar de l'antic règim, basat en 
els mètodes escolàstics, sotmès a l'estreta supervisió de 
l'Esglé ia, i que, als ulls dels innovadors, era la imatge 
dallò retrògrad i decadent. A banda de la h_istòria general 

crita pel mini tre Antonio Gil de Zarate el 1855, De la 
instmcción pública en Espa,ïa, des del Ministeri s'encomanà a 
cada universitat l'elaboració de la eua pròpia història, 
enfocada a to amb les noves perspectives. La de València 
aparegué el 1868, just en vespre de la revolució liberal, 
amb el títol de Rescña histórica de la Universidad de Valcncia. 
Miguel Velasco y Santos hi qü tionava la tesi tradicional 
obre el orígens de l'E tudi General valencià. 

Fins aleshores, cronistes i historiadors havien admès que 
la universitat de València havia estat creada "a inspiració" 
de sant Vicent Ferrer. Però com que el sant va morir el 
1419 i la universitat va obrir les seues portes el 1499, es va 
parlar que la institució havia tingut el seu origen en uns 
estatuts o capítols dictats per la ciutat el 1412, a fi d'unir 
en un mateix lloc, propietat de l'ajuntament, totes les esco
les de la ciutat. Com que el sant havia estat un any abans 
a València, "era cosa de creure", afirmaren els cronistes, que 
havia convençut la ciutat d'erigir l'Estuqi General. 

Una tal interpretació va sorgir en les cròniques domini
canes a la fi del segle XVI, és a dir, quasi dos segles després 
de la mort del sant i, com cal suposar, manca del més 
mín.im suport documental. Però la falòrnia, la va reprendre 
Escolana en la eua Década primera, i d'ací va passar a les 
Memorias históricas d'Ortí i Figuerola. Gairebé no hi va 
haver autor que no la reprengués de segona o de tercera 
mà. Quina major honra per a la universitat que vincular-ne 
els orígens amb l'activitat d'un ant tan popular, patró i 
nadiu de la ciutat, i de la vida miraculosa del qual parlaven 
fins els noms dels carrers. De passada, el patronat de la ciu
tat sobre l'Estudi es desdibuixava una mica en el terreny 
simbòlic: si bé l'ajuntament havia erigit la universitat, ho 
havia fet a partir de la iniciativa d'un eclesiàstic, membre a 
més de l'orde dominicà, i elevat als altars. 

Ja en el egle XVIII, la versió va er po ada en qüestió, 
però no per afanys de crítica hi tòrica, sinó arran d'un plet 
entre ordes, en relació a la universitat. Els franciscan 
havien aconsegwt llicència del Consell per fundar una càte
dra, a càrrec eu, on es llegís la doctrina realista de Duns 
Escot, el doctor subtil. La universitat s'hi va oposar, tot 
al·legant manca de precedents i que per haver estat funda
da "a inspiració" de sant Vicent, s'havia mantingut sempre 
fidel a la doctrina tomista, defensada pel sant en tant que 
dominic. I.:orde seràfic no s'hi conformà i va fer imprimir 
una ence aAlcgació11 en dcrecho per demo trar que en els orí
gens de l'Estudi 'havia llegit lògica i teologia segons l'es
cola tomi ta, però també, d'acord amb les escoles nomina
listes i realistes. A més, que la universitat no podia haver
se fundat "a inspiració" del sant, si havia orgit el 1499, 
vuitanta anys després de la seua mort. Que testimonis fide
dignes de contemporanis demo traven que, abans d'aques
ta data, les escoles eren escampades "pels barris". Els domi
nics, per reivindicar l'honor de l'orde i del sant, van recó
rrer al seu confrare Josep Teixidor, el més erudit antiquari 
del moment. Aquest regirà l'arxiu de la ciutat i, encara que 
aconseguí precisar la data de la visita del taumaturg a 
València, no va trobar més que adjectius per contradir la 
tesi franciscana. Després d'aquest sobresalt, va continuar 
donant- per vàlida la llegenda tradicional. 

algué e perar el 1868, quan Velasco y Santa publicà 
la eua esmentada RcseFm hi~t6rica per tornar a trobar reba
tuda la tesi inspiracionista . Es mol.t probable que no cone
gués l'al·legat dels franciscans, però va ser capaç de demos-
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trar que, uns quants anys abans del 1411, data de la visi
ta del sant a València, la ciutat havia fet diferents intents 
per reunir les escoles en un sol lloc. Ferrer, per tant, difí
cilment havia de persuadir els jurats sobre una cosa de la 
qual estaven plenament convençuts. Assenyalà, a més, que 
la reunió d 'escoles aconseguida per la ciutat el 1412, havia 
donat com a resultat una simple "escuela de Artcs y de 
Gramatica ... no otra cosa". Que per a un estudi general es 
necessitava la llicència reial i pontifícia. Per tant, el 
començament de la universitat de València havia tingut 
lloc sols el 1499, com a fruit de la iniciativa de la ciutat, 
sense que hi hagués intervingut el sant. 

A partir de la seua aparició, el llibre de Velasco va oferir 
als liberals, en lletres de motlle, un argument ben fona
mentat per reivindicar l'origen laic, exclusivament munici
pal, de l'Estudi valencià. Tot i que progressivament amb 
més sordina, la ver ió tradicional es resi tí a morir del tot, 
i encara en trobem ressò clar en el nostre segle. Això expli
ca que quan, el 1880, el rector proposà d'alçar al pati de la 
universitat una estàtua a un dels seus pròcer , tot seguit 
orgís la candidatura de sant Vicent. En una tal conjuntu

ra, algú va proposar el nom de Vives i guanyà. 
Durant els primers tres quarts del egle XIX, en l'ana

da i tomada de governs liberals , absolutistes, moderats i, 
fins i tot durant el trienni republicà, el nom de Vives va 
ser brandat pels liberals com el gran enemic de l'escolàs
tica i promotor de nous mètodes per al coneixement, en 
la mateixa línia que després seguirien Bacon i Descartes. 
Enfront de l'escolàstica, principal obstacle per a la intro
ducció dels nou sabers, l'humanista valencià va ser vist 
com cl gran precursor dels dos artífexs de la filusufía i <lel 

pensament científic moderns. En la seua obra precursora 
creien trobar, alhora, indicis del mètode racionalista i de 
l'experimental. 

Es convocà un concurs amb veredicte per l'Acadèmia de 
Belles Arts, sota la presidència de Boix, qui va morir uns 
dies després del dictamen. Ell mateix havia publicat en el 
llunyà 1845, en el periòdic El Fénix, una notícia biogràfica 
obre l'humanista, plena d 'entusiasme pel paper com a 

refonnador i precurs~r. Hi va triomfar el disseny d'un jove 
escultor, Josep Aixa lñigo (1844-1920), qui anys despré 
concursaria, aquesta vegada sense èxit, en un altre dels pro
jectes escultòrics destinats a reivindicar les glòries de 
València: el monument al Palleter. I.:estàtua de Vives va ser 
fosa i col·locada l'any següent, el 1881. 

Amb el triomf dels partidaris de Vives, el pati de la uni
versitat restà presidit per la seua efígie, dempeus, d'una per
sona evidentment laica, amb aqueixa mena d'abillament 
doctoral inspirat en els gravats del segle XVI, el bonet del 
qual, a l'estàtua, ofereix més aviat l'aspecte d'una boina, 
cosa que accentua el seu aire secular. L'humanista restà 
representat amb un rostre amable, un llibre en la mà esque
rra i l'altra estesa. Res més lluny de la imatge de sant Vicent, 
en hàbit talar, alat de vegades, amb la trompeta que anun
cia la imminència del judici final en una mà, i que subratlla 
amb l'altra la seua amenaçadora admonició, que es llegeix 
sempre a mode d'orla sobre el seu cap: Timete Deum! 

Al capdavalJ, ni sant Vicent ni Vives no havien tingut 
un paper de tacat en la universitat de València, però els 
qui optaren per simbolitzar la universitat amb la imatge 
del segon estaven reivindicant una tradició a to amb els 
nous temps. 

Orla de la facultat de dret, llicenciatura 1942-1943. 
Facultat de Ore~ Universitat de València 
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EL TRESOR BIBLIOGRÀFIC: ENTRE SABER I IMAGINACIÓ 

FRANCISCO M. GIMENO BLAY 

Universitat de València 

L 
A UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ha atresorat un nom
bre considerable de llibres tot al llarg de la seua 
història. Si ha esdevingut d'aquesta manera ho és 
perquè en el traspàs del saber, el llibre, els llibres, 

han jugat -i continuen fent-ho a l'actualitat-, un paper 
fonamental. Junt amb la paraula constitueixen l'essència 
de la universitat. És aquesta la raó per la qual, sovint, les 
institucions acadèmiques han organitzat sistemes biblio
tecaris per tal de garantir la seua conservació i l'ús pels 
membres de la comunitat universitària. Així doncs, les 
biblioteques sempre han fet convergir als seus prestatges 
i en un únic espai, les veus discrepants, allunyades les 
unes de les altres; a la fí, els llibres -d'aquesta manera
han afavorit la discusió, el diàleg tàcit. La biblioteca, 
doncs -qualsevol biblioteca-, es presenta com la cruïlla 
constituïda per la convergència de veus antagòniques. 
Biblioteca i llibres esdevenen el lloc de confluència i dis
cusió. Del silenci -gràcies a una lectura creadora- sorgiran 
les paraules dels autors substretes a la temporalitat, a 
!'immediatesa, i conservades tot al llarg dels temps suc
cessius: littera enim occidit, spíritus autem vivificat, recorda
va sant Pau en la segona epístola als Corintis (2 Cor. 3,6). 
El lector que hi acudeix serà l'únic capaç de recuperar, 
encara que parcialment, la vida d'aquelles paraules 
emmagatzemades en el passat per a l'avenir. 

També la Biblioteca General i Històrica de la Uni
versitat de València-Estudi General, se'ns presenta com 
un immens territori, que acumula una part de la memò
ria escrita i constitueix un espai silenciós per al record, 
per a retrobar-se amb les experiències d'alguns dels nos
tres avantpassats. Fruit del triomf de la memòria, de la 
derrota de l'oblit, la particular, especial victòria sobre el 
temps, fa romandre en el futur, les llunyanes vivències, 
pretèrites i extingides ja, que serveixen per projectar l'es
devenidor i ens acompanyen -com un quadern de bità
cora- en la singladura de les nostres vides, les d'aquells 
que confien en el mestratge que sovint ens proporcionen 
i ofereixen. Però romandre en el temps, lluitar contra l'o
blit per tal de vèncer-lo, exigeix utilitzar un fàrmac que 
siga capaç d'atrapar en una xarxa aliena als éssers 
humans, l'experiència que hom vol fer perdurar. L'es
criure acomplia perfectament les exigències derivades 
d'aquesta lluita particular. 

El resultat de tot això, un immens patrimoni escrit ( con
junt de textos), flueix cap ·a un oceà on confluiran, conver
giran totes les experiències atrapades per la xarxa gràfica. 
Aquest fluir i convergir de diversitats, de diferències, gene
ra una pluralitat de realitats que amalgama la institució 
memòria on deriven. Així doncs, la Biblioteca, qualsevol 
biblioteca (excepció feta d'aquelles que privilegien una 
única forma d'interpretar la realitat i que responen, doncs, 
a un exercici intol·lerant i autoritari del coneixement) ator
garà coherència a allò heterogeni. 

Hi són enregistrades, hivernades, les veus dels temps 
pretèrits. Voces de diversos moments, pronunciades tot al 
llarg del temps, a través del qual ha sobreviscut el patrimo
ni escrit. Els temps de la seua existència s'han anat diposi
tant a les seues pàgines, a les seues tipografia i enquader
nació. A nosaltres, però, ens arriba tot plegat allò que el 
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Jaume Gaçull, Lo somni de Johan Johan, València, Llop de la Roca, 
25 d'octubre de 1497, gravat 

Biblioteca Històrica, Universitat de València 
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decurs temporal i la biblioteca han lligat indisolublement, 
i, per aquesta raò, Jorge Luis Borges proposà que la lectura 
d'un llibre comportava la lectura de tota la seua existència: 
"Si leemos un libra antíguo es como sí leyéramos todo el tiempo que 
ha transcurrido desde el día en que fue escrita y nosotros". Heus 
ací, doncs, com el llibre presenta una doble dimensió co
municativa: sincrònica i diacrònica alhora. 

D'antuvi, doncs, resulta indefugible "llegir" el temps, els 
temps, a través dels quals s'ha anat configurant un dipòsit 
bibliogràfic, donat que constitueix una espècie de repre
sentació, de les persones i institucions que han contribuït 
decididament a la seua forma definitiva. 

La història del dipòsit bibliogràfic de la universitat de 
València resulta relativament recent. Tot començà l'any 
l 7 85 quan Francisca Pérez Bayer féu donació de la seua 
biblioteca a la universitat. Aquesta donació generà la crea
ció d'un espai idoni per a la consulta del seu fons nova
ment incorporat al patrimoni universitari i, alhora, es pro
posà un reglament d'ús i funcionament del mateix, com 
recorda el capítol XXé, titola t "De los bibliotecarios", del 
Plan de estudios aprobado por S.M. y mandado observar en la 
Universidad de Valencia (València, Benito Monfort, 1787). 
El conjunt donat constitueix una col·lecció exquisita y 
copiosa. De l'època anterior a aquesta incorporació no en 
aisposem de notícies segures sobre la biblioteca: de fet no 

Joaquín lnza, Retrat de Francisca Pérez Bayer, 1781 . 
Universidad de Salamanca 

es menciona en cap dels textos normatius universitaris. 
Un silenci angoixós i aclaparador s'estén al damunt d'a
questa trajectòria històrica, d'aquest viatge universitari 
iniciat el 1499. És, però, l'any susdit de 1785 quan s'en
ceta una història fascinant d'acumul·lació del saber, d'ex
periències -derivades de la realitat o imaginades- que en 
ocasions tenen una relació directa amb la pràctica docent 
i en altres es desvinculen totalment d'aquesta. Totes 
aquestes mesures dispars, tanmateix, han derivat en la 
biblioteca, transformant-la en cruïlla, lloc de trobada de 
llibres: fruit en ocasions d'una història social que l'ha con
vertit en dipositària d'uns sabers, d'una banda, i de l'en
senyament universitari de l'altra. 

L'atzar del destí ha fet que amb aquest conjunt de 
mesures de natura desigual, la nostra biblioteca es con
vertesca, se'ns presente com el gresol, la síntesi de la cul
tura europea occidental des de l'antiguitat fins èpoques 
relativament recents. Destaquen del conjunt, especial
ment, els llibres pertanyents a les èpoques medieval i 
moderna. La seua incorporació, tardana -al segle XIX-, 
corregí l'exigu, el reduït i minvat patrimoni textual i lite
rari contemporani als moments de creació de la univer
sitat de València, al llindar del segle XV. Per copsar els 
interessos i gustos literaris de la València de finals del 
segle XV bastarà fer una ullada als títols publicats per la 
impremta valenciana d'ençà 1474. Es tracta d'una pro
ducció intel·lectual autòctona, romànica i força allunya
da del somni de l'humanisme filològic. Algunes petjades 
d'aquest últim les recuperà la universitat amb l'arribada 
d'alguns dels llibres procedents de la biblioteca napoli
tana dels reis d'Aragó, que heretà parcialment el duc de 
Calàl,ria, i això es produí el segle XIX. L'exposició vóces 
paginarum exhibeix una part, minsa però, del cànon tex
tual imprés i publicat pels primers impressors a València 
entre 14 7 4 i l'any 15 00: Les obres o trobes en l ah ors de la 
verge Maria, Furs e ordinations fetes als regnícols del Regne de 
València, Joanot Martorell, Tirant lo Blanch, Ludolphus 
de Saxònia: Lo primer del cartoxà, Francesc Eiximenis, 
Regiment de la cosa pública, que podem contemplar com a 
fetitxes a l'apartat consagrat a aquesta tipologia librària. 
També al procés constitutiu del dipòsit bibliogràfic hom 
ha inclòs d'altres exemples incunables com ara Lo procés 
de les olives, Lo somni de Johan Johan, o La vida de Jesucrist 
d'Eiximenis. Els temps, doncs, com en tantes altres oca
sions, ha corregit les mancances inicials, i ara, en aquest 
moment, els universitaris de finals del segle XX dispo
sem ja d'un nodrit repertori de les obres que conformen 
el patrimoni textual occidental. Ara si, la biblioteca uni
versitària compta amb els llibres que -amb tota segure
tat- constituïren el somni dels intel·lectuals valencians 
del segle XVI i següents, i que a la seua època -fa l'efec
te- no en pogueren gaudir. Ho prova, abastament, el fet 
que el duc de Calàbria lliurés el conjunt de manuscrits 
humanístics i incunables italians, amb edicions de textos 
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clàssics , al monestir de Sant Miquel dels Reis, i no pas 
estiguessen a disposició de la comunitat universHà ria. 

La situació d'arribada ha estat el re ultat, com deia 
abans, de mesures de natura molt diversa: donacions i 
incorporacions, principalment. L'inici cal situar-lo l'any 
1785, moment en que es produí la primera cessió impor
tant: la de Francisca Pérez Bayer. A aquesta continuaren 
les d 'altres membres de la comunitat universitària, els 
quals decidiren confiar a I'alma mater valenciana les seues 
biblioteques, dissenyades seguint els seus respectius inte
ressos professionals i alhora també bibliòfils. En aquest 

'\ 

Acfas de la herencia del duque de Ca/abria. Batlia 
General, manuscrit, València, segle XVI, fai. 54, primer 
full del conjunt de llibres de l'herència. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Sant Isidor, Etymologiae. De summa bona, Venetiis, 
Bonetus Locatellus, a expensas de Octaviani Scoti, 11 
desembre 1493. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Lucio Anneo Seneca, Proverbiae vel sententiae, 
Sevilla, Joan Pegnitzer i Magno Herbst, a costa de 
Guido de Leazeris i Lazaro de Gazanis, 18 febrer 
1500, colofó. 
Biblioteca Històrica, Universilal de València 

Ludolphus de Saxonia, Lo primer del Cartoxà, València, 
Llop de la Roca, a costa de Miquel Albert, 13 abril 
1496. 
Biblioleca Hislòrica, Universilal de València 

capítol cal mencionar els llegats de Vicent Blasco (rector), 
Joan del Castillo i Carrós (rector) , Onofre Soler (rector), 
Vicente Hernàndez Mañez .. . Altres valencians participa
ren dels mateixos afanys que els professors universitaris; 
alguns d 'ell pos eïren excel·lent biblioteques integrades 
pels llibres derivat tant de llur activitat professional com 
del pur apassionament bibliòfil : Vicent Alfonso, Josefa 
Angle Oia, France c Asensi, Joan Francesc Aiala, el jurista 
Francesc Borrull, Francesc Xavier Borrull, Francesc 
Carbonell, Vicent Dauder, Francesc Estruch, Gregori 
Fuster, Baptista Hernan, Tomàs Lezaún, Marià Linyan, 



148 [EL TRESOR BIBLIOGRÀFIC] 148 

Vicent Marqués, Domènec Mascarós, Joan 
Antoni Maians, Josep Maria Molés, Pasqual 
Nebot, Giner de Perellós marqués de Dos 
Aigües, Salvador Perellós i Lanuza ... 

Certament, l'aportació de totes aquestes 
col·leccions a la configuració del dipòsit biblio
gràfic actual, ha estat molt significativa. Ara bé, 
els esdeveniments polítics del segle XIX preci
pitaren sobre la universitat un allau de llibres 
provinent de certes institucions eclesiàstiques 
desamortitzades. L'apropiació per part de l'Es-
tat dels seus béns, féu que s'incorporassen a la 
biblioteca universitària -alhora provincial, 
d'ençà 1859- un nombre considerable de vo-
lum_s procedents de cenobis i monestirs: del 
Col·legi de Jesuïtes de Gandia, dels Agustins 
del Socors de València, de SantAgustí, de Sant 
Agustí d'Alcoi, de Sant' Agustí d'Alzira, de 
Sant Agustí de Xàtiva, del Carme de València, 
dels Caputxins d'Albaida, de Sant Domènec 
de València, de Sant Esperit, de Santa Maria 
de Jesús de València, de Sant Miquel dels 
Reis, de Montesa, de Sant Onofre de Xàtiva, 
del convent de Predicadors, de Sant Sebastià 
de València, dels Socors de Xèrica, dels Trini-
taris Descalços de València ... 

Ara bé, el conjunt llavors incorporat no era, 
aleshores, ni tampoc ara, homogeni; constitueix 
un bloc heterogeni que recull una part important 
dels interessos intel·lectuals de les èpoques me-
dieval i moderna. Dest::i<"::i, per les seues caracte-
rísques tan materials com textuals, el grup de lli-
bres procedent del monestir de Sant Miquel dels 
Reis, bastit a les afores de la ciutat i dotat 
bibliogràficament de manera abundant pels ducs 
de Calàbria. Aquests tingueren la fortuna de re-
bre, l'any 1527, una part considerable de la 
biblioteca napolitana dels reis d'Aragó. Als pres-
tatges del monestir recentment refundat s'hi ' conjuminaren llibres manuscrits i incunables 
transmissors dels textos més representatius de 
les tradicions medjeval i humani ta de l'Europa 
occidental. Així mateix, hom podia trobar al 

Confinuación del lñdice de Libros prohibidos, i mandados expurgar publicada en el año 1747, manuscrit, 
post 1747, 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

mateix indret tant le versions medieval dels clàssics com 
ara les acurades fetes pels humanistes. Tot això integrat en 
uns llibres, l'estructura codicològica dels quals constituia 
l'avantguarda de la producció llibrària d'aleshores. El veru
cle, llibre, i el contingut, text, esdevingueren -ho són enca
ra en l'actualitat- el símbol d'una elit intel·lectual i de tot 
aquells altres que s'hi identificaven. I així, de sobte, fou 
com l'horta de València es veié acompanyada, sense diàleg 
possible, pels clàssics grecs (Alistòtil, Homer, Xenofont, 
Phalaris, Onosandro, Ptolemeu, Teofrast, Tucídides) i lla
tins (Apià d'Alexandria, Ausoni, Cató, Cèsar, Ciceró, 

Col·lumela, Isop, Florus, Gel ·li, Tit Livi, Flavi Josep, Justí, 
Lactanci, Lucreci, Macrobi, Corneli Nepote, Noni, Plini 
Segón, Polibi, Properci, Quintilià, Sal·lusti, Sèneca, 
Solino, Suetoni, Valeri Màxim, Virgili, Vitruvi). 

A més a mé , alguns d'aquests autors, els grecs espe
cialment, arribaven en version llatines fetes per 
Francesca Aretina (Phalari ), Leonardo Aretina (Aris
tòtil), Lorenzo Valla (Homer, Tucídides), Poggio Braccio
lini (Xenofont) i Gregorius Trapezuntius (Ciril d'Ale
xandria). En obrir-los i fullejar les seues pàgines, en oca
sions anotades i corregides, esmenades, ens traslladen 



149 [EL TRESOR BIBLIOGRÀFIC] 149 

-sense més- a l'ambient especulatiu que caracteritzà l'hu
manisme filològic italià. De sobte, assolim l'esperit que 
els animà i els dugué a fer oportunes col·lacions dels tex
tos que constituïen la tradició manuscrita d'una determi
nada obra. L'objectiu era el d'aconseguir la lectura més 
fidedigna i pròxima a la hipotètica versió de l'autor. 
L'exemple del ms. 837, amb les obres de Virgili ens des
cobreix aquest procediment intel·lectual; sovint a les 
seues pàgines localitzem expressions que remeten a 
aquesta collatio. Així, i també procedent del mateix 
ambient, hom pot mencionar l'edició de les Epistolae ad 

tra universitat, tot i existir des del llunyà 1499, contemplà 
des del centre urbà com creixia la distància, o potser no 
mai s'havia interessat per aquesta col·lecció? 

* * * 

Jamiliares de M. T Ciceró, imprés a Roma l'any 1467 per 
Conradus Sweynheim i Arnoldus Pannartz, i on els espais 
blancs marginals i interliniars allotgen infinitat de notes 
registrades per un lector filòleg apassionat. 

Fins aquest moment hem recuperat parcialment un dels 
trets significatius, identitaris, d'una biblioteca: el seu pro
cés constitutiu. El temps i la història, doncs, ens recorden 
els avatars i els entrebancs soferts pels llibres. La memòria 
de tots aquests esdeveniments s'ha dipositat al seu si, s'hi 
ha emmagatzemat. La seua lectura ens permet travessar 
tots els temps d'existència dels mateixos i assolir les dife
rents veus, tot recuperant així les dels seus emissors, les 
dels seus usuaris al llarg de tota la seua vida. Tots ells han 
deixat les seues empremtes, tot proposant un ordre de lec
tura i ús amb el qual, no obstant, podem discrepar. 

Amb ells viatjaren també de Nàpols a València els prin
cipals autors de la literatura italiana del Renaixement: 
Giovanni Bocaccio, Leonardo Bruni d'Arezzo, Francesco 
Petrarca, Francesco Filelfo, Giov.anni Pontano, Lorenzo 
Valla ... , així com textos dels Pares de l'Esglèsia (Agustí, 
Ambrosi, Casiodor, Ciril, Jeroni, Joan Crisòstom, Joan 
Damascé, Paulí de Nola, sermons de Pares diversos, etc.), i 
també manuscrits litúrgics i bíblics medievals amb dife
rents temàtiques. 

El trasllat de tota aquesta important col·lecció biliogrà
fica a les afores de la ciutat, l'allunyava dels potencials 
usuaris i capitalitzava textualment, de manera inútil, la 
feraç horta valenciana. Sembla com si el temps comunica
tiu d'aquests llibres s'hagués aturat al bell mig del segle 
XVI en l'immens verger valencià que els envoltava. La nos-

Ara, però, des d'una concepció moderna i lliure del llegir, 
tal com proposa Michel de Certeau, "els lectors són viatgers: 
circulen sobre les terres del proïsme, nòmades que cacen fur
tivament a través dels camps que no han escrit", són acom
panyats en aquesta trajectòria, per les petjades dels que ens 
han precedit en l'ús d'aquest univers que constitueixen els 
llibres. Nosaltres els utilitzarem altrament, tot definint un 
model d'apropiació dels textos exclusivament nostre, i en 
traurem el profit que ens servirà per inventar, definir, el nos
tre futur, el nostre avenir. Alliberats, doncs, de les coaccions 
infligides per les formes de llegir que imposa el passat, 

Fernando de Valdés, Cathalogus libro
rum qui prohibentur mandato illustris
simi et reverendissimi O.D. Ferdinandi 
de Va/des, hispa/ensis archiepiscopi 
inquisitoris genera/is Hispaniae nec
non et supremi sancte ac genera/is 
/nquisltlonis senatus hac anno 
M.D.UX editus, Plnciae [Valladolid], 
Sebastianus Martinez Excudebat, 
1559. 
Biblioteca Històrica, Universitat de 
València 
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Plató, JI}.a-r:ovoa an:avra raaol;oµeva. Platonis opera quae extant omnia, Ex nova loannis Serram· interpretatione, perpetuis eiusdem notis illustrata ... Henrici Stephani de quorundam inter
pretatione iudicium & multorum contextus graeci emendatio, [Ginebra], excudebat Henricus Stephanus, 1578. Francisca de Ouevedo, El Parnasso español y musss castellanas, Madrid, Diego 
Díaz de la Carrera, 1650, I:0</na I:ELpax sive Ecc/esiasticus, graece ad exemplar romanum, et /afine ex interpretatione /. Drusii., ,, Franekerae [Franecker], Excudebat Aegidius Radaeus, 1596. 

Biblioteca Històrica, Universitat de València 

endinsem-nos de bell nou, fem un viatge, inventem el nos
tre itinerari per tal de descobrir els mecanismes utilitzats, les 
coercions imposades amb les quals intentaren condicionar el 
sentit dels textos. 

Caçar furtivament, vagabundejar... heus ací algunes de 
les claus que defineixen la lectura. D 'aquesta manera 
putlem, s'ha pogut sempre, apropiar-nos del passat, de les 
experiències dels altres, i pocl~m g:mclir rlFls seus somnis i de 
la seua imaginació. Llegir la memòria escrita que ha romàs, 
tot al llarg del temps, ens permet guanyar l'espai i el temps 
inicial en el qual hom confià a l'escriptura la seua experièn
cia, el seu saber, la seua imaginació. En desxifrar aquells sig
nes muts, comencem a esbrinar els successius instants, 
moment prégnant, a través del quals hom ha bastit l'edifici tex
tual; creat aquest i circulant entre els lletraferits, aquests 
també han dipositat sobre els textos primerencs 'les eues 
senyals: es distingeixen, doncs, entre les priora et posteriora 
verba, les originals -fundadores, creadores- i les derivades a 
posteriori. Totes elles, en silenci i sense cap tipus de murmu
ri, són presents. En llegir-les comencen a brollar les veus per 
tot arreu: signes d'ús d'altres temps exhibeixen moments de 
respecte, de tolerància, però alhora també, d'intolerància. 
Sortosament per a tots nosaltres la biblioteca ha acabalat tot 
aquest maremàgnum d'usos contradictoris. Tot plegat cons
titueix una galeria de la memòria per al record. Travessar-la 
i adequar-la constantment suposa un exercici de llibertat 
que sovint han practicat alguns, la continuada edició d'obres 
de la literatura constituirà un bon exemple d'aquesta cons
tant adequació del patrimoni textual; d'altres han proposat 
lectures concretes amb la intenció d'imposar-les no sols al 

col·lectiu social al qual viuen, ans també, al futur. Ha de ser, 
doncs, un dels nostres objectius, el descobrir aquestes inter
vencions -en ocasions àvoles- i així podrem gaudir escoltant 
les veus originals, prístines. Tot separant les derivades i 
secundàries, les quals sovint enterboleixen les primerenques. 
Les formes emprades per tal d'imposar un sentit al text i 
conseqüentment, de dirigir l'exercici lector, han estat múlti
ples: des de les més subtils a les més virulentes, abasten una 
tipologia riquíssima. Tot començant per les més elaborades, 
hom descobreix com un mateix text ha circulat en suports 
molt diferents, que exigeixen espais ad hoc per endinsar-s'hi, 
o fins i tot, el seu itinerari el realitzen acompanyats de 
comentaris, exègesis, etc., que circumscriuen perfectament 
els límits interpretatius que no es poden ultrapassar mai. La 
B{blia vulgata, medieval i moderna, ens permet copsar la 
multiplicitat de mecanismes materials i textuals que condi
cionen les formes d'aproximació a les Sagrades Escriptures. 
Els exemples utilitzats a l'exposició, datats entre el segle XIII 
i el segle XVI, situen aquesta diversitat de pràctiques d 'a
propiació a l'espai cronològic esmentat. 

Imposar el sentit, un sentit concret, precís i únic, ha 
estat el resultat d 'un control autoritari i d'una manipulació 
de la memòria. La biblioteca permet que ara pugam llegir 
les exclusions. Aquesta pràctica itinerant constitueix una 
espècie d'incursió, una travessada al damunt de tot allò 
que el temps pretèrit prohibí, censurà, negà; allò que les 
persones ncarregades de controlar les formes h terogènies 
del pensament social consideraren que havia d 'amagar-se, 
de negar-se, d'oblidar-se en definitiva. La seua lectura, avui , 
es dibuixa com una incursió que no fretura la complicitat 
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de la nit, ni exigeix una pràctica clandestina que es des
plaça als màrgens de la legalitat. El temps transcorregut ens 
permet d'ultrapassar totes aquestes exclusions, aquestes 
limitacions, i ens permet retrobar a la biblioteca el diàleg 
mut i intemporal que fan aflorar les pàgines d'algunes edi
cions de certes obres -clàssiques i no- sobre les quals vio
lentament s'han sedimentat les pràctiques inquisitorials 
derivades de l'edició dels successius índexs expurgatoris. 

La història de la cultura occidental ens mostra com algu
nes institucions, tot al llarg de la trajectòria històrica, s'han 
proposat d'organitzar, de programar, l'oblit de certs textos, 
algunes edicions dels quals no s'ajustaven -segons aque
lles- al cànon que havien creat. Elles, però, han dipositat, 
han sedimentat, la memòria d'aquesta exclusió negadora a 
les pàgines dels llibres que deurien ser amagats, traslladats 
als límits, als confins d'allò permés i tolerat. El resultat, 
malgrat tot, ha estat el contrari d'allò cercat i desitjat: el 
dipòsit ha generat una memòria de les negacions tant o 
més il·lustrativa que les concebudes de manera positiva. 

Els mecanismes emprats per tal de delimitar l'espai orto
dox, tolerat, han estat molt diversos. Del conjunt de llibres 
conservats a la Biblioteca de la Universitat de València 
hom ha seleccionat alguns exemplars que palesen aquesta 
manera de procedir. Revelen tots ells les formes emprades 
per l'ortodòxia per tal d'organitzar socialment l'oblit i, con
seqüentment, l'exclusió de certes contribucions significati
ves en el domini del pensament, dels sabers i de la imagi
nació. Tot començava per la publícació de l'Índex de llibres 
que no devien ésser llegits. L'acció, certament, no s'aturava 
únicamenl i exclusiva en fer una selecció, continuava per la 
denúncia i els consegüents processos que s'originaven fins 
a proposar la pròpia destrucció física d'algunes obres i edi
cions considerades heterodoxes i que "podien" induïr a 
error. I en aquest sentit, corprén el gravat que presideix l'e
dició de !'Index librorum prohibitorum Gregorii XVI P.O.M. 
iussu editus on s'hi representa una escena en la qual uns per
sonatges contemplen com es cremen, al bell mig de la imat
ge, un conjunt de llibres herètics! Aquesta acció violenta i 
destructora apareix -d'alguna manera- avalada no només 
per l'autoria declarada al títol , sinó també pel fet que al 
peu es localitza una citació d'un passatge bíblic al qual s'hi 
fa menció de la crema dels llibres d'una secta (Multi eorum, 
qui Juerunt curiosa sectati, contulerunt libros, et combusserunt 
coram omnibus, Actus Apostolorum 19,19). La salut dels 
súbdits corria perill, estava en joc, si es llegien certes obres; 
això pensaven les autoritats i per això decidiren censurar
ies. El resultat que se'n derivava d'aquesta manera de con
cebre el món fou la publicació dels índexs a l'època moder
na. Protegir i evitar l'extensió d'idees estimades pernicioses 
en fou l'objectiu, per a la qual cosa qualsevol mecanisme 
esmerçat s'adequava perfectament. 

Certament, la invitació a destruir físicament els llibres 
transmissors d 'idees heterodoxes constituïa el final, l'ex
trem, de tot un seguit d'accions possibles menys violentes 

i més subtils, les quals, però, han generat la memòria de les 
exclusions. Per tal de conéixer els "llibres perillosos", els 
censors hagueren de revisar els exempl~rs, vells i nous, per 
tal d'acomodar-los a la proposta de !'Index. La seua tasca 
estava encaminada a advertir dels perills als potencials lec
tors innocents que s'hi acostassen per tal de llegir-los. 
Informar-los del risc en aquesta ocasió suposava mostrar de 
manera evident els perills i conjurar-los sempre que fos pos
sible. Tot era encetat enregistrant els resultats de la revisió 
a la portada bibliogràfica, lloc idoni per a fer les admoni
cions necessàries. El pas del temps ha sedimentat totes les 
petjades dels qui decidiren privar-nos de la seua lectura. En 
altres ocasions, hom procedia directament -una vegada 
reconeguda l'autoritat que invitava a fer la censura adient
a tatxar aquells passatges que devien ser cancel·lats tot 
ocultant un fragment textual considerat perniciós als ulls 
de l'ortodòxia; quan el fragment textual era relativament 
extens hom col·locava -pegant-los- papers blancs al 
damunt de certs paràgrafs per tal d'amagar-los . 

Ingenuament pensaven que aconseguien evitar els riscos 
que comportava llegir-los i és que, com ha apuntat Walter 
J. Ong: "No hi ha manera de refutar un text directament. 

Furs e Ordinafions fetes per los gloriosos reys de Aragó als regnfcols del regne de 
València, València, Lambert Palmar!, 1482, fel. 2, amb gloses i anotacions d'un lector. 

Biblioteca Històrica, Universitat de València 
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Sant Vicent Ferrer, Sermones de tempore et de sane/is, Lugduni [Lió), 
Johannes Clein, 12 novembre 1 499, pàgina de guarda amb anotacions 

d'un notari del Sant Ofici. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Després d'una impugnació generalitzada i devastadora, 
diu exactament el mateix que abans". A més a més, tot 
aixó invitava els descreguts a buscar exemplars no mutilats 
per tal de descobrir allò prohibit. A açò s'afegia la impos
sibilitat material de controlar tots els llibres d'una edició, 
el que permetia la infinita ocasió d'accedir-hi. Incons
cientment, amb totes aquestes estratagemes aconseguiren 
tot el contrari. Maria Benedetti ens ha recordat recent
ment : "el olvido esta lleno de memoria". Difícilment hom pot 
fer desaparèixer la memòria escrita; l'escriptura s'encarre
ga de complicar la seua destrucció i censura i per això algú 

quiso barrar todas sus Jechorías, 
pero menospreció un detalle mínima: 
se olvídó de olvidarse del olvido 

sentencià, amb una certa tranquilitat, Mario Benedetti, 
perquè malgrat tot conservarem la memòria de les malifetes. 

Extranya paradoxa, doncs. Els organitzadors i encarre
gats d'amagar la memòria deixaren llurs petjades, les seues 
malvestats, creant sensu contrario, una memòria de les exclu
sions i dels oblits, forjaren al damunt del negre del negatiu 
una història, la de totes les negacions, la que representa la 
negació dels altres, d'allò estimat alié, extramurs, per una 
"cultura superficial" i obtusa escasament creativa que vol
gué conjurar la discrepància i la diferència. 

La sedimentació dels "anatemes" ens permet atançar els 
diversos moments i les persones que els hi van registrar. 
Com si es tractés d'un túnel del temps, en llegir-los som en 
grau d'entendre i de copsar les raons aduïdes per tots els 
que procediren d'aquesta manera. 

Puerilment pensaren que els temps posteriors, successius, 
no els trobarien, tot esperant que el futur no els podria loca
litzar, amagats com estaven als confins dels prestatges, i tot 
esperant que, empresonats en el silenci, la seua presència 
passés inadvertida tot i comptant amb la complicitat que 
garantia aquest allunyament. 

Es tracta, doncs, d'una actitud, la d'aquella cultura su
perficial, que ha menyspreat el procés comunicatiu implícit 
a tot text escrit, el qual hauria transformat aquesta passió 
superficial en passió vertadera, profunda, creadora i genera
dora de realitats noves. Segrestant els llibres als lectors, 
allunyant-los, aconseguien una posició de privilegi, de pro
tectors, i amb això volien assegurar-se una posició social. 
L'exili resultant de l'exclusió de la república literària i el 
trasllat als límits d'un espai definit per una ortodòxia obtu
sa, oblidava que les paraules prohibides brollarien de bell 
nou quan un lector s'hi acostés. 

Els llibres, pacientment, han romàs esperant, atents i 
vigilants, que algú se'n dignés llegir-los. Han utilitzat tots 
els enginys per tal d'encisar els potencials lectors i submer
gir-los en una xarxa comunicativa que els permetera intro
duir-se en l'immens territori de la memòria escrita i som
niar en aquell gran espai imaginat pels altres, però del que 
podem tots nosaltres gaudir-ne. 
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Forma juramenti professionis fidei, 1 564, manuscrit 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Professió de fé que havien de jurar els que obtenien 
el grau acadèmic a València. 

L A l llSTÓRIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA -que va relatar per 
primera vegada Francesc Ortí i Figuerola, un rector del segle 

XVIII- ha estat en gran manera reflex de la història de la societat 
valenciana, de les seues creences i afanys, de les seues consecucions i 
mancances culturals i científiques. 

Des de la seua fundació, el 1499, la vida de l'Estudi General va 
ser regulada per normes molt diferents. Butlles, constitucions i plans 
d'estudi que es van anar modificant a mesura que canviaven els 
poders que intervenien en el seu govern i administració. Unes normes 
que no sempre van ser respectuoses amb una de les idees reguladores 
de les universitats: l'autonomia, la reclamació d'independència en 
nom de la ciència i de la llibertat de càtedra. Una reclamació que va 
créixer amb el segle XIX i que va tenir a València, amb motiu del IV 
Centenari, una primera ocasió per ser plantejada per a tota la uni
versitat espanyola. 

Juntament amb les normes, la universitat va introduir novetats en 
les disciplines, en les assignatures de les càtedres, creant-ne les unes i 
desdotant-ne les altres, a fil de les transformacions que han anat reor
denant els sabers en la cultura occidental. Canvis legislatius i disci
plinars que també han anat matisant el variat perfil dels seus profes
sors i alumnes, dels qui han format -als inicis de la universitat molt 
més que avui- la comunitat de mestres i escolars . 
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Los Capítols e ordinacions per lo legir en lo Studi General, 30 d'abril de 1499. 
Manual de Consells, Arxiu Municipal de València 

IV 

l, 

L:Eswdi ,en1:ml va ser crcal per acord del const•II gencml de l,1 ciutat cie València el 14 d'agost de 149S. i Ics primeres con,,;Htudons cs van a¡>l'Ovnr l'abril de 
1499. Els primers capitals-d'un t01:1I de cinqu:111ta-vuit , t¡uc rcgulcn cl~ asp ·etes b il.~ ic.<; IL· la universi tat- rcmarqu~•n l'exclusivitat n torn In ciu tat de l'~st11cli 
genl.'rnl de grum~lica. urts. medicina, lleis . . àncms i teologia. T:1mbé s·:, ·ord ii sol·licitar :li papa i al rei In focultal de conferir grnus acndè mics. Les consli wcio11s 
es v:111 aplirnr hnmcdiat:1in~111 -l'oc1ubrc cie 1499 van inidor Ics clnsscs cl primers professors- i vmi es tar vigents fins a l 561 . 

Butlla /nier ceteras felicita/es, d'Alexandre VI, Roma, 23 de gener de 1501. 
Butlles, Arxiu Municipal de València 

Butlla d'Alexandre VI per la qual s'erigeix a València un Estudi General amb facultats de teologia, cànons, lleis, medicina i arts, amb autorització per confere
rir graus acadèmics. S'hi concedia perpètuament a l'arquebisbe de València la dignitat de canceller, amb la funció de presidir les graduacions. 

Privilegi de confirmació de les butlles d'Alexandre VI i de les constitucions fundacionals atorgades per Ferran 11 d~ragó, Sevilla, 16 de febrer de 1502. 
Lletres Reals, Arxiu Municipal de València 

Ferran 11 cl'J\ ragó vu expedir do. privílcgls amb la mmdxa da1a; amb cl primer coníirmnva la fundació de l'Estudi General, les constitucions i les butlles papals; 
amb el s.::gon concediu la salvagu:mln i pro1ccdú r ·íal en favor de l' Em1di, com wmbé cld rector, mestres, batxillers, lectors, catedràtics, estudiants i de qual
sevol altre~ ¡icrsoncs quc es tro bllSSl'l1 o rcsidi . cn òins cl recinte un iversitari. 

Butlla Copiosus in misericordia, de Sixt V, Roma, 30 d'octubre de 1585. 
Butlles, Arxiu Municipal de València 

l,..1 dcíid ·nt clo1nciú d In univcrsita ,¡uc :1 penes disposi\ d • ,·ecursos propi ·. vn c:-.íglr molt pro111p1t• buscnr ílnn 11c;n111en1 comph:111cr1L:1ri. L:, b11tlla de 1585 
dccrc1i1 l'aplicudó d'unes rendes c:ucdrnlí ics - pmpic1n1 de In íamilin 13orjn i adqu iridc. pd 1111111idpi- 11 111 provisió de 18 1:à1,~drcs pern Ics íacult:11s di.: teolo
gln, licis l d111011s. Ac¡ucs ll!~ cfüecll'c~. :1110111cnaclc., p11b()rd ics, fo ren Ics millor clotad ·s clumnt l'1111tic rè •i m i l:1 seuu obw1ció era aspiració comuna entre lCi)
lcg~. c:111011islc$ i legistes. /l més, confirmt, In poLCStal de l'nrt¡ud,isbc. ¡11111 nmh cl rector, jurn1s. racionnl. , fncli • t· t·riv;i . :idvoc:us i cio canonge~ de In c:lle· 
drnl -l'n110111cnat .!austre m11íor- per a regular l <lc iclir soh1·c Ics const i111cio11s, com :1 com rapès dcl p,nronat de 111 ciuiat. /\ p,1nir d 'oqucsw duw. In condició 
de rector requerí la de canonge del capítol metropolità de València. 
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Làpida sepulcral del rector Joan de Salaia. 
Museu de Belles Arts Sant Pius V, València 

EI rectorat de Joan de Salaia (València, 1490-
1558) ha estat el més llarg de la universitat de 
València, entre 1525 i 1558. Es va formar, es 
doctorà i exercí com a professor a París, i la 
ciutat va aprofitar una visita seua a València 
per oferir-li el càrrec de rector amb caràcter 
vitalici i amb l'obligació de fer-hi classes de 
teologia. L'aurèola de "doctor gran de París" va 
tenir un alt preu, ja que per atendre les 200 
lliures convingudes com a salari calgué desdo
tar set càtedres, cosa que representava un qua
ranta per cent de les que n'hi havia llavors. 
Governà de manera enèrgica i va tenir enfron
taments amb algun professor, com va ocórrer 
amb Pere Joan Olivar, catedràtic de grec, un 
erasmista que prompte abandonà València. 

Segueixen-se los statuts que los Magnífichs Jurats de 
la present ciutat de València han statuït per al bon 
govern e regiment del Studi General e Universitat de 
València, 1561 . 
Manual de Consells, Arxiu Municipal de València 

El major nombre d'alumnes i l'augment de les 
càtedres van fer necessària l'elaboració d'uns 
nous estatuts, redactats el 9 de gener de 1561. 
Molt ordenancistes, els seus l 63 articles preci
saven amb detall tots els aspectes de la vida de 
la universitat, i fixaven l'autoritat del rector. 

LEGISLACIÓ I VIDA UNIVERSITÀRIA. VI 
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.... 

Col·legial major de Salamanca, escultura de fusta poli
cromada, segle XVII. 
Universidad de Salamanca 

Els col·legis universitaris van nitixer com a ins
titucions assistencials per afavorir ds estu
diants pobres. La denominació de col·legis ma
jors i menors és pròpia de les universitats 
castellanes. A València van ser coneguts com a 
col·legis d 'estudis i van créixer a l'empara de Ics 
normes del concili de 1i'ento i del zel de Tomàs 
de Villanueva, creador del primer, cl 1550. A 
aquest cl van seguir cinc col·legis més: cis de 
Na Mon forta , Purific1ció , Corpus Christi, Sant 
Jordi o Santa Maria cie Montesa i el dels Sants 
Reis o de Villena, creat cl 1643 pel catedri1tic 
d'herbes Melcior de Villena. Generalment van 
ser centres per a la formació de sacerdots. 

Les Constitucions del Studi General, 1563. 
Manual de Consells, Arxiu Municipal de València 

Les de l 563 refonien les anteriors, amb l'a fe
gitó de la regulació dels estudis de gramittica, 
sens dubte, per l'impuls humanista i hel·lenit
zant d 'aquells anys, que els conferia més rang 
que cl de mera disciplina ancil·lar. 
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Gaspar Guerau de Montmajor, Breu descripció dels mestres que anaren a besar les mans a Sa Majestat del rei 
Don Felip al Real de la Ciutat a 8 de febrer any 1586, manuscrit 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

El 15 6 Fdip li visilil V;ilèm:ia. El b1:sam:111s rci:il, ;11 qual assistin:11 cis professors de la univcrsit.tl 
de Vn l1'.11ci,l, fou apmfil:it per (IS1nr ucr::1t1 cie Mommajor que havia cst:il c.xpulsn l de l;1 d1lcdru 
cl'cmuòria cl 15 l per ser "hoin · cscandal6s. pcmiciós l dl' míll cx.::mplc, i molt ilisolcnt i tll:'Salu
c-:it .. . per a fcr u11:1 siilira mord:iç lels cu$ :intic compan ,s dc dau. li'l: . L, univcrsiuu '1s c¡u;1 liíicn
cla, com pol llegir- e cn ,tqucsl:I p;t •in:1, de "corr:,1 hrut de Ics e ·colc · cie be crol·.". il.::ccntmcnl, 1:-t 
universitat de València ha publicat una edició crítica d'aquest text. 

Vlll 
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~ 'S®NSTITVCIO NS 
DEL ESTV-DI GENE

RAL DE LA INSIGNE 

CONSTITV-
c10Ns DEL 

C IV T A T DE VAL ENCIA. E STV.DI 
GENERAL 

:EN V ALENCIA', 

Eil:ampades en cafa de FelipMey, Imprefo r de 
la dicà'l ~1.,1(at. Any 1 6 1 1 • , . 

,A . 

,:t' 
~ 

Constitucions del Estudi General de la insigne ciutat de València, València, Felip Mei, 1611. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

PE LA JNSIGNE CIVT AT 
Dit V ALHNCIA. 

EN VALENCI.A: 
l:!htnpldrtènafa <lcCfaudi Mact ,juñta lCol,gidcl 

frnyo~ !'mure, A!7.: l ~ ! 2, . 

El 161 l , la ciutat va redactar unes noves constitucions, les primeres impreses. Derogaven les de 1563 i van ser, amb afegitons successius, 
el text normatiu de l'Estudi General durant tot el segle XVll. Extenses i ordenuncislcs. els seus 29 capítols reglamentaven tota la vida de 
la universitat. Cal destacar el detall amb què es regulen els estudis de filosofia i teologia, sens dubte per assegurar l'ortodòxia de les expli
cacions dels catedràtics. 

Constitucions del Estudi General de la insigne ciutat de València, València, Claudi Macé, 1652, 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

L'aportació fonamental de les constitucions de 165 1 va ser la rcgulnció dels estudis del d n:1 -<lc lleis i cllnons-, fí 11s aquell moment in
existent. En els capítols XII a XXlV s'estipulaven les matèries que havien de lh:gir pabo1tlcs i cntcdrittics, l'ordre i horari d'exposició que 
calia seguir i les normes sobre ex:unens i col·lació de graus. A més, s'hi e, •aven clivcm:~ càtedres: l 11stituta, uclí l Digest, en lleis; i Decret , 
Decretals i Sisè, en cànons_ 
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Jacint Espinosa, Concepció Nina. 
Universitat de València 
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~UL.b:NE~ 

FIES T AS, 
Q V E 

CELEBRO V ALENCIA, 

A LA IMMACV-
LADA CONCEPCION DE 

LA _VlRGEN MAIUA~ 
P O R 

E L SVPREMO DECRETO I;>E 
N, S.S.PONTJFICB ALEXANDRQ VU. 

OFRECSLAS 

AL REY NVESTRO ·sEÑOR, 
E(cri)tlas dt orJen de la m;J,114 Cit1dad, 
IVAN BAVTISTA DB VALDA, . 

~on llccncla,~n V1lco, 1i ,por Gcronimo Vllagrah,J mprcOo~ llera 
CfQd¡d, en h calle dc.Jas·Darcas,año 1461• 

i,-x,l_·,Ç,/ .l,,,,,,...:_ -~~A'/. -J ¡¿, . 

Juan Bautista de Valda, So/enes fiestas que celebró Valencia a la Immaculada Concepción 
de la Virgen María, València, Jeroni Vi lagrasa, 1663. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Declarat dogma cl I 854, cl misteri de la lmmacul.ida 'oncepci(i - l':1hsència 
de pecat original en Mnria abans de ser concebuda- va ·er moLiu cl'cnfronta
ments enlrc diferents ordes religiosos. Els domiu iè . ;11nb algun:i cxcepdú com 
la de sant Vicenl Ferrer, van ser maculistes, mentre que jesuïtes i franciscans 
van defensar l'immaculisme. Aquestes polèmiques, generalment, amagaven 
disputes p ·r Ics dncdres. 
A Ics universiLnts éuropccs vn sc1· Lradidonal la derens,t del misteri imm,iculis
Hl. El 1340. r•aris, Oxfor l i C:imhrídge v1111 C ·r voL de ddcnsa de 111 lmmaculnd11 
Concepció. una defensa que ,1 la orho1111 v1111 lwvcr (lc j1in1r tots cis sc11s doc
tors. Dur:1111 ds segles XVI i XVl l, molies 1111ivcri,i1:us van adoplar 11ql1Cstn 
norma. A E.5panya ho vml i•r la de lïilctlo, cl 1507. l ln de ¼1lè11ci11, d 15:.lü; 
cl cari1ctcr obligatori del jun.1111cnL nfec1à totes Ics 11 11ivcrsitats des cie 1779. 
1\quc 'l<!S l'l'l:cncc. l prilctiqLté~ van tenir 1111 grnn ressò popular i han dobml 
·mprc1)1tc. ,11•lis1iqui:s. com cl quiidrc d'Espinos:1 o cl llibre 1c Vnlch1 (Jlll' 111os-
1ru carros processionals i carnavalescs. entro altre., nc¡ucsl de la jurisprudència, 
11uc va ci~ir u ·01111w11)'!ll de scix:1111a estudiants. El carnes1oltcs de l (>62 celebri, 
In rcccpci<i :1 E.,pn11y:1 d\111 breu d 'Alcx:11,drc \lli en ra,,<u· dd pi1.116s mistèrl. 



Francisca Ortí y Figuerola, Memotios his/6rfcas de la fundación y 
progresos de la insigne universidad de Valencia, Madrid, Antonio 
Matín, 1730. 
Biblioteca de la Facultat de Dret, Universitat de València 

La primera història de la universitat de València va ser 
e critll pe.l rector Oni i Figuerola. u, ¡>llhlicació :i Ma tri l 
i l'cxahn ió de.l . èll pn~ :ll l present, l in. In 1r:idici6 dels 
"hnmn. il·lu rn: ··. li loncn una noia de rcivi ncl írnció en 
un momem de conílí 1' entre l:1 universitat i cl. jCSllïtes 
pel. estudi de gr m1i11 ica, qu · aqu ·~1. prc1cnkn com ro
tar. A milj:111 seg! ' XV I 11 wmb' va escriure obre la histò
ria de la universitat el dominic Josep Teixidor. 

Llibre de matrícules dels anys 1742 a 1752. 
Arxiu, Universitat de València 

Al llarg del segle XVIII augmentà la matrícula a la uni
versitat, la qual va passar de tenir l . l 64 alumnes el l 720 
a 1.4 l 8 al voltant de 1800. Va continuar atraient un 
gran nombre d'estudiants aragonesos i catalans, sobretot 
en els estudis de medicina. 

LEGISLACIÓ I VIDA UNIVERSITÀRIA . XII 
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Constituciones de la insigne universidad /iteraria de la ciudad de Va/encia, hechas por el Claustra mayor de 
aquella, València, Antoni Bordazar, 1733. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Les primeres constitucions del segle XVIII no deixaren de ser, amb alguns canvis a la facultat 
de medicina, les vigents al segle XVU, ara traduïdes al castellà. 

Graval de Tomàs Planes a partir d'un dibuix d'Evarist Muñoz, 
Conslituciones de la insigne universidad /iteraria de la ciu
dad de Valencia, hechas por el Claustra mayor de aquella, 
València, Anloni Bordazar, 1733. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Aquesta imatge resumeix bé la universitat de l'an
tic règim, els tres poders que van intervenir en la 
seua fundació i en el seu govern: la ciutat, el papat 
i la corona. A més de l'advocació mariana, la Mare 
de Déu de la Saviesa, hi apareixen les figures de 
sant Lluís Bertran i sant Vicent Ferrer, dos apassio
nats immaculistes. A aquest últim se'l vinculava a 
la fundació de la universitat, segons una interessa
da versió dels dominics , refutada documentalment 
en el segle XIX. 

CONSTITUCIONES 
DE LA INSIGNE 

UNIVERSIDAD 
LITERARI A 

DE LA CIUDAD DE V ALEN CIA, 

Huuu 

POR EL CLAUSTRO MAYOR DE AQYELLA 
cilêI·AñoJ<:1733. 

!:N VALl:NCIA., 
Ien l~ hfl¡,fcn11 de /lntoiuoDo,dn.:11 de ,\,c.;z11, lmrn1Jo1 del S.uuo Oficio, 

ydcl.iilul\rcCl11did, 
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Rea/es 6rdenes comunlcadas a la universidad de Valencia y mandadas imprimir por el 
real y suprema Consejo de Gasti/la, València, Benet Monfort, 1771. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

En el segle XVlll fou major la intervenció de la corona a les universitats. 
Per aquestes dates, ja expulsats els jesuïtes, s'intentà una reforma univer
slti1ria c¡uc :i V;ili'ncia es va v •urc rcturd:1dn per l;i vinili:ncia de Ics dispu
te~ entre tomist s i ami10111is1cs, uns cnfro11wmcnts en d. quals wml>è 
inll!rvingué cl municipi. El p;itronnt de In 1.:h11111 fou rctn ll:11 pel 'ameli i 
ValC:-11 i:i hagué cl"i:sperar un nny per veun: reformat d seu pla d'cswdis. 

Dissertationes in universam logicam secundum laudabilem univer
sitat1s valentinae methodum. Anna MDCCLXV. manuscrit. 
Col·legi de Corpus Christi, València 

Nota irònica sobre el professorat de la universitat escrita 
en una pàgina de guarda pel propietari del llibre, l'estu
diant de filosofia Fernando Císcar y de Císcar. 

R.EALES OR.DENES 
COMUNICADAS 

A LA UNJVERSIDAD 
D E V A L E N C I A, 

Y MANDADAS IMPRIMIR 

POR EL REAL, Y SUPREMO 

CONSEJO DE CASTILLA. 

XN -VA:LXNCIA: 

En la lmprema de J!ENITO MONFORT , Imprcsor 
de su Uni,$crsidad. Año 177 1 . 
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PLAN DE ESTUDIOS 

APROBADO POR & K 

Y MANDADO OBSERVAR 

EN LA UNIVERSIDAD 

D E V ALENCIA. 

VALENCIA 

•EN I.A llltPRENTA DE :C:ENITO MONFORT' 

.AÑO MDCCLXXXVII. 

• J r 
!_)on Jo.crh Chmc_nt no cnu,n ó _ l• ¡,.,m: de lo, .,,,. 
nos ~uc ~9ui se .sc~.:1bn, rorquc ucncn sus do1iltiona 
pcculcucs 1ndcpcndmncs dc. l::u rcm.1J de l.,- Uni\•cr,,i
.:Ud :_ peto oqu,1!01 que bs ob,eng,n, podrón go,ar 101 

ptcilllO< de q11e "' lubl, en cl copítulo oiguicmc. 
L,,. que han do 1<nor <>Luios de Iu rcn10, de lo 

Uni\10r,id.\d .ser.in csc01.. 

El Rcccoc de l• U ni versidad ....•... ,· 
El Vicc-Rccror . ...... , .......... . 

3000. 

1500. 

Cinco Citcdriitie<>1 , pcrpcru01 de Tcolo-
g/• :i qu•rto mil «.>Ics cad. uno. . . ••••. 

Dm Gncd,;ricos ¡,cr¡,c,u01 d, Cónon<:f 
5 qu?rto mil ro,lcs ,,J, ur.o. .. ..• . .. . . 

2.0000. 

Sooo. 
Do, C.1«M1ic:os l"'P"'""' de Lcyo i 

qumo mil n:,lcs coJ, uno. . ......... . . 
Un Cmdr/nico de Di,cirlin, cclmiutiCA. 
Un Cotcdrfoco de Mcdicin, ptó.cri.,, . 
Un Cmdrl1ico de Qufmic-, •.•.•.•• . 

8000. 
4000. 
7500. 
6000. 

Un Carcdético de Anatomfo . ...... . sooo. 
Al mismo por creima djseccioncs en ca-

diverCs y animalcs vives . .. . ....... , . ~ . rooo. 
T res Catedraúcos de curso de Medicina 

.Í qrn1tro mil rr.1le1 cada \tnO. ...... , , . . l 2.000, 

Un Catcdr! tico de Asrronom.fa. . . . . . . 6000,. 
Un Catedracico de Med.nica. . . . . . . . 6000. 

· Dos Catcdr3ticos de M:l[emiticas :Í. qu~'-
tro mil reales cada. L1no . ....... , .... . L. 8000, 

Tres Cw~dr3.cicos perpecuos de Filosofia. 
3. tres mil rea.les cada una. . . . . . . . . . 9000 .. 

Un Ülttdr.\, ico Jc L<n¡¡u1 Htbrco. . . . 4000. 
Do, C.«d ,;, icò, de l<ngu• Critg, a 

qu1tro mil raia ch\.t uno. . . . . . . .. . . 800'0, 
Vn C.md,j,ico de Rudimcn de !.a1i-

nid,d. . . . . . . . . . • . 4000. 

H I :a.1000. 

,L. 

Plan de estudios aprobado por S.M. y mandado observar en la universidad de Valencia, València, Benet Monfort, 1787. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

El pla fou iniciativa del rector Vicent Blasco i va estar emparat des de la cort per Francesc Pérez i Baier, preceptor 
dels infants reials i protector de Blasco. Aquest pla d'estudis, que es considera el millor de la Il·lustració espanyola, 
creà el Jardí Botànic, normalitzà ciències bàsiques com la química i va introduïr càtedres de mecànica i dret natural 
i de gents. Blasco atengué també una reclamació secular, la millora de la dotació de las càtedres. Els salaris es mul
tiplicaren al temps que eren majors les exigències per a !'_accés a la càtedra i per a la tasca docent. 

--
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Gregori Maians, gravat de Joaquim Giner segons un dibuix de Josep Vergara, 1755. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

L'obra de Maians, catedriltic de llei s durant uns anys, va acompanyar bona part 
de la Il·lustració valenciana i espanyola. La seua cronologia, entre 1699 i l 781, 
ajuda a explicar la seua condició de nexe ent re 1WJ1t1torcs i il·lustrats. Format en cl 
criticisme històric amb Manuel Marlí, de qui va escriure una biografia, va impul
sar la reforma dels estudis i va ser invitat pel ministre Manuel de Roda a redac
tar un pla per a les universitats. La Idea del 11ucJJo método que se ¡mede pmcticar c11 la 
c11sc1ïm1za de las w1iJ1ursid11dcs de Espwïa, que l'erudit va presentar el 1767, no 
arribi\ a aplicar-se, però va servir cie guia al reformisme il·lustrat posterior. 

Marià Salvador Maella, retrat del rector Vicent Blasco. 
Universitat de València 

Vicent Blasco ( l 735-1813) va ser elegit rector el 1784. Amb ell començ?! la refor
ma de la universitat en senlit il·lLtstrat i, el 1790, per decisió del comte de 
Floridablanca, va ser nomenat rector perpetu. El quadre de Maella va ser adqui
rit per a la universitat pel rector José Corts Grau (1951-1967). 

José Rivelles, Disseny de monument funerari en honor de Francesc Pérez i Baier, projectat per 
a la capella de la Sapiència, 1797. 
Arxiu del Regne de València 

Francesc Pérez i Baier, efímer catedriltic d'hebreu a la universitat de València, 
clesenvolupit una notable carrera en la cort, on ocupà cl cilrrec de preceptor dels 
infants reials . El l 785 va fer una valuosa donació de llibres i manuscrits a la uni
vcrsilal, gritcies a la qual pugué crear-se la biblioteca universilitria. 

XVI 
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Vicent López, Carles IV i la seua família homenatjats per la Universitat de València, 1802 
Museo del Prado, Madrid 

A la fi de 1802, Carles IV i la seua família van visitar València, i hi van romandre quinze dics. La universitat va acordar erigir un monument comme
moratiu al centre del qual s'havia de col·locar aquest quadre, encarregat pel rector VícL'lll 131.isco a Vicent López, jove i famós artista que arribaria a ser 
primer pimor d, l,1 C·,sn lleial l11n111t cis n:gnals de Fcmm VII i Isabel 11. 
López, que no concbdn cis pcrso11,ngc. que hnvia de rctrmar. es va Inspirar en gravats de 13rnnt:lli i d"Est ·w per cílgi:1r cis prínceps i els reis. l\tr a In 
composic:i6, vn rec(>rrcr a la s •ua cxperít• 11ci11 :ica lèmica :1 In .ort. on haviu vist bo,1s c.,çcmplc d • ret rnt rci.,ls al·legòrics. 
Li família rci,1I sobre un ~oli rep 1'ho111cna1ge de In uniwrsitnt , encarn.ida en l:1 figurn d"una jove 111atro11n , :li pit c.k la qu:i l apareix l'escut de rG.~tudí 
General. A la mà dreta té la teologia, una jove amb la Bíblia sacra; darrere, cl dret, sobre ¡ui recolza l'espasi, de la jusLíci:1: i ni ~cu costat, la ílloso m. 
1¡11c sosté l'esforn celeste. mh 11q11estcs, ull vell Esculapi seminu suhjccw d basto ;11nb l'i1spicl enroscat, que simbolitza la medicina. Els diversos caps 
fo1111:nim qu • 'hi poden wurc darrere 1,o l ·11 cncarn:,r cl 'nhn:s disdplim: o •imholi tzar l'alumnat. 
ll11es at¡uestcs figures a1mrcixol i,s ·on11dc. per Min •rva, deessa de la s;ivicsa, la qunl , mir:1111 arles IV, assenyala la Pau, l'Abundància i la Victòria, en 
al·lu ·iú :ils b •ncfids tiuc 1'l1'111h1d;,. In pròll'cció de l:1 curnil!I :1 ls tlife1·cnts s:1bc1:s. 
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Antonio Mancelli, Nobilis ac Regia Civitas Va/entie in Hispania, 1608, 
Arxiu Emilio Rieta 

El plànol de Mancelli és el més antic conegut de la ciutat de València. Gravat en coure, sembla correspondre a un encàrrec 
personal del virrei de València, Luis Carrillo de Toledo, marquès de Caracena. 

XVIII 
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Plànol de la jurisdicció intramurs de la parròquia de Sant Tomàs de València, 1722. 
Parròquia de sant Tomàs y sant Felip Neri, València 

Amb tlll rtltre. quc recull la jurisdicció cxtmmurs, aquest plànol fou alçat pel mateix rector de la parròquia, Llorenç Mancilla, aprofitant i 
ampli:1111 la basc? del ineada per Tomàs Viccn1 To. ca uns anys abans per a tota la ciutat de València. En el plànol es pot veure el carrer del Mar 
com eix pri ncipal. d'est n oest, i en In parl su¡wrior, apenes esbossat, l'extrem del barri de la universitat. 



Manuel Serní y Grau, Planta y perfil de un salón desti
nado a la enseñanza de las ciencias . .. , 13 d'octubre 
de 1845. 
Reial Acadèmia de Sant Carles (dipositat al Museu de Belles 
Arts Sant Pius V, València) 

LEGISLACIÓ I VIDA UNIVERSITÀRIA. 
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José Ramón Cuevas, Universitat Literària, plànol de la façana, secció i planta, 1833. 
Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles (dipositat al Museu de Belles Arts Sant Plus V. València) 

XX 

(•' 
lt.db,tff,.&.w 11.,Ar'At.M! 

Al1ucst. c:.:crcld. (l'.1rc¡ui 1cclllr,1 rccol'd •11 Ics nov.;s ncccssiwts d 'equipamcm a~·udèmic que pl:1111cj(tvu Iu univcr ·ital nns ,1dn dels -:imvis de l:, cu ltura ll·lustrudn 
i de l:1 major olic111nd6 cicntíficn ¡uc tindrà al llnrg d ' l segle XIX_ Én nqucst any , la 111\ivcrsilal de València prcsc111:w:1 un estat ruïnós i nlg~m nrqu itecte, 
com )osc Rnmlín ·uc,·as, presen t¡) un projl'. ·te de 11011 cdifi ·i •:-,:1 ram urs, silll;al al Jardí Boti'l ni ·. A partir de 1839 In seu històric11 de In univer,iwt (rnirft prenem 
I:, íorn1a 1111c avui coneixem, amb sm:ccs. ives irll •rvc1u.:ions de Timotco ·1lvo, cb:tstià M(mlc611 i A, Lu11 l t,.1tarlon: II. 
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Nomenament d'Antonio Silvestre y Gorda com a conserge de la universitat pel 
mariscal Suchet, València, 1 O d'agost de 1812. 
Arxiu, Universitat de València 

El mariscal Suchct governà la ciutat i hon:1 p:m de l'antic Regne e nlrc 
gener de 181 2 i juliol d · l , 13 . La univl·r,it a L continuil fum:iona nt 
pru l irnmcnt sense alunrnc. , amb la meitat d e la plantilla docent l 
amb danys greus en Ics Sl' Ul!S instnl·lacio ns. El Jardí 13o tiu1il', crcaL poc 
abans, va quccbr :1rmsn t dl'.s del primer setge; i l'ecliflci i la hibliotcca 
cremats du ra nt cl lcrccr. M11 lgr:1L :tqrn:sts tk ~astres , cl marisL~,I i11tc ntil 
donar una imatge de normalitat acadèmica: va reunir llibres dels con-
vents cxclauslrals, no111enii nous professors d'anatomia, veterinilria i 
química, i dos empleats: un conserge i un biclcll. 

Reial ordre per la qual s'incorpora a la Corona el patronat municipal sobre la universitat, Madrid, 
21 de desembre de 1827 . 
Juntes de Patronat. Arxiu Municipal de València 

Des de començament del segle XIX, cl proc6 de centralització, practicat per abso
lutistes i liberals, va tendir a uniformar-ne cl règim d'estudis i cl funcionament . 
L'ajuntament de València va veure retallada la seua jurisdicció sobre la univcrsiLat, 
cosa que provocà conflictes continus amb cl rector i cl claustre. El l 827, l'ajunta
ment va nomenar rector sense comptar amb la normativa del govern, Pocs mesos 
després, el secular patronat municipal va ser suprimit i la seua jurisdicció incorpo
rada a la Corona. 

Cercle de Vicent López, retrat de Nicolau Maria Garelly, ca. 1835 . 
Universitat de València 

Nicolau Maria Garclly, catcdri1tic de lleis des de 1806 i diputat a Ics Corts de 
Cadis, fou cl creador de la primera cilleclra d'ensenyament cie la Constitució cl 
1814, i autor d'un escrit celebrant l'abolició de la Inquisició que va sostenir la 
ma joria del daus tre. Va patir represi\l ics pels absoluti s tes en :u:nbar cl Trienni 
Lihcrnl , i prosseguí més tard una carre ra polítiC(l c¡,1c culminà 11 mh cl seu nome-
11 11 111 c 111 com ministre d'Estat i del despatx cie Cràc"ia i Juslíc: ia. i a111b la pre
sidència cie! Tribunal Suprem. El 1834 signà el decret d':1bolició definitiva de la 
l nquisició. 
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REAL CEDULA 
DE S, M, 

1' SEÍVORES DEL CONSEJO, 

En la caa1 &e 6j¡ir1 In ngln qne han de obter,ar,e 
JXU\J qo" &c lt'ltilU)'.1 ' b1 11ñ ~ ln f Juru, 
t1ubkèlrct<'n10, liic:rHÑ;K ,kl Rç:ytm l 1 w,u M1Jtl1,,,11.1.>: 

y (1-'l,f;I ttl 1tlt0tin ó in1,J1tfhktff de Ien cotlll4 ¡;.it n~doc y 
g,.,Jc» a.nfcri,lo, e.o c:llot en b i roe11. Jcl 1iiulak» 

Colrkrao coa\liuJtioruL 

ARO 

Rl!IMPR!!SA EN VALENCIA, 

D l.A JMPUNTA DE D, DRNITO )JONP01T, 

lmprctOt' dr la M. I. Cludad, 

IlEGLillENTO 

l»BJ. ,1..111 !Dl IIDIIII 
DECRETADO POR S. Al. 

EN 8 DE /ULJO DE 1841. 

IIADI\IU. 

IIN l.A IMPRENTA NWONAL, 

u111n. 

t 

AllllBll'IIILO l21BO'fllU08AlL 

DE ESTUDIOS 

J.P.R014.A.DO 

BN nau ODDlll' DE 19 Dl 00'1'111118 Dl HH, 

PAILI. 8U Jlll!llUQION, 

~4~1ss7-
111,1111NTA DJI D, DENITO IIONPORT, 

Real cédu/a de S.M. y señores del Consejo en la cua/ se fijan las 
reg/as que han de observarse para que se restituya a las 
Universidades y demas establecimientos la sana enseñanza .. . , 
València, Benet Monfort, 1824. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Arreglo provisional de esludios sprobado por S.M. la reina goberna
dom en real orden de 29 de oc/ubre de 1836 y dlsposiciones para 
la Dlrecclón genero/ de Esludios, València, Benet Monfor1, 1837. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Reglamento para la ejecución del plan de esludios decretada por 
S.M. en 8 de ju/io de 1847, Madrid, lmprenta Nacional, 1847. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

El pla de 1824, del ministre Calomarde, va ser una regres
sió intel·lectual concorde amb la política general de reacció 
de la monarquia de Ferran VII . Les reformes liberals van 
l'corg,1t1i tznr 111 univcrsi tm per co111 pll-1. nml> tres grans 
1ran$forn,adons: uniformar els eswd is. cc111mlitzar In ges
t i<'> í i:! govern de lc universitats, i rca r 1111 cos estatal únic 
de professors. El J 834 es va iniciar una intensa activitat 
legislativa que culminà el 1845 i el 184 7, en ser promulga
des les lleis de Pidal i de Moyano, respectivament. 
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C1111 r1'f'lh1 IR ,li'l rnf'rn 1l11 "'" nnn In 1llr11C<"in11 
~t111>r~I dr 1'lll111li11t ('111111111Ït•ti Q\ 91•1 rector ,lc: 
t,t11 u11i1roiil111I ~ l\1tl 1\tchm $igui1:nl1: 

• ,11,..:,,. ,"'4 J,. t. c~,,ua,~• ,1.,¡o t. 1•,,....,..u:t~ 
l;,, - o1•. ,i....,, .. l ,,.l(of1lt,n.- ll,•,l.td ' ''"'"" 
a. J;, \l la \a.u .. •~•hnu.111t.,;.1 1kl •~t,'in ,t, 
\' •"· n 11tn1 itll h1¡lfit1•tuhlnt• l\,,.Jl1tl(11 

,11 l''''" ... t •111"' ,\, l,"' ,m, ,t11,. , •1N1ln n, 
li 11, (1! .. 11u•lh+hl"' ,l-1u mu f'•l .. ho,.•ttt" ''"' 
u1L!t4 l !<i. \l. l, l 1,,1t~,l .. ,1o . ,I, .. , ,, .. ,.,f,.lti,d 
11 1¡11..- ,- tl 1•n..,, 1,1h• M,,,._, W' U, .t"-.:- n..~ •l•1I 
Mahn11,,1i•1tf~..,_..,,11H""" ,l,r11l,1o'l•lc ma111ii,1I• 

: t~:::.'•.:!.~,rt:.:·'·1~~~·1:. •~'~',:t~ . .::: 1.1,~.i.~:: 
~~·;.~ :~·: .. :,~~t!;!::~:" ~f.,'.~.i .\:'r.l;: ~; 
U Jt-••\tt•l '"'" 1lrlit11 ,.1.1:,bu•t l l1llti,M11"" 
r¡ut m 11 t-«t1"11h'"'hò w,t.-,lí,o,J lo11r,11ull. .. , 
111,ntií1:t1u11ln •l ml1iw• li,01~'1\ &.• l•1wl.t.uu "'"' 
"º 11u~ "'"•l""'!-.11 h• 11!•1~ .. lr,1,w,u l,111f",..¡"' f!W 
.-,. •Iu .. r•'4• 1'"~•1, 10n +-fMC- h ,v!11111.1~ ,!e 
:i, M , 11 1~1,..1.-• h h·r, trttV tl mn r4n,,,IM-1, 
tÍ<CII\,,· .~l. M: 111 m1~N•l111fc:1411f1h,"c.11tc.,k M»li 
y ,l• ui.ro c1lramo. 1 .. 4 .. 11iruldo -a1".Ju,- .ro 
,.~, ,~, ¡ur1,, phn1t, l, MIÏfllll (W'jlCJJil\ioll f:4-

'"N fil ltl'\l,jn ¡ b.1 lMh• ,fe ,tuhir,d, • t 1;nt('I 

'"\~:Í.l~~.: ~,;:¡_~¡;u•~1il':!1;~W:.1:;:.!~i~i..~: 
,..,. 11. h11húetki,j, 1.wt,lic, • ol..,..,...cu lo rc1 bt 
11i11\,,.i.c-1 · l' l.oft ,v1•_aol~• 1¡11.- '" ,l 1, .. l(k1e 
alta-.¡~,l~mtn'I ._ ~tl111 • • 1,1)p1o1l11: Ill" rrn,Htn 
,l.e ... l!lllh\• ,mu-ll.t••·J,, 1111,r .. , ;u 1wr 1w1l rfttul,1, 

:::~:.~ {.!':u::: ..:::r!: ;;.:::;~~l~;,,',';:! 
.i. u., Í)(·uhl!Jn lli.1-Hll"' 0 1c1tn,,d,,Í1) l"" l-M 
tt1ht1tU1 uLj1illl' &..-.11iiw¡I 1I..- IW o, "" .l' 1...-
11nc af1 L._ •tthtaa ll.1htl 1c ulb•"" C"h1-11iu14:01 >'l• 
tt,thtdn •bò ,lc í1wb1ott lw~. ,i , l11l1111ltr vi.ni 
J• 1m r,u.- ~"º"• rw ,,., 1l11H"111w"'"" h 
,1ni~ cl. ,u"• ,,.. -1• A Gn ,t,. ,¡u•, -IK ,t11Um• 
1..lc>41n wl,1 tllè.u,., ll'r1Ü11lt"O S~• l1,t11r"wlto. W 
tt"Clutn l c+1ll~1'6• Jtt IU uúl,n l..dt,; 11ttrnh, 
J lH l•~ f \l.. ("olt o-e 1lv 1M rvltti;l,,. 7 ,le,1•11 
,o.1..11~• lmC•h" 1lt ln•lnu-d1.i1 1•11MM ■ 1 1¡11 J1-1i 
hl.et!~ r\111 l' (Utlir !ut .... ;:,,. Jc h , 111111)1 
n•íold.u ,r,\ L.1 ;.,.,_,, 1 •l ~,q¡I,, 111"' 11to1l .. ~.-
1Mu c:u1u,11Ï•11la 1 O:r(.,llM!l,)ul.• 6 lo t....-11llitl('I 14' 
l.~ f'VF'IQMtn, ~• l1u;1 u1fn¡14l.J ,l.l i.k-.,t<1 1 ,.,. 

::!:n.i ':.~~ ~t:1:~:':'',!.!~Sii~~::11,!.:,~ 
~:~,!t:1110

, •~,.. ~.:'w!~~:'h r~:.~~~:;!!i: 
1" .U ..,,. .. ,..,n,.r-,rl cs\utllo ,fe l• Ítf11o1,f1t1, o·Jt. 
lJ1111IJ L.,~,futftll,e Ml 1■.l,n'.U 'l" t,,,,Jvi.nl" (f'tt 
¡~¡Uf!~ ¡urUMl'ltAWI, Jc ttO ,u, Jm, lukÓc),,, 

W~·,111
; ~;:.:~~tt~k:1'i~:! <j1!

1t"!·:i::. ~·,: 11;or;; 
tunu,1 r111C11"hl l\~ 1,-,. n·clc,tt& ,¡ ,lir.-d<,tt.1, ,e
,iRn,A" ... ''" lttm\11u• q,,.1i1,çuo , tl·l•IÍ run• 
1 tli.t,t n1el111d lº 'ª ... t.1ttw:t 11 ~;l ,~un 
,).,. t-l,u •hllhW ..... \ l1111 1.k "4r .. ,1jji ,il..,. n'Ill 
h 11(\\1 J.o Mit,,,,111llntl~ 1.,• t ... •l~ 1"1~, u,I,, 
, 011<.h,¡.,¡., l,,.. rt.h111kw 1k [i!.¡..,¡fl,I loalolno 1t ,l,. 

~;;;,"~~:~;.:~:.'':;:;.~ .. :~;,'·•;~;.~r~· .. ~!~ 
_.¡.b,Jn •!11 w • . ,,~n • l"~ •l~111w1. .t1 li1r•.ikt 
r ..... u, Jai IU ,~,l•1e1 l : ·:- u .. ,,,.. .. d41t't!J,.J., 1. 

~:::~ .,:i~í.t~"~i..CG:,~~~t,;: ·, ~,,~;:~: ::,~ 
,.,, , "11,U" 11, rn,lt.' '•~•• Jo •n•1f1t,ïllllv, tw 
l t'c• al rt l t.i1t~~, .. 1nhu d.- l.,11111,bJ yn1'!4'rt,i .. 
"' 1,1rh101l1t •~¡•••c11 i.... .,u,,l~•iH1i,.,1~ ,r 
ltttlt11tcWNl/1ttl tf•, ._ 11-(toouiuu.in ,.., " ,u ,u
•1rn .-.1_.l>t . lt. 11,-d .lnlttt 1..,11,\n j \ ', l .. f'•U 
'" l111rlf¡Ki•h • u11111illmi,nli.t •l•·r110 ,Í(',11,1 
t.v-li~\fiwl1..• t 11',f ¡. .. ,Iu <U J111t4'd1111 t':'" '"' 
t"""'º J, h uu,cw- lmaH1.hd f'"-lW. ~• Jlk. .i-
111,n I wu•, J«lu~ni"r"~,,r. tl«•I''•~•••'• 
,u l, ,v~f_. ; ,. n~ .. s;11..1,J.. .i \'. t' .. 111,111"' ., 

~,:~;:~W:u4~---s~~~.~:!~; tÍ: J~ Jr;:i;;~:: 
wntd..i111u,llat,• 

lie11u1 , .... lb-1"'°11 Ju,.ií.ol,.I 
•l)"" l.ou ~• 1111 •l 1\, \!stuJlol, - t•o, ll1..J 

duk11 lW '.!; tic jv1oW ¡1t11\lo•t.1 1-"""lt, w •111., •• 
lt,..-11.,,) ~, 1••~•l,roh1 , e l, ,Ui ,it.,1 litlti'I ,l 11,; 

t:1,:'!1

17,:~i:~I=~~•:: ~.i!::1li11,:'!~\1
:~~~~ 

11..-la ""'''-.... ~.ui tl• ~-.1~-111 ¡¡, n-1 l'<lli,,1~,I, t i •lk'll 
1111t11l 1mroe1,111•nu 111•.c ~1¡:, ••WTc•'--11 ol 11111111 ,,,., 
el¡¡lH,v i u t,.,•'~""' 1..,, 11~ 1u.,l1i"uh, b1t1 , , .. ,-.,to 
, "'llh.:I N1ahlu!A1,lt11I•• V1ih:,Ml.11 :) . ~l 1 7 J'il• 

uu1lol,1 ,t-, 't•··,,. ,,r~Ñ;o 110 C ,u v•• b ' ,1~, i• 

::~:e:.: ~l:Jj.·;~¡!, •!~1:1~:::1:!::/,t~:;·~};: 
rilw•I , ¡_...IN:"1111\1 ,jo tmL..1,Gf' 111 ~Joliu ,IP1•• 
11n 1l 1o1"11 11 .. I 1111)11,, 1t11e ,..-.. 1u••10' ¡1,.\1.1.0 W ~K 
nl•1ll,;111h. - l.n 11u-c ilé K1K1tlo ÍJ• lt 1llfn:• 

~::t~:::~~:i:~1!1 ~;;. ~; ~:x~h\~'."f.~~!1l.!11~: 
rilímk111u. 111,s, ¡¡iu11l11' \l. :s. lfHll"luto .. ~ 
M~1,i1I 6 11, J\llh• J-. l~. - J.i"k, ,tu f¿M1,ta, 
tt . 1,1ki. - :S.,.. 1n::1~ Jc 111 t,WlhulJ~J Je 
VaktM->,• 

ltn m fOttlffiHnc;b putl, rw,,,1,1.-.la i,:l .. t..111h11 
pn'-MhtUr Je1 lkuir i c(~lw h, ,11111 11tt ,111 \i.,,1 
Uuk, w,I,~ ' • l'"'~utt~ ,. J"r• dl.. l,. "'1Cit'• 
,1.,l,1 i;i, kliuu ,te H J,I CVfn:cnle 'C ~lwn-11 
h. Jb¡!(l'irioUb tlgt1k11ti:1 . 

l' l,i.,c ~1m,rn1ú 11ue ttm ur~!o, A J,, ,_.,,rdl'9 
ill't l'°' r:1 i,:l.tlH\1oa C'tl 2i ,t. +n.t¡i, Jc C~ •119 
1k.tt1, ,..lhtr,•Jt.a• c,1111i.1~1rr1 al, ,ul"UI• 11., 11 11ni.c,,. 
W '11".I ur.o J., Ht.11,u ~, :a~ur.in N •tWI 
.. ln11la11 haJLI ,,u,11t¡tl11lu' i.. 1h1NJio, ¡1C"1lcou• 
rfl'Ull'1 . J 1is:(1>1ltk,1tu.,.CH 1ttll Í(lllllll 

1.111 ra,o.o.1ic1 Je. 1-, 'J', J" 1 ◄• •Lo ,1 Rio. 
.... n. «o •.. 

l.ol~ 1•dr lw?,u¡;h, lt1n1 )"i1><'1110N U)O n. 
, ,.., ,hl kY- 11A..u .1uli.t,uk111u~,;1 (-'tMh.1L1.c.11111. .. 

'fflh•t ?tJ 11. 
• l,111' cu.r,.,.»lrl c¡110 no 11uhlf'.lf111 vcf'1Ro,to (llc)IC) 

:~~t, 1t!i:~~:1~':t':dW:~t:'~~,°"~~:; 
l.i" 1Jc l", 7i-', .1• f ◄• llw ,te (¡~e.fi.a !l,111, 
l.a•Je l" J tu.ulu,.b, lti)'ri 1111,dldn.1 1'.!0 n, 
, ...... 1kk,t 1t+G6ktlw,¡wlai.l\:.I Jc r ... cwluduuu-

'""('t IU ,1. 
l.u ttj•t<w.id, c-1-0\lwtlN J11l\C'.f,#.11 1t"r , 11'1t1.1• 

,h.~ ,..,1tt1loM1anl• t• '4" cul"SAnlm ,u ,•tmlo-

::~~ '.~·.ª!;il:,i!. ·~::;;;.1,~:'í.~l:'111ii,";~~:• 
ui,tc., !.:'1 ~.;r!~J!1~-~-:.t'r.~!~, ~11~~: d: 
lh1\a1 ,· ¡ií.oUt 1h,\ l• 11,.,,..,,-., t l~•k.1te1 

lh ~ cl ,lt,. $ ,lc 1"''tlu11ltNJ li,1,1f.l ,1 Jll 1lt 
,li, ktnl11,0'1e este .cio1 1••¡:,uà.11 ¡-.'!l'J1t1n;Lwt 1W 
11ulnct1U 

l,M cumnlcs J.e 1• J~• 311 y ◄º otki dd filoso
ÍIA 'tU rt, 

l... +l.t ¡ .ffou:r 1fi0 Jd lt-aloGl11 h·y~ y 111c11i
chu 1.0 n. 

L~ tia loi o.t\04 1ullli¡ui1,11tc, do rllcuh&df', 

uiiJ.orD!~c"'~1 dia 2 tic onorn 1,a.sln el 18 ,lft 
fouftw Jt l •J u:ullib,. h fl\tU ► ~h, l"º 
1 kJ , ,,ulLt.uw fb¡;.-1.lt1 &,. .. f'1.11•JMl\• 1410 , • ~,:":,:~::¡1l~11:~1?;i~~~!~A,lü ¡M' ol.1,,lw 

◄• lk,1t11h l¡1o1l·lln~fqu Jcl 111:11,h.,.J,1 Jc " '~ 
ui."', l,,_•ll d ,11, Ill tlir 1wUw i.1,t , Wh,lllC lllM.I. 

t1!~~ra:: :Diib~:;\:º e~::,t•!~:~;!:J•/. 
10 r.;r:~'J:':.~.{t,~io; ;e ,1;~b~.~,.~:rd: Glo; 
so(l••l\lll 

ili, t: .~t ,~~imtr nru1 11~ lu11lugln , lryrs y IIIQ• 

l~ ,1, t,,.., H ~hl,,l~uhiul~ 1h: r,chlt11llcs 11111-

'!•1:,\ •~.\:,¡~ Iu.\ )•'~1-11Lc•11wtlm ,~11111,ol, IL"-
111 .. 11 \'t•1·1fii·hrlu.\ , ... u.,,.. .. 11, 1~., •• li1l11,11 .. u 

r~,t,:~ .,,'~}: .. ··;¡:~ !1 ~;,·:~::1.:!'j.7,1~,; ~;~l:"~i 
;!:":t·~~:.:;~~: i 11::,1t· 11~:,.~·~:.1!"' ~; ::~.,~~1~i·,: 
•' l""''.-,.l•l1"'ú 1 ,11iul1.t. l"'" l~l.-r1,•<U1li, 1 .. 1 

f,., 11ll11f .. ; ,11111 1,:11h ,w,~11 •• l' t ,t,. HM11I,, N a.. 
h¡nll h·• 111 h\ ¡ro ¡¡,.,HA1 h,..J,1 ,if1h 1W1, f,11 
u, fllM"•ll'"utfe, J.1411.lrn,.11 • ,1.1r lw-,i. •l 'f Jc 

¡!:' ,t•:~•1:,.i:ï,}:1:!t:~:h• ::.::1~! Ï~1
r~~ ¡1~~,\1i~ 

n11,rcv-1.,._, toti 1•1111,!tt i.r liwhii,11 .. "" b m,,~. 
cul.t 11d ll~ltl,, ¡.,i, 1 lw 1p1.1• 1,.-h cl UI 1\# Ji ... 
ctt'111l11.: "" i+ ►1t.i11wu t•lhft<~ ti .. •ltTtt~ •l• 
r,1.t11kll1.1 00 1"1fh •1+ ,..,.,l"'.11.ula 1 ful •JOlt \1111111 
tl IKiLrm•l''-'•hul.i h~l"k't11111·1>11T1l1d11111ou1• 
ni u a.1111ti\l~; .. . 11ro111, 1 l1•t •1uc 1 .... 11.1 d ~ 
,.k\,1l~•w¡•.1:1t1<1o lf,. ,¡11,,t_.,,tp l""rli,1,1,<1 
M; lo MJl\,11 ,J.u •11 h.+ '"'"-'h" alu l)jolu,;a 1J1Ju1 
Jch ll.ll•l.'-1t. ... r,w.1. 

t,• ~o lt1lirl,1lo i;1IM,, Hcn1ttc"lt t:1Íé1.l.G tn 

~~~u:: ·~~)~t~ ·~: , ,].a-.~1,;1J;\~s • .. ;:~·:t 
"ik fflf'I~, l"º'\M 1. 1'1""-'' ,, •• 11 <'1--.Jl1 lf",p 1 
•~!1111 hu J"'tmh 1:11•1 pu~H.i111r li 1111 coru11h 

•~:. ~1, ,1~~f~ ... 1j:¡:;; .;~,:·; ,:·:,~~:'~~!~~ l .... (111lt dt Ut lllJ ;11J~ 1 l""' of,~i:a .. Jwlo r 
~~~!~~t~1:i4' •'t~~;:;•; ~:1:t c~,•~~:¡t: 
i;.Ïoi1t.t !111:11111cnu1lu ,l, llit 1nM'll,Hrt 111hrr~~ 1 

lj111tte 1ht11il,u.t11 ,11 ,lkl,11 •~·• i•, ,lcl"11 ter 
lq.1111,J,.t th 1t, l,l\l1 lucm.a., 7 th .,.11.,, ln,1 1J«1 
c,1,rcm J;cll4¡,¡, 111•1:mu,, fjl~w. w lnlbn lt~lht11,, 
IUl'!ill: ftuLC1lr,uh¡,11 ..... , l "i ,1Hlt.11t•"11"111lc 1thi~I 

11~1 ~ol,k,n,, \"t,1 l, 111•d"¡u pJ1J1r.t 1l~b1I~ 
,,M~1I. 'l' (,oc .a l'••hlM .\- ""' ,k l\ílt.,n.a ,l,. ._lla 
lt.1l,U t. r r~•• fl1, h1 •ltc 114~-,i.c- rarm:iliud• 
f"h ÏAU,00 ~ ·,.,IA~ 1,11. t. '-'1i,jt"la11' , ... , 1, Ul• 
,1•1P, 

'l'.t.>tt~tf"II"' l," ,t.,lnf1'tnll rnd 111(11tto rho\. 
110 ',lc-1 11 \IAI ,.,Ill' m"• ,J., 11 Rf*I A,,Ji:11 ,lc l'l Jc 
41~l·l 1lhhwJ, l"" l, 11t1u S. ,, 1. b m~, <~u
lwrm,l,~, l11.1rnMlll ,l. liku ln1111tb, J• nh.Ll,t• 
hll 411111,111 u11tvrr-!,hal J.u hC' Q¡tt,l,u ,r, '"' ... 
tMftt 1¡u..Jc-l íu11J•c-1n1tll:■ cl 1';,N'tm), S',, l), ~l, 
iJ.H l1adt..t., K'~1•i• 161 uhhtu •ulu1\t,II ll'ltt~ 

mi:•t•~ , '! •11-1t f;. rw.;"(,1~1.11 id f""" 1lo1,w;1 ¡0111 

~~Ü~~O ~•:~;i~l~~~Jt~°.í.1 ;:,;:,~t¡•,}~ ::i~¡ 
i!1na¡~,'; ¡:t J!'!t"":i'J.,t l~~~~~:i:"~;,,~;~ 
i' .. t~r~'1'.~i!~.;,:;~ f•1:~~:~~1 ~\ï/i::,·~~~ 
n11, .. 11" .1. h u••fc:JMI '°" ,~u• •triJICttllt. ,tc,,¡'1, 

i:~:tt.}:;~~'r: .~11~:~·J~i'~!:!:.~~· ;~ 
1f"'llq,¡-k_-,,·•111il¡.~11 ti,, lwr,oor 1,f,, l i'Ntl l,ni,ll,. lo 
♦¡MIi S. >l . 1U111n,11 t:M h ului1h ~.111 i,ulp,, 
•tuedu ttl lt u·1tl·l1h 1n,l1•u ,&.¡ cl ,!.,1 n1ul,i-11t•, 
,,1 .. IA n""'Hmu ,!t ,nu .,J1uli .. , ¡14 iw'¡,k m 
, l dut<tt l" -.ni•.. ut ~ .. ~~lk'l'M,Mttl. -... 'lºI' 
•lli .:~•ni 1lpll1•1illl'; ,..¡_. lt!lf!\'O t ~01t1 ,11,i niu• 

:';r;, 1111,, t~:.~:1
1
1~tl~I:: ;;,;~;J~;~~t1~•!~~~~1i! 

•kl,. , u S.,.: IC'noii,w ¡,ia ,ul il,>i, 011 11 1ni111'41, 

Y (llrll 111111 est11ii tfüpullcinm:s lleguen à 1101ic-i41. 
ile tu111{u, ~e ii.lcr't'Sl,II all Iu u1b1u111, como h11i 
ac.-ord41ld igu1\m<!nl<t 11 c4\Ulni1 sa im~m111 y 
,o bs dò la hl1yor 1..-U\chl.111 potibto, Valwc.J• 
9 Jc ,1diu1.ullra t.Iu l J , 

~j: 
Prmr<.'ls,:o l"i/111lbt1, llct·lor • 

. . 

Anunci del rector Francisco Villalba sobre taxes acadèmiques, València, 9 de setembre de 1838. 

Arxiu, Universitat de València 
En l'amic règim, l;t unlvcr.sitnt es nodrin de rendes procedents dels delmes i arbitTis municipals i, moll esca. sn
mcnt, d • lc. propines dels gmus que pagaven cis cstudinnts. A mitjnn nnys trenta , nbolil el delme i reformnda 
la fisc:1 litat municipal, b wxcs aca lèmiques esdevingueren la principal font de finançamem, de tal manera que 
Ja universitat quedava restringida a Ja burgesia i a capes milj::mes i professionals. Per als cstudi:mts pobre..~ cs va 
preveure Ja dispensa de les taxes si superaven unes proves éspccials. El pobres, per umt, hnvic1\ de ser més llests. 
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l • 

Carta del general Espartera, duc de la Victòria, al rector de la universitat, en què li agraeix el nomenament de doctor Honoris causa, Madrid, 20 de febrer de 1841. 
Arxiu, Universitat de València 

Amb motiu de In visita d'Espnrtero a la univcrsittlt, prt'!vistn pe.r al J O de novembre de 1840. el dausuc vn decidir nomenar-lo doclor 1-lo11oris cmm1, 
per a la qunl cosa va preparar un diplornn i un acte solem ne que ílnalmenl no es VII e lebmr. Li va ser lliltrnt el diploma a Madrid per una comis
sió, l el regent va donnr Ics gràcies fcl\l vots per "la prosperitat i cl llustre" de l'escola. Darrere dt'!I reconeixemcm a Espnncro hi havia In influ~ncin 
del grup d professors del parlit progressista c¡uc havia aconseguit poc nbans que cl claustre reconegués l'amoritm de In JunUI - traslladt1da després 
:i At1.ira i Alcoi- que es pronuncià contm el govern modern . 

Cana del marquès de Dos Aguas al rector de la universitat, en què comunica una clàusula testamentària de l'anterior marquès, Salvador de Perellós i Lanuza, per la qual 
feia donació dels seus llibres a la universitat de València, València, 18 de març de 1830. 
Atx!v, Universitat de València 

Per aquests anys es remodelava la biblioteca, Inaugurada el 1837. Poc després, el 1843, el mnrquès, Ginés de Perellós, t.imbé va fer donació de dife
rents obres, entre clics, el valuós Atles d'Història Natural (ca. 1590), manuscrit il·luminat conegut com a Còdex Pomnr, regalat per Felip 11 11 Jaume 
Honorat Pomar, catedràtic de simples de la universitat . 
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Julio Cebrian Mezquita, retrat del rector Josep Monserrat i Riutort, 1890. 
Universitat de València 

Monserrat i Riutort va estudiar medicina a València i completà 
la seua formació a París. Més tard , es va doctorar en ciències, i 
obtingué la càtedra de química general de la universitat de 
València el 184 7. El laboratori de Mon serrat va ser decisiu en la 
difusió de les aplicacions químiques a la medicina; s'hi fabrica
va el cloroform i l'àcid fènic, utilitzats com a anestèsic i antisèp
tic pels cirurgians. Va ser un dels primers que utilitzà a Espanya 
la fotograíla nmb finalitats científiques, i col.laborà a la intro
ducció de l'evolucionisme darwinista. 

Disposicl'ones vf9entes sobre auxiliares de unlvers1dades e instítulos. 
Recopilaci6n hecha has/a la fecha, con no/as y aclareoones, Madrid, 
Biblioteca Leglslallva del Boletín de lnstrucclón Pública, 1889. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Disposiciones sobre prbvisión de catedras por tras/ación y concurso. 
Recopi/ación has/a la fecha, con notas y ac/araciones, Madrid, Biblioteca 
Legislativa del Boletín de lnstrucción Pública, 1889. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Entre 1845 i 184 7 es va organitzar el cos de catedràtics, al qual 
s'accedia per oposició. Des d'aquest moment seran funcionaris 
de l'estat, integrats en una jerarquia administrativa, cscalafo
nats, se'n reglamentaven els ascensos i els trasllats i s'oferien 
estímuls per emular la carrera professional. A més, es va regular 
la categoria de professor auxiliar, concebuda com a professor en 
formació. Durant la Restauració va ser considerada un mérit per 
a l'accés a la catedra. 

l 
DISPOSICTONES 

AUXILIARES 
Ol 

U;\I\El\SlllAllES 1:: [;\STl'l'U ros 

l!ADRID 
EJIBLJOTECA LEGISLATIVA 

1699 

DISPOSICIONES 

CATEDRAS 
POJl 

TRASLACIÓN V CONCURSO 

lltcopilarión 1i~sl,1 la í1·rl1,, con nolJ~ ~ .,clmriunn 

!lADRIU 
BIBLIOTECA LEGISLATIVA 

1899 

XXVI 



XXV LEGISLACIÓ I VIDA UNIVERSITÀRIA. 

Esc.,LAP•• de anl(qlledad da los caiedrtlticos de /us Unfoersidt1des del reino, aprobado por S, Al. en Real 
órdcn de es/a fc,·ha. · · ' 

Reial ordre de 22 de juny de 1847, per la qual s'aprova el primer escalafó d'antiguitat dels 
catedràtics d'universitat, Colección legislativa de España, tom XL [1847]. 

Biblioteca de la Facultat de Dret, Universitat de València 

Lil¡·wt h15lrt1Ccl<lnp6'i.ll('II. 

.i. ~~,;t"~ Fa:!' ;"1a\':,~~~~ 
r~~I=: ~t (~l'r= ;:."':1~~,,•J: 
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DolDSO&lttdlo, , 

Tl1'ULO flRIMRH:O. 

/k fe prl/lUM iHUlfftHU • 

ArtÍC\llO l / J,1 primflm C'IL!\!ÍlllU~P M! 1lhid~ on chmumlj,1 
Y $li 1?11Jf, 

,\rr. !!." Ln ]i~ÏUl!)MI ~114Nl1111m dtmwntnl COIO!tl"élllle: 

Llei d'Instrucció Pública, de 9 de setembre de 1857, Colección legislativa de España, tom LXXIII [1857]. 
Biblioteca de la Facultat de Dret, Universitat de València 

Ln llei d 'instrucció pública del ministre Claudic Moyano, de 9 de scLembre de 1857, va tancar cl procés de reformes i conformà el sistema educatiu liberal per 
a l'ensenyament primari, secundari l superior. Aquest últim -que "habilita per a l'exercici de determinades professions"- es va organitz.1 r en tres modalita ts: 
les universiuns. amb les facultats de filosofia i lletres, ciències, formèlcin, medicina, dret i teologia; els ens<?nyamems superiors, que incloïen les diferents esco• 
les d'enginyers, belles arts, diplomàtica i notariat ; i cis ensenyaments profe slonals de veterinària, profc.~sor mercantil , nàutica, aparellador i agrimensor. Per 
accedir a les dues primeres s'exigit1 c l batxillerat complet, 
El mnpa univc_r.;itari va quedar fixat en deu centres: Barcelona, Granada, Madrid, Ovíedo, Salamanca, Santiago, Scvilla, Va lència, Valladolid i Snragossa. Només 
la Univc_rsidnd Central, a Mndrld, atenia totS els cnscnyamc1lts i graus; a Ics altres, definides com n universitats de districte, s'impartien estudis incomplets, 
com n mà'l;im fins a In llíccndatura i no de totes les facultats. A la universitat de València. s'hi van assignar quatre fncultats: dret i medicina fin al grau de lli
cenciat, l c.lències i lletres fins al grau de batx.lller. Aquestes úllimes no vnn consolidnr els estudis de llicenciatura fins a la fi del segle XIX. 
Amb la llei Moyano, cl govern de Ics universitats va passar a dependre del ministre de Foment i, sotn les seues ordres, del director general. Tcrritorialmci,t , l'en• 
scnyamem va ser dividit en deu districtes. al capdavant dels qunls hi havia el rector de la univer ltm. El districte de València cscavn formnt per les províncies 
dels amics regnes de València i Múrcia. El rector, nomennt pel govern, feia de delegat territorial d 'instrucció pública i presidia 1,m consell universitori que lncloia 
els directors d 'institut d'ensenyament secundari l d 'escoles professionals. 
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Pasquí dels estudiants en què es crida a la suspensió de classes, 1874. 
Arxiu, Universitat de València 

El govern provision::il dé 1868 v.1 <kcrctar l:1 llil>crtnt d 'cnscny:11ncm que rcco1tci1da a 
diput:1cions, ajuntnmcms i :1 la inici:itiva p1iv;ida cl dret a cst:iblir e. coles. L'estiu de 
1874 , dissoltes les orts pel colp d 'e tat úcl gcncrul l'avia. cl govern ckcrèli\ ui,a norma 
que limit:iva la capacitat de crear centres educatius exigint uns requisits que significa
ven el tancament de moltes escoles i facultats. Els estudiants de tot Espanya, tot just 
iniciat el curs 1874-1875, es van mobilitzar sota el lema "Unió i companyonia. 
Llibertat d'ensenyament". El desembre de 1874, un n u col¡ d'estat, efectuat n :1gunt, 
va restaurar la monarquia i mantingué la vigència del decret regulador durant dècades. 

Notícia d'un acte de l'Associació Internacional de Treballadors cele
brat al Paranimf de la universitat, El Mercantil Valenciana, València, 
19 de setembre de 1871. 
Hemeroteca Municipal, València 

Eduard Pérez Pujol va ocupar el rectorat entre 1868 i 
1873, en els anys de la revolució democràtica, de la 
Gloriosa. Com els krausistes, va ser partidari d'harmonit
zar els interessos del capital i del treball i "millorar la sort 
de les classes treballadores, problema etern de la història". 
Després de la clausura d'una conferència de delegats de la 
AIT celebrada a València, s'organitzà un acte al Paranimf 
que el rector va autoritzar amb la condició de poder inter
venir-hi amb uns altres professors amb punts de vista 
divergents als dels treballadors. El rector va argumentar 
els avantatges de la cooperació entre capital i treball i 
refutà alguns principis dels internacionalistes com ara l'a
mor lliure, l'emancipació de la dona o l'ateisme. Segons el 
parer de la premsa obrera, el rector polemitzà contra 
tòpics. "Supuso en nosotros -va escriure un comentarista 
de La Fcdcmción- las aspiraciones mas inmorales". En 
qualsevol cas, la qüestió social entrava a les aules de la mà 
d'un reformista. 
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LAS PRDV'INCIAS. 
DIAB.10 DE IVALENClA. 

"La cuestión de los catedraticos", Las Provincias, València, 11 d'abril de 1875. 
Hemeroteca Municipal, València 

XXVIII 

Els governs moderats, particularment la facció ultracatòlica, van veure en la llibertat de càtedra un perill potencial 
<¡Ut: :1 l1cnw:J l'ord1·c. posava en qílcs1ic'I ds princi pis moni11x¡11ics o i1Hrocl11Ïl\ c.~¡,lkacions - h:.! •~olucionis lcs o lc 
krau~istcs. cmn: a ltres- ·ontràric. ab dugmc,. El l 8ï5, 11n1b In rcst:1t1rncló de la 11101111rq11ia, cl mi nistre de foment. 

rovio, vn voler posar ordn: en Ics :mies. Obligà els professors (1 r1c111:1r cl sistema polític i ordc11:1 <111e "no s'c11scnyc 
res contrari al dogma catòlic ni a la sana moral". Alguns catedràtics van reaccionar i reivindicaren la llibertat de càte
dra com a base del desenvolupament científic i cultural. Els més significatius -Giner de los Ríos, Azcarate, Castelar, 
Salmerón, entre altres- van ser destituïts i acabaren creant la lnstitución Libre de Ense1ianza. A València, Eduard 
Soler i Pérez, catedràtic de dret, va ser destituït. Altres professors també van protestar, però el rector Monserrat no 
tramità els seus escrits. Fins que no van arribar al govern els liberals de Sagasta, no es començà a reintegrar-hi els 
professors, els "demòcrates de càtedra". 
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Apunts d'Història universal antiga, 1864-1869. 
Departament d'Història Contemporània, Universitat de València 

Les facultats de filosofia i lletres, creades per mitjà de la llei 
Moyano el 1857, van nàixer amb la funció de completar la 
formació humanística dels estudiants de dret i de preparar 
professors per a l'ensenyament secundari. La facultat no 
posseïa especialització: en el primer cicle s'estudiava filoso
fia, llengua i literatures clàssiques, literatura i història; i en 
d segon . ':nnpli,ivcn nqucsu:s m;itèrics. l urnnt In ' l!gona 
ml!i tat del s ·gk XIX, mrnmcnt 1.:s v:rn cobri r Ics cil lcd rcs l JU • 

no eren cii: l)rcpar:norl i ducs wgndcs v:1 cr ·uprimiòn, i cis 
seus professors es van incorporar a la facultat de dret. 
Aquests apunts de l'estudiant Godofredo Andrés y Ferrando 
pertanyen al programa d'història universal antiga, comuna a 
lletres i dret, que impartia Anchóriz Sagaseta, el primer titu
lar de l'assignatura. 

José Vicente Fillol, Sumarios de las lecciones de un curso de literatu· 
ra general y principa/men/e española con estric/a sujecldn al progra· 
ma mandado observar de real orden, València, lmprenla de lgnacio 
Boix, 1861 . 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

José Vicente Fillol va ser el primer catedràtic de literatura i 
publicà un manual de la seua matèria, comuna per als estu
diants de lletres i dret, ajustat -com es pot veure- a les nor
mes de la Direcció General d'Instrucció Pública. 
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José Villó Ruiz, fotografia dins Manuel Giner de San Antonio, Crónica del /V 
Centenario de la Universidad Literaria de Va/encia, València, Eslablecimiento 

Tipogralico Doménech, 1906. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

El 1896, la diputació i l'ajuntament de València van dotar l'am
pliació de ci1tedres de filosofia i lletres, consolidant així la facultat. 
Poc després, el govern va establir per ¡¡ aquestes facultats un pla 
d'estudis regeneracionista que organ itzava els estudis -de la 
mateixa manera que en ciències- en dos cicles de dos anys, de 
comuns i d'especialitat. Se'n van crear tres seccions: filosofia, lle
tres i història, però, llevat de Madrid, cap universitat va disposar, 
fins ben entrat el segle XX, de més d'una secció. A València, les 
dotacions de la diputació i l'ajuntament van permetre que, el 
l 902, s'hi establís la secció d'història. 
José Villó, professor d'història eles de 1867, va ser el primer degà 
de la facultat en constituir-se aquesta de manera definitiva. De 
filiació krausista, era llicenciat en dret i filosofia, com quasi tots 
els professors de lletres. 

Anicelo Seia, "La enseñanza de la mujer en Valencia: Escuela de 
comercio", Bolet(n de la lnstitución Libre de Enseñanza, Madrid, XII, 

1888. 
Biblioteca de la Facultat de Dret, Universitat de València 

A la fi del segle XIX, Ics facultats de lletres i dret van tenir 
professors formats en l'escola krausista, partidaris de la lli
bertat de càtedra, de la nova pedagogia i d'incorporar la 
investigació a la tasca universitiiria. El BILE, que va prestar 
atenció a l'educació de la clona, va ser la seua revista. 
Eduard Soler, establert a Madrid en ser separat de la càte· 
dra, va treballar a l'Associació per a l'Ensenyament de la 
Dona i a l'Escola de Comerç per a Senyores. Aniceto Seia y 
Sampil va impulsar, en la dècada dels vuitanta, les primeres 
institucions educat ives per a dones creades a València. 

XXX 
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Títol de llicenciat en dret de Teodoro Gijón Turubio, Madrid, 9 d'abril de 1892. 
Arxiu, Universitat de València 

-

El segle XIX va introduir grans canvis en els estudis jurídic. en rcu 11 iílcar-se les velles 
facultats de lleis i cànons en una única el 1842. El vell dret romi, - ara una assigna
lu1·;1 111és- va perdre la seua hegemonia. El drcl civil mant ingué cl seu predomini i n 
íln:11 del segle començil l'cxpan. ió dd drcl públic amb mmèrk•s om cl drcl adminis
lmliu i polílic, i més tard cl lnboral i l1n:111ccr. l.;1 major divcrslfknció d'opcions pro
fe •sio11al que v,111 tenir aquests cs,udis cis van convenir prompte-com ontinua suc
ceïm avui- en cl mé co11corrcg111N de In unlvcrsll!lt. 

Miguel Velasco y Santos, Unlversldad de Va/encla, su ongen y fundsc,ón, sus progresos y vlclsilu· 
des; influjo que ha ejercído en el moV1mien/o general cienlíflco y ltlerar.io de España has/a el año 
de 18 15, València, lmprenta de José Doménech, 1868. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

El l 867, l:i Dircc ió ,cncral d'lnstru ió Pública cnc.irrcg:, a k-s univc:rsiuns unes 
memòries que doun,sscn :i co111;ixcr la cua hi. tòria i 1>ogucssc11 orhimar 1c reformes. 
El re 1or de Yolència, cl marquè · de 1tccrcs, va cnc:irn.-g;1r-nc la rcdncció a Miguel 
Velasco )' nlllos, lircctor de l'i\r¡.iu cncrnl del Regne. L' hra cie Vck1sco )' :intos, 
la primcrn història de h1 univcrsitm de V,1lèn i:i ben docu1111:111ada, vn po arn :1 In Lc~i 
"lns1>irndoni m", per In qual s':1ssocinvn la Ílllldnció cie lo unil•c1"ilnt ,1 una proposta 
de sant Vicent Fer re r. 
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{JÑÏVERSIDAD ~ERARIA 

D@ VJÏD@NCijI 

de los FES'l1~JOS que 
<Se c-ele bra.rau con 

motivo del 
,IV CENTENiARIO 

desu 
fu,nda.ci6n. 

28 i§.ctubre ei 1.° 4'Zoviembre de 1902 

Gabriel Borràs, Medalla commemorativa del IV Centenari, 1902. 
Universitat de València 

Les medalles commcmora1ivc · - d ' r, :u-gent i ln·onzl'- v:111 teni r 
1111 ;1 111i li111I doble: pn:111i:1r treballs likrnris o reconèixer al •una 
pcrsonalilat dcswcada pel seu dtrrcc o per Iu seua pan i ·ipac iú en 
Iu cclcbr:wiú. V:u1 ser foscs per la co111pa11yi11 l':\l:tlan:1 Masril·ra i 

:1111pins. 

Unlversidad Literaria de Va/encia. Programa de los (esleJOS que 
se celebraran con motivo del /V CententJJio de su fundac16n. 26 
octubre a 1 ° noviembre de 1902. 
Arxiu, Universitat de València 

El cartel l es va decidir mitjançant un concurs entre 
auto rs valencians. El premi el va obtenir Josep Mon
grell amb l'obra Arquímcdes que reproduïm. La matro
na alada simbolitzava la ciència empunyant una torxa 
que representa l'extensió de la cultura. La víbria a què 
sotmet al·ludeix a l'obscurantisme de la irracionalitat 
o de la fe cega. 
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Joaquim Sorolla i Bastida, Esbós per al diploma del IV Centenari 
de la Universitat de València, 1902, 102 x 70 cm, 
Universidad Complutense, Madrid 

La íama i d prestigi de Sorolla no van impedir que 
posés volunti,riament i francament la seua paleta al 
servei de la univcr,itat en dissenya r l'esbús dels diplo
mes qt,c havien de lliurar-se com a ¡,art dels ¡,rc111i s del 
concurs literari . 

J alenoianOS: 
l!}I ,lia :fü del aclu,il ¡m rwrpiar·im las ficslas 

con 1p1e \"al, •1lf"ia Nolem11iw el IV r.e11h,11,11· io de 

la lundncir\11 rl r, su U uiv,Jl'sidad l ,ill'1·,11·ia. 

La Alcnldia esper-a 'l"" ,.¡ vc•r:i 11da1·ir, R<! 

asociara ú Ins fe.~lejos adol'll~111lo las calles con 

wlgadnm~ li ilurnin.,ci<Wflll, domOlllmmlo c¡ue eJ. 

1·cgocijo cl(• Valerlt'ia c.•11 lal,·s clins IIO 1i~ fría 

sol1 •111n idrnl 11li1·ia l. sino , 1-•go<,ijn de 1111 ¡111,01,ln 

il11s{r,11lo q11t ! LÍe 111 • eo11cium:ia de l.1 sig11ilica-

1·Íú11 y alr·anr:" ,,m, c11 OJ'(len i, l,1 i,11lt11 ra p,i l1·ia 

tnvo d h, ,d ,o ,¡uu se va ;'i r.011rnernm·ar·. 

\ "alerwía :,!;j de Oct11lire di, HIO:,l. 

i,:t.-\h;nl,lfl. 

JOIZ lfJ-U,U, 

V CENTENARIO 
e FVNDACION V~--, 
IVERSIDAD U 

i ALENCI -~-

Ban de l'alcalde de València José Igual, 23 d'octubre de 1902. 
Hemeroteca Municipal, València 

La diputació i l'ajuntament valencians van participar econòmica
ment en cl IV Crntena,·i. A més, el municipi col·labor~ per mitj~ 
d'una comissió mixla de regidors i ;;rndè111ics per pupula, it zar l;1 cde
braciú. Entre altres coses, es van celebrar bai}.; als carrers i s'il·lumi
naren, s'adornaren i es milloraren Ics vies públiques principals. 
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UNIVERSIDAD LITERARIA 

C•"'\ ,.,. lo11\ rt'.'-, .-..:,.\lU(Jf)l r,;;-m_,: \"rfttl l)('Cfl•.m.-ulal.ni,11\ 
.1,, v,,vlill'r. pro~ln10 In 

PRIM.m.A 

,"'1:.. •llll t •h &.J.lt,.L 

:t.1'-::o, :s,, ~te:;:;~. lc tf:urrn!t:.f ,:cm1 
l 

&uoL lru. ¡:¡~NI 6a l.u trc.1""""'411 ~l =-~ :.a.r,\a ou. aa\l,cil•dadl 

.,.,, 

l.-

li 
Ill 

--

!V l\.d..11.-1 ui 

' . ..
-'kl1\.,lffl~ 

tfl'hlt'-'ltwl'U)llfl""'1C 

# lloo UM•-..... "1-f 

fflcuH4•' ~ .. " .. '-' 111lA , fi.rn•r--~• A.11 'J ft.,-, 

.. &...lot-- ,~,,_.., ... ~-... +1, ....... ,,. ... • _ ... , - _,._,, -.1o ... , •. ,.....r,1,w..,,,., 

Julio Cebrian Mezquita, retrat del rector Nicola.s Ferrer y Julve, 1901 . 
Universitat de Valencia 

XXXIV 

La idea de commemorar el )V Centenari va partir del rector Ferrer y 
Julve el 1900. La seua mort va fer que el nou rector, Manuel Candela, 
reprengués la iniciativa el I 902. 

Convocatòria de l'Assemblea d'ensenyament universitari. 
Arxiu, Universitat de València 

En el marc de les celebracions es van realitzar dues assemblees, l'una 
de mestres d'escola i l'altra de catedràtics. La segona va comptar amb 
la presència de diversos rectors d'universitat i els acadèmics hi van 
tenir l'oportunitat de desplegar un programa liberal per a la reforma 
global universitària, seguint la línia regeneracionista marcada per 
Roman ones. 

Rafael de Olóriz, fotografia, dins Manuel Giner de San Antonio, Crónica del IV 
Centenario de la Universidad Literaria de Valencia, València, Establecimiento 
Tipografico Doménech, 1906. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Rafael de Olóriz y Martínez (1878-1913) va ser catedràtic de dret 
administratiu i polític i exercí l'advocacia. Vicerector de la universitat 
el 1902, en morir va donar la seua copiosa biblioteca a la facultat de 
dret i constituí un llegat per premiar els alumnes destacats i construir 
dues escoles d'ensenyament primari. 
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A· .2. 

!Lu/ eJ ~'#<b. .t,,_ tJ~ 
M~ 

Memòries presentades al concurs literari convocat amb motiu del IV 
Centenari, 1902. 
Arxiu, Universitat de València 

Amb motiu del IV Centenari, es van convocar diferents con
cursos literaris als quals es van presentar un bon nombre de 
memòries. En la modalitat d'història de la universitat de 
València \la unn>•nr robm de Frnn isco lc l':luln Vilnnovn y 
l'izcucta, que va ser ¡mbl icucla cl 1903. Més hnponnnL fou cl 
segon tcmn proposat -Què t:s la univcr iLnL cspnn iola i qui! ha 
d ser en l'nvcnir'?-, cl premi del qu11I d va ob1cnir Franclsco 
Gincr de lo · Ríos nmb un Lrchall amb cl lemn "No11fkrc, 111111 
i11díg11111i. se,/ illltllígm·. pi11oza". Aquesta memòria, de la qu,il 
es reprodueix en la p:m superior la portad¡¡ i In primcrn pilgi• 
nn, vn sc·r rcsbormny del seu llibre Li.l 1111frcrsit/(lt/ cs¡,111iolr1, 
publicat el 1916. 

- - - - - - - -- - - ·-

•or,1.-11,:¼~ -:· ie-1. :-:.:l. ,i: , 

(~ 1 li, r, •Ill~• tJ _'. l ,111 , 
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Memòries presentades al concurs literari convocat amb 
motiu del IV Centenari, 1902. 
Arxiu, Universitat de València 
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Orla de la facultat de medicina, llicenciatura de 1902. 
Col·lecció particular, València 

Els cstmlianls van tenir un prot;1gonismc esds en les celebracions, ja que no111és van participar en una cavalcada. 
Encara que cis organitzadors van sol·licit:tr la seua col·laboració, la seua di visió i els seus enfrontaments van estar 
a punt d'arruïnar els actes . El catcdrittic Francesc Moliner, enemic del rector Manuel Candela, pretenia cl citrrcc 
de rector i utilit zi\ la fidelitat d'alguns dels seus dei xe bles per torbar Ics ccri111ònics. 
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Menú del sopar de clausura del IV Centenari, 1 de novembre de 1902. 
Arxiu, Universitat de València 

Van ser nombrosos els banquets que es van oferir a catedràtics, rec
tors i polítics. [;atapeït calendari d'actes va comptar sempre amb una 
adequada restauració. 

Manuel Giner San Antonio, Crònica del /V Centenario de fa Universidad 
Literaria de Va/encia, València, Establecimiento Tipogràfico Doménech, 
1906. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Giner de San Antonio, estudiant de dret durant la celebració 
del IV Centenari, va ser secretari de la primera comissió esco
lar. Va obtenir un accèssit en el premi de memòries sobre la 
història de la universitat de València i el rector Candela li va 
encarregar la redacció d'aquesta crònica, que l'autor va 
escriure quan ja exercia com a advocat. 

MENU 
<71'f?oM q'~,: ~ '~u:-._ 

c;>'Z~,:q d <- /.Je,,t.dr~ 
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CONCLUSIONES 
.IPROBADAS POR LA 

ASAMBLEA UNIVERSITAHIA 
ELEBRADA Ei ' VALEN JA 

EN LOS 

• DlAS 27 AL 3t DE OCTUBRE 

DE ·t902 

EST/\BU!CIMIENT(J TlPOOR,\FICO OOMENEOI-< 

Conc/us/ones aprobadas por la Asamblea Umversitaria celebrada en Valencia en los d(as 27 al 31 de 
octubre de 1902, València, Establectm,ento lipografico Domenech, 1.902. 
Arxiu, Universitat de València 

El IV Centenari va ser l'ocasió per celebrar a València una Assemblea universitària amb el 
propòsi t dè discutir els problemes de la universitat, a: la qual van assistir .al voltant dè t1·c 11-
lll catcdr/ltics dè diferents districtes universitaris. Les conclusions van ser un tant impreci
ses. però aquesta reunió animà la celebració d'altres que van tenir com a seus Barcelona i 
Saragossa. 
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PROYECTO DE 

ESTATUTO 
de la 

Universidad de Valencia 
redacto.do confonne a las bases del 
R. D. de 31 de Mayo de 1919, y 

nprobado en Ins sesiones celebradns por el 
Clauslro Ordinario de la misma, lo:; dtas 
25, 26, 28 29, 30 y 31 de Jullo, y 

l , 2, 4 y 5 de Agosto del citndo ai)o, 

<§)"""-"'ii""...-;;-"~~__,.,,.,,~"ii"'~~ 

Proyecto de estatuto de la la universidad de Valencia redactada conforme a las bases del R.D. de 31 
de mayo de 1919, y aprobado por el Claustra ordinario de la misma .. . , València, lmprenta Hijos de F. 
Vives Mora, 1919. 
Biblioteca de la Facultat de Dret, Universitat de València 

A V:ilèndn. la cclchració del IV c111cn:irl cl 190:l va ;1íavorir 1111:i rcílc.,ió $Obre c.:ls pro• 
blcmt•s cie ln u11iwrsi1:1t t•sp 111 •oia quo: plam ·j:1 l'c~i¡.:'nda de l'auw110111i:1 univcr~h~ria. 
Algu11n cos:1 scmhlnn1 scmblnvn t¡11 · s'nconsc¡:ui nmh l'E · tat11l de 1919, i11 icimivn del 
ministre César Silió, tot i que els interessos corporatius van primar sobre la renovació i 
la reforma es va ajornar per ordre del govern. 
u1 univi:rsil :ll de \/alèn ·ia es trnbava en una ctnp:1 de -rci. ·t•mcm , però amb greus limi
w ·ions tic dotnci i>. cquíp:1111cnt l rutina dnct•nt. L.-s va l osnr 1.m rdleu el doctor Adolf Gil 
l Mort,· cu d seu <liscurs d 'ohcnura del curs m:mlr mic 1920- 192 l. 
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Pere Joan Olivar, In M. T. Ciceronis de Somnio Scipionis, 
Basilea, R. Winter, 1538, marca tipogràfica. 

Biblioteca Històrica, Universitat de València E L RENAIXEMENT és deutor intel·lectual de l'humani sme i dels 
humanistes, els quals van buscar en l'antiguitat grecollatina 

un saber capaç d'il·luminar els temps moderns . El seu illlcrès pels 
autors clàssics exigia sobretot un bon coneixement del llatí i del 
grec, però també de totes aquelles disciplines que van permetre de 
conèixer i comprendre aquest llegat. Així doncs, l'humanisme va ser 
un moviment intel·lectual i pedagògic que reivindicà l'estudi d'a
questes hu111a11iorcs littcrae -les lletres més humanes- davant el pre
domini de la lògica i teologia escolàstiques dominants fins aquell 
moment a les universitats . 

La majoria dels qui van formar la primera generació d 'humanistes 
valencians -Joan Lluís Vives, Frederic Furió i Ceriol, Joan Martí 
Població, Pere Joan Olivar o Joan Martí Cordero- va patir una emi
gració voluntària o forçosa que els portà a realitzar la seua obra fora 
d'Espanya. Per això, malgrat que la seua aportació intel·lectual va ser 
de gran relleu, a penes van estar vinculats a la universitat de València. 
Però el tret més definitori d'aquests "valencians a Europa" va ser la 
seua admiració per Erasme de Rotterdam, l'ideal de pietas erudita del 
qual, que aspirava a conjuminar el coneixement dels clàssics amb l'a
fany de perfecció religiosa, van compartir i van contribuir a difondre. 

També a València es van publicar, a començament del segle XVI, 
algunes obres d'Erasme i se'n feren traduccions al castellà d'algunes 
altres, de tal manera que la ciutat esdevingué un focus no menor de 
difusió de l'erasmisme. 

Ment r •surnt, i sota el mecenatge de na Mencía de Mendoza, du
quessa de albbria, professors com Francesc Oassió, Joan Àngel Gon
zalez i Miquel Jeroni de Lledesma contribuïen a introduir l'ideari hu
manista a les aules. Finalment, el triomf de l'humanisme universitari va 
tenir lloc en els anys centrals del segle: un humanisme de caràcter 
acadèmic -desproveït de les notes religioses i polítiques de la generació 
anterior- que va donar a la universitat de València un lloc destacat 
entre les hispanes, i que va comptar amb Llorenç Palmireno, Andreu 
Sempere i Pere Joan Nunyes entre els seus protagonistes principals. 

Tal etapa d'esplendor no va ser massa prolongada, i el final del 
segle XVI es convertí en testimoni -no sols a València, sinó wmbt: a 
la resta d'Espanya- de l'avanç de la Contrareforma i del consegüent 
declivi de l'esperit renaixentista i dels estudis d'humanitats. 



LES DISCIPLINES HUMANÍSTIQUES. 

7.."/ 

Pere Joan Nunyes, Index alphabeticus vacum graecarum Aris/oie/is et formularum dicendi cum earum interpreta
tione ex Cicerone max,me et probaliss,mls auc/oribus, manuscrit 
Biblioteca Capitular de la Seu, Saragossa 

.lmcrc$Salll manu 'Cri t que conté un lèxic grecollatí d'Aristòtil elaborat per Nunyes que, malgrat el 
seu indubtabk· vnlor í utilitat, romangué inèdit. La lletra del manuscrit sembla correspondre amb 
la del mMcíx u11yes. 

XLII 



XLIII LES DISCIPLINES HUMANÍSTIQUES. 

Apià d'Alexandria, Los triumphos, Juan de Molina, traductor, València, 
Joan Joffre, 1522. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València. 

Editor d'Erasme a València i prolífic traductor, Molina va 
completar aquesta versió seua d 'Apià amb una extensa epís
tola en la qual defensava l'actuació en les Germanies de 
Rodrigo Hurtado de Mendoza, marquès del Cenete. 

Joan Llorenç Palmirena, De arte dicendi libri quinque, València, Pere 
Huete, 1573. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Tercera edició del manual de preceptiva retòrica que 
Palmirena va elaborar per a les seues classes d 'oratòria i 
que, de la mateixa manera que moltes altres de les seues 
obres, va tenir nombroses reedicions. 

Joan Llorenç Palmirena, Vocabulario del humanista, València, Pere 
Huete, 1569. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València. 

Lèxic llatí distribuït en diverses seccions, amb les correspo
nents traduccions de cada vocable al castellà i al català. 
Palmirena s'hi queixa de la ingratitud dels qui afirmen que 
"venda muy caro este librico", quan "en los autores que de 
peces escriven gasté veynte y cinco ducados". 

--
La1m11tij 1'al11!)1rt r1J 

DE. A·RTE DICENPI LI~ 
brí q11i11~ue . .Ad darijlimitm adolefté1i / 

tem 'Petrum Perdltnm P atrítium 
Va{t11ti1111111. ,, 

...:J • ......., 
Val.~ntiii,in z~bur P~rr¡ i Hurre. 1573 . __ __ ...,:;_ ~· 

( ,. 

YO C.A 11 Y Z..Ü ;r, o 
· D E L H V M A N I S T A~. 

r:om¡,uef/a por Lormfo P.rlm•r110: dolJ(/r fe ,,,. 
,11.de ,111e1, pecr1, ')t1ddY11p1•dos, fa11,fi11 , ,ar,,6101 
de Cllf"~• .'f p(fi:ar1:;e,,11M,r1irrdle1,maue,/.u , f'.t'( 
dr4fpr(ciof ,q,gonM½drnv.f~,olore1 ,J 011· cofa, 

'}l1uleflttl/1ojo m le1N1°l,11ma114¡ /1.1 mmrflt,: 
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~ l llluArlíñmoy llcuctendl(,imo íc!\ordon.!o,o 
de RibctJ fl:.m i:ucha.d~ Andocl,i:, 

y Ar~obl(po Jo V>lencl,.&c:. 
,l,J'9t4ml,itA-"fA -nt•6Ml;1tl• J,.,, ,,,,&,.A!lu /"1A 

,,,,,u.J,, .,, urrn,c:,¡.,, !J Y1r:1h,. 
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·~ GRA-:Jt'CA:·7,2_· 
RVM INSTITVTIO~ 
NVM COMPE.ND!V ili A' M(. 

ch:1èlc Hicronymolc~ 
dcfma Va!entino 
medico confcri1 

ptum. 
AVTORIS IN ZOILVM 

iK f ~X!'I'« Eplgramma. 
~' 

$1 tpllfp1.t11t fo¡olJJs à,nm1-hr T¡o1 fortU11bom 
Cm,d1Jr 111rd1co ./ikmt rffelwtt, 

trl•,bit, m11ior 1ea11i q11inui rif coi-porc mrns, àit 
T<tl~Ò ri11r llld/Ortt/11111, mrJc/4 911or, rfl! 

Nrmo f&ttur ddln/1.c/ ~110.I 11o1, 111rt1/l3,t, dl/t ,~,11 
I¡,fi,a~pr,md~1 /rfüo iuJ,c/11,n, 

Cuin Ptiuifcgio. 

VALEN!tl\B, 
llxc~dcbac loannr& Mcy, 

! i 4 ~-

·111i p ... •fon¡¡ Bmtdjllini Corn,eri~tni 
jlt cllf~bm librot òbf m~fianc.r. 

Altzj-11111 Corp:t,, 
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Pòalftinú'P c11i J cm. UIJQll¡ V!dc111iul. 
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G R A E C.AE A V G T O . 
P, IOH. NVNNESIO 

l\ V A L E N T l N O, 
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C11i 11cceflir libi/r1~ ei1ifíl,;,1, fed l1Jf1Y9 loc11ffe 
tior de mutdtiont ~ingua, .Gr.,udt m i._«ri

nittn cumfnr.m11l1r "ª t'.>:rftbiu;n Gf4ec,r 
tpij1nlirrm1,& d11pl,u1' cdrum in-

•• tt\'fl'~tdt ÏMf ,1.ttrl'n4, . 

Cum lic:ca¡Ja.ex T pograp!Ji:i lacobi C~n-
dm Aono M. D. LXXXl"lt .. . ,._ .. ·-· 

j 

Miquol Joroni do Ll □docmo, Graocarum lnatitutiorum Compondium, 
València, Joan Mei, 1545. 
RihlintPrFl Hic;tñrir.::i, l lnivPrc;;itRt rlP VRIPnriR 

Lledesma, catedràtic de grec i doctor en medicina, fou cap
davanter en cis estudis humanístics a la universitat de 
València. Molt relacionat amb el cercle de na Mcncía de 
Mendoza, li va dedicar aquesta gramitlica grega, segona de 
Ics que es van publicar a Espanya en cl segle XVI. 

Pere Joan Nunyes, Grammatistica Linguae Graecae, Barcelona, J. 
Cendrat, 1589. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Segona edició cie l'Al}'h11bctu111 Gmecum, obra de l'hel·lenis
ta valencià Pere Joan Nunyes, que constitueix l'estudi més 
exhaustiu sobre fonètica grega publicat a Espanya en el 
segle XVI. 

Aristòtil, De demonstratione, sive de secunda parte Analytikwn L/bri 
duo, València, Antoni Sanahuja, 1554. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València. 

Segon tom de la traducció llatina de l'01g1111011 d'Aristòtil, 
obra de Nicolas cie Grouchy, que va ser publicada a València 
amb anotacions de Pere Joan Nunyes. 
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Erasme de Rotterdam, Sifenos de Alcibíades. Bernat Pérez de 
Chinchón, traductor, València, Jordi Costilla, 1529. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

Els Si/mos de Alt'i/J/111/,•s. sepamls ben av iat !cis /\tl11.~i11 crllS
mlnns, van ser lrncl uïts al c,,stcllà pel c;inonflC de Gnndia 
Ben1:11 Pérez de .hind1ón. Pl' rcz fou un Important traduc
tor d'Erasme, de qui va fer en el pròleg d'aquesta obra una 
fervent apologia. 

Francesc Dassió, Brevis in Erasmi Copiam epitome instituendis pue
ris ulilissima, València, Joan Mei, 1548. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

Edició del tractat De copia Perborum d'Erasme que va dur a 
terme Francesc Dassió, catedràtic d'oratòria durant molts 
anys a la universitat de València. Es tracta de la tercera edi
ció d'aquest opuscle. 

Horapol·lo, feroglyphica. Joan Llorenç Palmireno, editor, València, 
Antoni Sanahuja, 1556. 
Biblioteca Nacional, Madrid. 

J>:,lmircno ,1:1 ser cl rcspons:tb lc d 'aques ta edició vnlcnci:uw 
cl ' l·lornpol·lo, cl text de In qu:11 segueix fitfd nH:nl cl cie l 'e
<l iciú pariscncn de Merder ( 1548). Dïnclubwhlc fina lita t 
escolar, cs lracw <l 'una rarissima edició. 

VALENTIAE, 
Apúd foaca. Mcy, Flandrum. 
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tr: i!!>c O?ÍílÍ • tau dí 
lJ?>oefcos Sflua per joanné2l 
111111 edite etdarlñímo lberoli011dqJ 1501 
jllulirfffimo.iit,. 3fosnnlo ll3oig1atifcata. · 

~-
; , 

Pere Joan Nunyes, De Studio Philosophico, Leiden, J. Diephorst, 1621. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

lla,fc'cllllhl(PÍll8kgúo)man11s,l11rai"'l'dtuin: l 
2 4 6cneist,ono; )!;ffi~íplclldoiai\colícf. 

IC~eo,ígínc:er laudíbus ~oéfroo 
S rl1111 per J omncm '.èlngelum rd ír et clÇJrUlí~ 
mo llt)~roí: ~ ucf J5onc1'f íUuftrtffímo. jj2). '!J o~ 
an:1f a ID01g1a i.)fcnta. 

Única obra del seu gènere publicada a la península ibèrica en el segle XVI (la primera edició és de 1594), aquest tractat proposa un interes
sant i minuciós curricu/11111 filosòfic. Nunyes va completar el volum amb l'edició d'una Vita Aristotc/is i amb unes Notae que constituïen una 
autèntica enciclopèdia peripatètica. 

Andreu Sempere, Prima, vereque compendiaria Grammaticae Latinae lnstitutio, València, Joan Mei, 1 546. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

Natural d'Alcoi, Sempere va ser doctor en medicina i catedràtic d'oratòria a València. La seua gramàtica llatina -ací en la primera edició- va 
tenir onze reedicions només en el segle XVI i una brillant carrera editorial que va arribar fins al segle XlX. 

Eurípides, Alces/is, València, Pere Huete, 1581 . 
Biblioteca Nacional, Madrid 

Un dels escassos exemples d'obres de teatre grec impreses a la península en el segle XVI, aquest volum , a més del text d'Eurípides -que segueix 
en bona mesura l'edició de Manuzio-, inclou la lrll lucció llatina de Buchanan. Encara que el nom de l'autor de l'edició no hi figura, sol se r 
atribuïda a Pere Juan Nunyes. 

Pere Joan Nunyes, Bartomeu Josep Pasqual, Joan Baptista Montllor, De Aristotelis doctrina Orationes philosophicae tres trium insignium va/entinorum, Frankfurt, J. 
Wechel i P Fischer, 1591. 
Biblioteca Nacional, Madrid. 

Tres interessants discursos de tema filosòfic compostos pels aristotèlics valencians Nunyes, Pasqual i Montllor, que havien sigut publicats en 
el seu dia per separat, apareixen reunits en aquest volum editat a Frankfurt a final del segle XVI. 

Joan Àngel Gonzalez, De origine et /audibus poesos Sylva, València, [sense impressor], 1525. 
Biblioteca Nacional, Madrid. 

Vinculat al cercle de na Mencía de Mendoza , catedràtic de poesia a València i poeta ell mateix, Joan Àngel Gonzalez va compondre aquesta 
Sylwc en defensa del gènere poètic i de la figura del poeta. 
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1 ~FRANCISCl 
~ DECIi VALENTINI DE ~l . .SCIENTI-ARVM ET ACADEMIAE 

. Valentinre Iau,dibL1s~ ad Patres Ii1$ 
ratos Senatumque literarimn 

Oratio , per Onofrium 
Clementein difcipu~ 

fom non pceniten 
dum, pubiicè 

.habita. 

Anno 1 5 4 7. 

VALENTIAE, 
.l'cr Ioannem Mey Flandrum. 

Menfe Oétobrt. 

. , 

Francesc Dassió, De scientiarum et Academiae Valentinae /audibus, València, Joan Mei, 1547. 
Bibl ioteca Nacional, Madrid 

Dis,:ur llt:adèmic ¡,m nunci:n per Oassi(1 en cl l¡ua l es glossa l' avanç cie les humanitats a la universita t 
de Vu lènd~ i s'.d ngia com :i mecenes d 'aqucs-ts estudis na Mcncí.l de Mendoza. El volum es completa 
:imh 11u:ll l'l: t/rr/,r11111U1111t·J cl'ah rc~ tants <ld .~d>k~ de l',rnwr. 
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XLIX LA FACULTAT DE MEDICINA. 

Crisòstom Martínez, Atles anatòmic, gravat. 
Arxiu Municipal de València L A l'A Ut:rAT DE MEDICINA de la universitat de València pot con

siderar- e com una de les de major relleu entre le · espanyoles, 
des que va ser creada l'any 1499. No obstant això, els condiciona
ments polítics, econòmics, socials o culturals a què ha estat sotmesa 
han influït de manera decisiva en les variacions de qualitat del seu 
ensenyament i de la producció científica dels seus professòrs, com 
també en la desigual adaptació als postulats renovadors. 
La introducció dels corrents renaixentistes, l'aposta per la nova ana
tomia, l'ensenyament de la matèria mèdica i la creació d'una càtedra 
de medicaments químics caracteritzen la situació del segle XVI, un 
dels períodes de major esplendor de l'escola mèdica valenciana. 
L'aplicació del pla del rector Blasco a final del segle XVIII i la que ha 
estat anomenada "edat de plata de la medicina valenciana", del darrer 
quart del segle XIX.-associada a un claustre plenament incorporat a 
la nova medicina basada en la investigació experimental de laborato
ri-, apareixen també com a dues etapes centrals sense les quals no es 
pot comprendre el desenvolupament de la història de la medicina 
valenciana i espanyola. 
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Lluís Alcanyís, Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència, València, Nicolau Spindeler, ca 1490. 
Biblioteca Valenciana, Biblioteca Nicolau Primitiu, València 

El Regiment és la primera obra mèdica impresa a València. Alcanyís, primer catedràtic de medicina de la universitat, va ser 
processat per la Inquisició com a judaïtzant i cremat viu el 1506. 

Hippocratis Coi Medicorum omnium principis epidemion /iber secundus, a Pe/ro /acabo Steve .. . , Valentiae, Apud loannem Mey Flandrum, 1551. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Edició del segon llibre de les epidèmies hipocràtiques que va publicar Pere Jaume Esteve, amb traducció llatina i comen
tari. Està considerat el millor treball que va fer la impremta valenciana dels Mei. 
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LI LA FACULTAT DE MEDICINA. 

1J.ASI/.E.AE, 'PEJI. 1O.A'N'NE.M• O'POJl.l'NVM. 

Andreas Vesa!, De Humani corporis fabrica, Basileae, J. Oporino, 1555. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Vesa! va ser el fundador de l'anatomia moderna, basada en la dissecció de 
cadàvers humans. En un dels gravats es pot veure el mateix Vesa!, que aban
dona el seu setial o càtedra, per a fer personalment la dissecció, envoltat pels 
seus deixebles. 

NV.,"i(.A'WI FA'JUC-1 l,.f'J,F.;i /l 

f~ \ A lf 'l•\ ,1tc.~,,:.,, \) 
l:;,.:• 
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LA FACULTAT DE MEDICINA. 

êaJDe~ 
Dlalogus. 
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Pere Jimeno, Dia/ogus de re medica , Valentiae, per Johannem Mey Flandrum, 1549. 
Facullad de Medicina, Universidad Complulense, Madrid 

EI llibre de Jimeno es basa directament en la Fabrica de Vesa!, i incorpora també nombroses dades fruit de l'experiència 
de l'autor. Conté la descripció original de l'os estrep. 

Lluís Collado, Ex Hippocratis et Ga/eni monumentis Isagoge Summa deligentia descerpta, ad faciendam medicinam non minus utilis 
quam necessaria, Valentiae, Philip Mey, 1561. 
Biblioteca i Museu Historicomèdlcs, Universitat de València 

/\l cosl:tl de Pere Jimcno, Lluís 'ollado va ser el repn:scntnnt a València de la nova :urn LOmia vesaliana. Va ser un 
ícrm defensor de la mcnwlitm hipocratista, que tlcsl:\t';lva la importància de l'obs •rvndó clínica i de l'estudi 
nmhicn tnlista de ks mnlnltics. 
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CIRVRG A D E 
G V l D O D E C A. V L I A C O 

C O N L t\ G L O S A D B r: A L: C O; A G O A ' 
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cor en Mcdki,na, Lcé'ro; clcfamif(nn 
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r-

- Valencia. 

.I)nprelíaêñValeñcii énêafadeP.èdroPatr1010 _,o 1S91S, 

Vendoníe•iictíad.c Franclfco Mlgud 1DCICl~~ifS!!g!!!! $~ ltpl•~ 

Guy de Cau l iac, Cirurgía de Guido de Cauliaco .. . , València, Pere Patrici, 1596. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

; 

Traducció comentada per Joan Calvo. El gravat, que representa sant Cosme i sant Damià, està basat en els quadres 
de Joan de Joanes. 

Pere d'Olesa, Summa /olius philosophiae et medicinae .. . , Valentiae, Duran Salvaynach i Arnau Guillén de Mom pesal, 1536. 
Biblioteca Pública de Palma de Mallorca 

Pere d'Olesa (ca. 1460-1531) va nàixer a Palma de Mallorca i va estudiar medicina en les universitats de Pisa, 
Montpeller i Lleida. A final del segle XV va arribar a València, on va ocupar el càrrec d'examinador de metges i, 
més endavant, una càtedra en la universitat. En els últims anys de la seua vida va escriure aquesta obra, en la qual 
exposava les seues idees corpuscularistes, inspirades parcialment en l'atomisme clàssic grec i en la noció de míni
ma natumlia, procedent de la filosofia de la matèria aristotèlica. 
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EVONYMr., 
P H I L I A T R I.,. D, 
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1Jl.ALOGVS 

l VEROS M.E-
o.· tcr N AE FONffEs 
INDICANS, A VCTORE 

Laurentio Coçar, Valcntino 
Doél:ore Medico . 

.A'D JLLPST~JSS JMVM 
& Exce(le11tijlim11m1J.1)on 

Manricum d Lar · 
wn Najarie,Co .. tem Valen-

Nomenament de Llorenç Coçar com a "visitador real de las cosas de 
medicina y cirugía", El Escorial, 21 d'octubre de 1589. 
Reial Cancelleria. Arxiu del Regne de València. 

Deixeble de Coll.1do, Joan Plm,a i Mit1ud Juai1 Pasqual, Cuçar 
es va dedicar inieialmcm 11 l'exercici de la medicina i va ocupar 
Jiven,us llucs e11 imliludo11s relacionades amb el control de 
l'activitat professional. 

Llorenç Caçar, Dialogus veros medicinae fon fes indicans ... , Valentiae, 
Apud Petrum Patricium, 1589. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

La petita obra de Llorenç Caçar està escrita amb la forma de 
diàleg, gènere emprat habitualment pels científics renaixentis
tes. Com és també habitual en aquests anys, l'obra conté una 
crítica al saber mèdic clàssic i una primerenca acceptació de les 
idees paracelsistes. D'aquesta manera, Coçar defensa amb Para
cels que el fonament de la medicina no han de ser les "autori
tats" gregues o àrabs, sinó la filosofia, l'astrologia, l'alquímia i 
la virtut o el domini de l'art de guarir. 

Conrad Gessner, Thesaurus Euonymi Philiafri, de remediis secretis 
/iber ... , Lugduni [Lió], Apud Antonium Vincentium, 1555. 
Biblioteca Nacional, Madrid. 

El títo l de la nova càtedra de medicaments químics procedeix 
de l'obra de Conrad Gessner (1516-1565) De remediis secretis 
/iber. Conté una col·lecció de receptes mèdiques, mètodes de 
dcslil·lnció d'ol is essencials i diverses dcscripcion~ de tècniques 
dacionadc. nmb l:1 fnbricació cl• vi. En arn que va ser puhli
cncla soia cl pseudònim d"''Euonymu Philimrus" . esdevingué 
1111n cie Ics obres mts f:11110 es del seu nutor, i vn ser tracluïdo n 
l'alemany, al francès i l'anglès. 

LIV 
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Georgius Agrícola, De re metal/ica, Basilea, J. Froben, 1556, gravat. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Una de Ics lr:tdicions que vn comribuir ckci ivamcnt a l naixement de la química com n di ci
plinn independent va ser la mineromctal·lúrgin. que es va cl' envolupar principalmen t al marge 
de In universitat. Una dè lc$ ob~s més importants vn ser la di?! metge humnnis1n Gcorg 13aucr, 
més oncgut com a Agrí olu . cl qual va ser un del primers autor. que ulilitzà In par:iulu "chy
mia", n partir d"'alchymin", d'acord nmb l, trndi ió humnni rn d'èliminar 1c corrupcions imro
duiclcs pe ls autors i1r:1bs en èl snbcr clòssi . Li, seua obrn més important va cr Oc re 111.-t,1/lic11, 
un tractnl de mineromctal·lúrgia, n:cditnt i lraduïi en nombrosc ocasions. 
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Maties Garcia, Dispula/iones med1cmae selectae in duas partes d1stributae, Lug· 
duni (l irí], S11mrtih1.15 P~t,1 Bourge:i~ 1677. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Maties G.:ucia, u1leu1illic <l'anatomia entre l 663 i 1687, va ser la 
principal figura de la facultad de medicina durant les dècades centrals 
del segle XVII. Va tractar de recolzar·se en la tradició anatòmica 
valenciana que qualificà com Hisp1111i11c sola anat/10111i11c mrtgistm, i cri 
ticà la teoria de la circulació de Harvey. 

Fèlix Julià Rodríguez i Gilbau, Praxis Medica Valentina, in gratiam tyronum scrip
ta .. . , Valentiae, Typis Viduae Benedictí Mace, 1681. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València. 

Rodríguez i Gilbau va ocupar la càtedra d'herbes des de 1656 fins ;1 

1660, i després la de pràctica fins a l 681. A pesar del galenisme orto
dox del seu autor, l'obra s'allunya de l'escolast icisme. Dcs~riu hé cb 
fenòmens clínics i és ponderada en les recomanacions terapèutiques. 

Maties Dom ngo l Ramoin, Breve defensor/o de una Recela sacada a la luz por los 
Just,cias .•. , dins Vlcentio Garcia Saial, LJ(ll,ssíma d1sputal/o de d,gnofrone, et cura
rfone Febrium, Valenltae, Ex Typographía loannis laurenhs Cabrera. 1682. 
Biblioteca l Museu Hlsloru;omèdics, Universitat de València. 

Defensa de l'ús de l'escorça de quina en el tractament de les febres 
intermitents. I.:autor, galenista moderat, va ocupar la càtedra de curs i 
va escriu re wmhé um, monogrnfi :i sohn: la pigota, la pesta i la p:1 llo la, 
en cl qunl va dc. wcnr l:i ~upc1 iorital de les descripcions clít1i(j11C::s 
modernes dnvanl Ics clitssiques. 
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William Harvey, Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, Lugduni Batavorum [Leiden], apud Johannem van Kerckhem, 1737. 
Gravat relatiu a les vàlvules venoses. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València. 

Publicada el 1628 , l'obra de l·larvey va criticar l'explicació que solia donar-se sobre cl moviment de la sang i va descriure el que 
con ·i.~cm rom a "circ11l;1ciú major". En el gravat, un dit o¡ 11meix una vena turgent i un altre desplaça la sang en direccicí distal 
fins a In vitlvu la IllÓ- prbxima. S'alcen cis dits i la sang toma il fluir en direccicí proximal. L:obra de Harvey va ser un dels princi
pab temes sobre cl qu;tl es v;1n enfrontar els metges pari! !aris del sistema galènic tradicional i els 11,watcm·s-
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Joan de Cabríada, Carta lilosófica médico-chymica. En que se demuestra, que de los tiem
pos y exper,encias se han aprendido los mejores remedios contra las enfermedades .. . , 
Madrid, [Lucas Antonio de Bedmar y Baldivia, 1687]. 
Biblioteca 1 Museu Hlstoricomêdics, Universitat de València. 

La Carta de Joan de Cabriada, fill d'un catedràtic de medicina de la universi
tat de València, està considerada com l'autèntic manifest del moviment nova
tor. Inclou una defensa ferve nt del nou cri teri • ·pcrimènt.11 L'nfront de l'au
tori tat dels clàssic , unn com pcLcnt exposició de 1c teo ries fisio lògiques i 
mèdiques més modernes, i també una clcnúncin molt lú idn de l'cndnrreri
mcnt mèdic en què es trobava Espanya. Va assolir una gran influència i va ser
vir com a nucli central en la primera fase d 'enfrontament entre els galenistes 
trnd icionals i els noPatores. 
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Joseph Jakson, Enchírldlon Medlcum, Matrili, Ex Typographia Antoni i Marin, 1734. 
Biblioteca i Museu Hlsloricomèdics, Universitat de València 

Edició preparada per Marià Seguer, que va ampliar amb anotacions pròpies i altres materials. 

Pasqual Francesc Virrey i Mange, Tirocinio practico, València, Joseph García, 1737. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

LVIII 

Catedràtic extraordinari de la universitat de València, Virrey i Mange es va adherir també al "sistema de la fermentació". Va ser, a més, autor d'un Manual de 
cirugía practica, publicat el 1743. 

Francesc Lloret i Martí, La ca/entura Mesenthérica es la Reyna de las Calenturas., ., Madrid, Imp. de Manuel Fernandez, ca. 1730. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Novator valencià que va ser titular d'una de les càtedres de matemàtiques, però que no en va obtenir cap de les de medicina. Es va adscriure al moviment iatro
mecànic. 
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Reproducció d'un microscopi utilitzat per Leeuwenhoek. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de Valènc,a 

LA FACULTAT DE MEDICINA. 

El comcrd, m l microscopistn Antonic v:in Lccuwcnhock vo cr capaç 
de consLniir el seu propi micro copi, que va aplicar als cus 11ombro
sos estudi· sobre roques, crim11ls, plamcs i animals din1inulS. 

Chrisostomus Martines Valentianus, gravat. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

AuLorc1rn1 del grav:idor i anat0mista risòstom Martínez (València, 
1638-Flancks. c.,. 1694), l'At les anntòrnic del qual és au tor pot ser 
considerat l'única contribució importanL al sabe r morfològic feta a 
Espanya durant el segle XVII. 

Crisòstom Martínez, Atles anatòmic, gravat. 
Arxiu Municipal de València 

Cap a 1680, Crisòstom Martínez va començar a treba llnr en un 
Atles anatòmic. El 1685, la ciutat de Vnlè11cia i el claustre mèdic cie 
la universitat van sol ·li itar a Carles li l crmís per concedir-li una 
ajuda econòmica a fi que pogués acabar-lo a París, on Martínez va 
arribar cl 1687. 
Encara que no cl va poder concloure, l'All<!! -in1egrnt ,~r 18 li\mincs
és una obra moll notable en la hisLòria de l:1 il·lus tració anmòmica. 
Hi dcsinquen fe aport,icion macro còpiqucs i, particularment, Ics 
referents n l'anntomia microscòpica -la i1wcstig;1ci6 de l'estructura 
ò · ·in-, de la qunl va ser Martínez un del precursor curopCll . 

octani de Lc ·uwcnhoek, Swammcroam. lkllini, Hookc i Grcw, cl 
seu lrcball correspon als anomenats "microscopi tci clàssic ". 
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Crisòstom Martínez, Atles anatòmic, gravats i anotacions de l'autor. 
Arxiu Municipal de València 
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Andreu Piquer, Medicina vetus et nova, València, Josep 
García, 1735. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Primer llibre publicat per Piquer, al qual es degué 
bona part del seu prestigi inicial. 

Ar,dreu Piquer, Reflexiones cr/1/cas sobre los escrilos que 
han pubflcado los D.D. y cathedralicos ... , València, Pasqual 
Garcia. 1746, 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Fullet publicat per Piquer amb motiu de la polè
mica que hi hagué entre diversos metges sobre un 
cas de "febre hèctica" o tisi. 

A"NDREAE PIQUERII 
: ' ; ... " ' 

p 
ARGHI.AT!-t _l 

R :A X .l 
M E D I.G .A. 

Ad ufum Scholac Jlalentinae. 

PARS PRIOR. 
CUM PRIVILEGIO. 

S·.-.. 

MATRITI : Apud JoAcHIMuM IOARRAM, 
Typagroplrnm. Anno M, Dec. l.l:Jv. 

l' -

Andreu Piquer, Tratado de las Calenturas según la observación, y el mecanismo, València, lmprenta de Joseph Garcia, 1751 . 
Biblioteca i Museu Hlsloricomèdics, Universitat. de València 

Trnc111t sobre les febres que? Piquer va redactar quan encara era un pnrlidnri dels corrents iatromecànics. Aquesta obra va assolir una certa 
projecció europea, va ser t raduïda al francès i va ser impresa dues vegades, igual que la seua Praxis, que va ser publ icada en llatí als Països 
Baixos. 

Cristòfor Fabregat, Discurso médico-practico sobre el modo de socorrer y revocar a sus sentidos los Ahogados, Ahorcados, E/ados, y Sofocados ... , València, 
Francisco Burguete, 1776. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

En aquesta pàgina s'assenyala com a remei per als ofegats la introducció de fum de tabac als intestins per mitjà de l'instrument que s'hi 
descriu. 

Andreu Piquer, Praxis medica, Madrid, apud Joachimum (barram, 1764. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Piquer, catedràtic d 'anatomia a València, va redactar alguns manuals per a l'ensenyament "ad usum scholae valentinae". 
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L D L 
PRtETOR, RECTORES, ADVOCATI, ET SECRET ARIUS 

Magnifica:, Nobiliísima:, ac Fidelilsima: Urbis Valentina:, ejuf-
dem Generalis Studiorum Univerfitatis Patronx ,. ad quos 
eleél:io Cathcdraticorum pertinet: . · , 
".;T.::• 1v1 NU3US noeu m facimus, vac arc in hac Valentina Schola (. •. //,',)¡;,,.,. 0[,.,,,...,j 

• /Je/l ,.,.,,.,J ,~, L-L//4L~; JU~IJ.;..f j e.M ~~-rn✓·,,. ~ '.,,9"/ /., r,,:"(,' ✓r-J a. ~ 
~J .... /,:,.~, _,,ï /,cn~YYL, vd :;T...-//,VY'L<->?•.,_ ____ _ 

----- - -----
e¡ u a m qui obtinerc delideraverit, diligcns, ac rigoroíum íubirc de bet examen, propllgnando íci
licet Lmo die boris fo!iris, Theíes /}/1,)> ·e ,,_,,,_ 

cxplicJ1:do pcrinccgrum, nlccrius dici, hor:1. í¡>atium, unum ex cribuspuné\is íorrc afsig1mis vigc- l 
lima quarta immcdiarè :1ncc cxplicarioncm hor:1, cx ~:;:;.,: .::'/, ,,: .k..:~;,.,:.. ,.:!- . ., ,,. r:t!,,,,..._ 1 
,.,,. - . / 

& cum cn:rcris Coopolit0rih11s nrgucndo, hoí911c omncs licccrarios l~'l:us ndimplcndo, juxro ln11-
dab1icm cjufdcm Unil•crfrrntis ftylu m in fi m1hbus bucuíquc fé rvncum. N o!~uc cupicntc5 Uni
vcrliracis rplcndori confülcrc, l•vh gi~rorum cicfoonc , 9uorum cxplor:ira indulb-ia , ce rcam nos 
add11cac in r¡,cm magno Academin:, & Rcipublicx bona, ofticium fu um gdl:uros, om11c¡, & fin-
gulos in cl1~b Uni1·crliracc •. }.:c.,;:,,., ., .67,, ,,0,,a _ _ _ _________ _ 

c:iui nd concmíum 1•cnirc , & prn:diélo exa mini fubjici volucrinc uc incra f,,;, j ,;.,,....._. 
dicrnm ccrmim11n nd hnrum d.,c:i Ct)inpuc, ndum cornin no!trx Auk, &Ac:i.lcmin: Sccrcrnrio, 
ad firmnncbm oppofi noncm comparclnt pr.dèncium rcnorc cimnus, nli:is dicto cer mino clnpfo, 
ad Oppolicon1mcxnmcn, & C:1rhcdr.1tici clcd1oncm procctb nus. <2!!1)d , ur omnibus inno
tcrcac. pr.i:fcnccs litccr:iç til'choc publicum cJifünn manu nofl:ra lubli:ripc:um, <lí[t:i: Ün11·01í1rnris 
figiilo mu11irn 111 , t:.. per infrnfè:nprum Sccrcranu m rcforcncbcum , ex cd1ri, pL1 blicis, & :itluccis 
!ocis :1fligi juf11mus. Jn ; l::d ibqs P puli Valcnrini C apirnlaribus, <lic t <t' c.#,,•~ ,., .,f, · __. 
anni M .DCC.XX.'<l l - : .. · .:. , , ' . 

~J - / l ·{• •· J_..~ . l ~h~ •'• .,:";,,... . "",/ 

✓~ · , ~r". l'' ,,. , • • , ,,l,,.. ... ..... :,,,,. ~. ;;1~ 

., ;.," ... ,, ~ .... ,,,. ;, 

Edicte de convocatòria d'una càtedra de curs o medicina teòrica, 1732. 
Arxiu, Universitat de València 

.,.. 

En aquesta convocatòria s':1nuncia la vncnm d'un:i càtedra de curs per l'ascens de Jaume Sanz, el seu 
ocupant fin :i aquell moment, a la d ' herbes o simples. Realitzada l'oposició, era la Junta de patronat de 
la ciutat de Vn lèncía qui en decidia cl noincnamcnl. 
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Tomàs Vilanova, Adversaria Chemica, 4 vols,, manuscrit 
Real Academia de Medicina, Madrid 

1i11n;1~ Vi la11ov:1 i\•l111ic>z i Powmos ( l ï37-1, 02) va cursat· cslU• 
dis de medicina en la unív~1--i1at de V:ilènda. en In c¡ual va 
uh tcnir cl títol de loctor cl 176-L Va fer u11 vi:lll(C d 'es tudis per 
clív1:rsns p;iïsos d 'Europa i. clcspn:s de concursar ·11 :11¡.:uncs 
nposicin11 ·, v11 ¡:u mynr finn lm 'Ill 11 11 :1 ci1tedr:1 ~•11 l:1 univcrsit: 11 
de València, A partir de l'aplicació del pla 13lasco, va passar a 
ocupar la càtedr;1 de química i boti1nica fins a la seua morL La 
major part de l:1 cu.1 o bra 1111fmir;1 es troba manuscrita. El 
dqcumcnt c¡ue v:1 1i1t1l:1r Adl','/'$t1ri,r ·1,,'lllim conté 11 11 co11ju 11 1 
d'cxtractcs n:lncionats a mb Iu qu imirn , Es tracw. proh11blc
mc111. d •Is matcriab que va 11tilit;mr p<!r n la prcp:1ra ·i<i de ks 
seucs dasse~. 

"Discípulos o cursanles de química baxo la dirección de el Dr. Dn, Manuel 
Pizcveta, regente de dicha caledra, vacante por muerte del D, D, Toma.s 
Vilanova, Curso t• que empezó en septiembre 1802~ dins Re/ación de 
alumnos de medicina, 1786-1802, y pape/es var,os, manuscrit 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

En la càtedra de química regentada pe r Tomàs Vilanova a final 
del segle XVIII és possible trobar n:pn.'1-l' ll \anls dels diferents 
grups interessats per la química, des dels estudiants de medici
na i farmàcia, fins als artesans i agricultors pertanyents a la 
Societat Econòmica d'Amics del País de València, 
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José García, Fachada y efevación de fa obra que se propone executar en fa Universidad Literaria de esta Ciudad para Efaboralorio Chímico y 
Observatorio Astronómico, 1791, dibuix. 
Arxiu, Universitat de València 

El pla d'estudis del rector Blasco, aprovat a final de l 786, va intentar dotar la universitat de nous equipaments científics, com 
ara un labora tori químic i un observatori astronòmic. 
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COMPENDIO 
DE MEDICINA PRACTICA 

ARRROLADO 

A LAS F.Xl'L l CACIONES 

Of:L DOCTOR PON n:ttx J\nQU "'~ 
'VÍGIÑ 1.lu,~oa1.•11• ra cJN1oRA . .. • tt. 

\" C'U.!Dtt.<r1.;:o DR CL/NJCA Pit f,A 111\'I· 

\'.GltSID/iD DH \'Atli.NclA, 

l'Dll 

// ON A,\1CJ¡" L S:t ' Z l' MU /./2 , 
-" IUNJ h l .st"rfflt /llf 1.0,ii • ~Ot ltA: l ' II 1-'• 

l'IJ..'}<11 1 )' 7'lf'lU.,I-, nt. I.A l'IB ,IC/SA'JU 

Àngel Sanz Muñoz, Compendio de Medicina practica, 2a ed., València, 
lmprenta de Estevan, 1820. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Snnz Murïoz va publlcar :1q ucsl compend i d':1cord :tmb Ics 
ex¡ lkncions clè Fèlix Miquel 'hi po veure la menwli1a1 una
tomoclfnic;i, cnmclcríslic.1. de l'e. cola de l>nrís. Aquesta càtedra, 
també :rnomcnncln de "111cdlcint1 pr. clk,1", 1..a:au:i pd pl.1 d'cs
ludis del rector Bl11sco, cl 1787, va int rod 11 ir e n In docència uni
verr.itñrin l'cnscnyamcnl al w,Lal del llil del malalt i la realitza
ció de necròpsies clíniques. 

Herm8.!ln Boerhaave, Aphorismi de cognoscendís et curandis morbis, In 
usum schofae vafentinae. Nova editio, Valentlae, Josephus Estevan et 
Cervera, 1 791. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

L:obm de lloc_rhanve consli1ucl. 1mn àmplia exposició cie pràcli
camcnl In totalitat del snbcr mèdic. Molt milit:(adn a Esp:mya a 
pnrtir de Ics reformes de nrlcs Ill. aquesta cdid6 es destina a 
l'cnscnynmcm mèdic a lo univérsit:ll de \f.1lcnci:1. 

Hermann Boerhaave, Opera Omnia Medica compfectentia, Venetiis, Apud 
Laurentium Basilium, 1751 . 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

l·lermann Boerhaave ( 1668-1738), catedràtic de la universitat 
de Ll!idcn. va assolir m, gran prestigi en l'cpocn i va se1· anomC?
nat "communis Europcac praeceptor". Va nsscn tlll' el progrnmn 
de Sydcnham de dcscriur · totes les mal:illics; WI associar-lo a mb 
l'cn~cny:imcnt al costal del llit del malalt i va concedir gran 
importi111cin a les indngncions necròpsiques. Tamb1: w, crear un 
model 11 u d'història clínicn que, amb algunes variants, s'ha 
mantingut íl ns a l'aclun lit:1l. 

6,ff .Ld lflOJA, . 

V,\t,INCIA 
aN LA. IMPJ\IN'J'A UB Ul' 1•4 

1810, 

.. 

APHORISMI · 
<J)E CO(j:J(OSCEJ'(VIS, 

E.T CU'l{_AN!DlS, MO(it'BIS. 

IN USUM SCHOLA!l VALENTINAE. 

DIGESTI 

AB HERMANNO 
Ifo·ERHAAVE. 

NOT'A EDIT/O C.dETEl!IS ,wcrtoR 

Jlr JHl6..VJJ.4TJaR, 

L /J;'t;z !l:t 

8 l 'VALENTIAE. 
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B 
Medícinee , o mncc . hcm ia: 

8< Colle git practici , m .ACAO. LUGO . l\A T. 
PROFESOR ORDINAlUUS . 
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.Año de 1 788. · 

Pierre-Joseph Macquer, Elementos de química theóri
ca de ... traducidos del francés al castellana por Miguel 
Gerónimo Suarez, y reimpresos para el uso de la 
Universidad de Valencia, València, Joseph Estevan, 
1788. 
Biblioteca Valenciana, Biblioteca Nicolau Primitiu, València 

El pla d'eslUdis del rector Blnsco, que va entrar 
en vigor II partir de 1787, va crear la càtedra de 
químico i va prescriure com a text el de Pierre
Joseph Macquer. 
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TRATADO ELEMENTAL 
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Anlolne-Laurent Lavolsler, Tralado elemental de qui
m/ca, presenlado baxo nuevo orden y conforme a los 
descubrimienlos modernos ... , traducido al castells
no por D. Juan Manuel Muné.rriz ... , tom 11, Madrid, 
lrnprenta Real, 1798, làmines gravades per Manuel 
Navarro. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 
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TRATADO ,,/' 
INSTRUCTIVO, Y PRACTICO 

SOJJRE EL ARTE 

DE LA TINTURA: 
' llECLAS EXl'ERUU,STAOAS l' m,TOOICAs 

r.1r.i únur Sab,. • J..;an:11 ... Hitu1 de tuJ~• cllsd, 
'f J~p.HtO C-tl rJm.l. 

}'ORMADO 

DP. o/1/J li:.' l!/1.I, ¡¡,.• s,.1J .• 111r.t1&t m; 111r:qu1~. 
1 J.,~ Nul SfllA CtM.'t,d .b Cz..•,..i• . tw JJ. I.WI F11..,., 
ú:. ;\l.u,:n Tat.,m, at.u.J J, h ú,bJ" Tri.t!,• , rffdJ 
"Lt ú f'i,f,•.z:,·.1,11 uJ.:, Jr /,'1 T,.,,, Ñ 1'11.Z Crab.J • T 
u ktJM. JJN,•!!;t .bl J.t l.J /l.1Jl J.:.Jr;u 'l". l.:, ei~ t:,r. 
M~:'!•fu:/~:1't: ~;:;,~,~ '~!;:s t; 
l'.1¡1,iJt1¡,11 S.·J, k AJm:.,J,~J., MA L":,u J..lJ!J4.lu.:. 

MADRID. M.DCC.LXXVIII. 

EN u b1ru1rrA DE Hus ROMA~ 

CNt ta, LiuRti,21 •tuí4ri,11. 

Luis Fernandez, Tratado instructivo y practico sobre el arte 
de la tintura: reg/as experimentadas y metódicas para tin
tar sedas, /anas, hi/os de todas e/ases y esparto en rama, 
Madrid, lmprenta de Blas Roman, 1778. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

La creació de la càtedra de química va estimular la 
publicació de traduccions o treballs originals cis 
títols i Ics imatges dels quals recorden Ics diferents 
tradicion des de les quals va ser cultivada aquesta 
disciplina durant el segle XVIII: la química aplica
da a les arts de la clntura; també per a metges i far
macèutics i, per acabar, relacionada amb els nous 
sabers teòrics que van intentar d'aproximar laquí
mica a la física experimental i la matemàtica. 

LA FACULTAT DE MEDICINA. 
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Model en cera de l'anatomia de la boca 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 
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Cap anatòmic de cera 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Estoig de dissecció. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Lupa anatòmica de Dubosq-Pellin. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

L'anatomia -disciplina que pràcticament estava conclo
sa en cl egle XY III des que el movimcm ve rili;1 l'havia 
canvinda per complet- vn continuar sent cultivada amb 
un alt nive ll per l'escola mèdica va lcncfana. En cl con
junt, mostrem dues figures de cera acolorides destina
des a la docència: un tall de la boca i l'estructura super
ficial del coll i el cap, un estoig de dissecció de l'època, 
i la lupa de Dubosq-Pellin, materials incorporats com a 
instruments bàsics per a l'estudi de l'estructura íntima 
de les parts anatòmiques. 
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Joaquim Sorolla, El doctor Simarro en el seu laboratori, s.a. 
Universidad Complutense, Madrid 

Estufa histològica. Constructor: Paul Couprie, final del segle XIX. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Estudialll n Vnlèncin, Lluís Simnrro hagut d'anar-se'n a 
Madrid per acnbnr <!Is seus estudis despré dels seus problemes 
nmb cl cmcdri\tic de ciru rgia Enric Ferrer ViJicrta. A p11rtir de 
1875, e vn formnr com a hi tòlcg n la Societat Histològica 
Espanyol.,, fundada per Aurelinno Mnestrc de Snn Junn, i n 
diversos laboratoris madrilenys. 
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Santiago Ramón y Cajal, Elementos de histolo
gía normal y de técnica microgrtifica, Madrid, 
Tipografía Artística, 1926. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de 
València. 

Cajal va fer una revisió sistemàtica de la 
citologia i anatomia microscòpica dels dife
rents teixits orgànics, i va actualitzar els 
sabers amb les seues pròpies investiga
cions. Aquesta dedicatòria recorda que 
Cajal sempre va mantenir els vincles perso
nals i professionals amb el claustre mèdic 
valencià, del qual havia estat membre. 
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Santiago Ramón y Cajal, Concep/o, método y programa de anatomía descriptiva y general, 1883, manuscrit. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Memòria que Cajal va redactar amb motiu de les oposicions que, al desembre de 1883, el van portar a con
vertir-se en titular d'una de les càtedres d'anatomia de la facultat de medicina de València. 



Fotografia de Santiago Ramón y Cajal als 81 anys i dedi
catòria manuscrita de Cajal al professor Joan Bartual en el 
fullet Carrera /iteraria, méritos, títulos, condecoraciones, pre
mios, distinciones y lis/a de trabajos de D. ... , 2a ed., Madrid, 
Tipografía Artística, 1933. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València. 

Cajal va realitzar alguna de les seues primeres inves
tigacions sobre el sistema nerviós amb el seu amic 
Joan Bartual, que més tard va ser el primer catedrà
tic d'histologia de València. 

Una excursió del Gaster-Club per l'Albufera. Fotografia, ca. 
1884-1887. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

A València, Cajal es va fer soci del Casino d'Agricul
tura, i hi va organitzar, amb alguns dels membres, el 
familiarment anomenat Gaster-Club, una societat 
gastronòmica i esportiva encarregada d'organitzar 
excursions per a caminar, menjar i fer fotografies, 
tècnica que Cajal va practicar amb fruïció. 
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Santiago Ramón y Cajal, Esquema mural de l'estructura del cerebel, pintat per Ramon Padró, ca 1900, 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Després d'aprendre la tècnica de tinció argèntica de mans de Lluís Simarro, Cajal es va dedicar a investigar 
l'estructura del sistema nerviós. El dibuix representa l'estructura del cerebel (talls transversal i longitudinal 
d'una làmina cerebel·losa). 
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Pelegrí Casanova, Estudios biológicos. Vol. 1. La biología general, València, lmprenta 
Ferrer de Orga, 1877. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Targetes postals enviades per Ernst Haeckel a Pelegrí Casanova. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Ernst Hacckel (1834-1919), biòleg í metge de memalital materialista, 
va ser m1 dels més radicals dcfcn ors del darwinisme i de la seua capaci
tat per a explicar l'origen de la vida. Va mantenir correspondència i 
intcrcaiwi d'idees nmb Pelegrí Casanova. 
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Articles apareguts en la revista valenciana 
Tn'buna Médlca, amb motiu del número monogrà
fic dedicat a !;homenatge a Daiwin, en el qual 
s'inclou una carta de Miguel de Unamuno. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de 
València 

València va ser un dels llocs en què cl nou 
evolucionisme va ser rebut amb fervor per 
pnrt de naturaliStes, metges i professors de 
la universitat que van contribuir oberta
ment a la recepció i difusió del nou para
digma biològic. El catedràtic d'anatomia 
Pelegrí Casanova va mantenir una relació 
estreta amb nuclis darwinistes europeus, i 
va defensar l'obra de Darwin en les seues 
publicacions. 
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Làpida de l'homenatge dels estudiants de medicina a Darwin, 1909. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 
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Correspondència mantinguda pels organitzadors de l'homenatge a Darwin amb personatges rellevants de l'època. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

l, 

El 1909, sota l'empara de la facultat de medicina, els estudiants van fer un acte d'homenatge al naturalista anglès per a commemorar el 
centenari del seu naixement. 
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CLAUDIO' BERNARD Claude Bernard, lntroduction à l'étudè de la inédecine 
expérimenta/e, París, B. Baillière, 1865. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

El pensament de Claude Bernard va ser el 
referent de la introducció del mètode experi
mental en fisiologia, no únicament en l'àmbit 
francès, sinó en tot el món, i particularment a 
Espanya. La seua reflexió metodològica princi
pal està continguda en la seua obra. 

ft 
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Claude Bernard, La ciencia experimental. Traducció 
d:t\ntonio Espina y Capo, Madrid, Bibliotèca Perojo, 1878. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Les obres de Claude Bernard van ser traduïdes 
al castellà al final de la dècada de 1870 pel 
metge Antonio Espina i van assolit una àmplia 
difusió, particularment entre els metges de 
mentalitat positivista, partidaris de la renova
ció dels sabers i de l'abandó de doctrines com el 
vitalisme . 
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François Magendie, Précis élémentaire de Physlo/ogie, 2 vols., París, Méquignon-Marvis, 1816. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Un dels primers defensors radicals de la investigació empírica i experimental per a comprendre el 
funcionamem orgànic va ser cl metge francès François Magendie, el qual, contrari a tota especula
ció tcò1ica, es definia a si mateix com un "drapaire de dades". El seu manual de fisiologia va tenir 
una àmplia difusió en Ics universitats espanyoles. 
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Claude Bernard, Leçons de Pafhologie expérimenfale, París, Baillière et Fils, 1872. 
Biblioteca i Museu Hlstoricomèdics, Universitat de València 

Les ciències mèdiques es van convulsar profundament amb el program o dï nvesLignció experimcmal de les fu ncions 
orgàniques dels efectes dels fàm1acs i de les causes de malnllia. l:intcnt d 'nplícar la invest igació de laboratori nls fcnò· 
mens que provoquen la m:tl:lltia va fer nòixer el concepte de "patologia experimental", que tenia com a objecLi u pri1.1 • 
cipal l'esLUdi experimental de Ics cUsfuncions. 

Francesc Aguilar l Lara, Cuadros sinóplico·descriplivos de fisiolog(a humana, València, Pascual Aguilar, 1882. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Un dels més destacats representan1s del corrent experimemalista i defensor acèrrim de les idees de Bernard va ser 
Francesc Aguilar i L.am, que va passar fugaçmcm per l'ensenyament de In fi siologia ab:ins de consagrar-se com n cirur
già a la nostra ciutat. D'aquesta època daten els seus Cuar/ros si11óptico-dcscri¡,tl11os ... , en els quals és palesa In influèn
cia del fisiòleg francès . 
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Flascons de la col·lecció de matèria mèdica 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

En aquesta època, els estudiants havien de conèixer les caracterís
tiques de les plantes medicinals, i també la preparació, la dosifica
ció, les formes d'administració i les indicacions de cadascuna de les 
plantes. 

Caixa d'alcaloides de la Casa Merk, ca. 1900. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Al llarg del segle XIX es va passar d'utilitzar les plantes a usar-ne 
els principis actius aïllats per procediments químics, i també medi
caments de sín tesi. 

Màxim Antoni Blasco i Jorro, Principtos o elementos de mater/a medica para 
el vso de los que empiezan la pracli'ca de la medicina, València, José de Orga, 
1800. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Blasco i Jorro va ser professor substitut "de curs" i de medicina 
pràctica. Aquest manuul va tenir tres versions i algunes reedicions 
fins o l 825, cosa q11c demostra que va ser molt apreciat com a text 
de matèria ml!dica en la seua època. 
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L Gilabert, Bust d'Amalio Gimeno Cabañas. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Natural de Cartagena, va cursar els seus estudis de medicina a València. 
Per raons polítiques, els va haver d'acabar a Madrid. El 1877 va tornar 
a València com a catedràtic d'higiene. Més tard, es va dedicar a la polí
tica i va arribar a ser una personalitat destacada del liberalisme que 
encapçalava Canalejas. 

Amalio G i meno, Tratado elemental de terapéutica, materia médica y arle de recelar, 
València, Ubrería de Pascual Aguilar, 1877-80, 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Aquest va ser el tractat de Ja matèria més actualitzat del moment. 
Gimeno s'hi mostra seguidor de la farmacologia experimental, però 
sense deixar mai de banda el malalt. Va exercir una poderosa influència 
en el successor de la càtedra, Vicent Peset i Cervera. 
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Vicent Peset i Cervera, Quadern de laboratori, manuscrit, final del segle XIX. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de Val,ència 
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Entre l'àmplia producció científica de Peset Cetvera, destaquen els treballs consa
grats a la farmacologia: efectes del vanadi, intoxicació iodofòm,ica, ús d'anestèsics, 
acció de la nicotina, estudi de la rocelina, etc. També va desplegar una intensa tasca 
com a analista d'aigües potables i mineromedicinals, aliments i medicaments. 

Vicent Peset i Cervera, Curso elemental de terapéutica, materia médica y arte de recelar, 
València, lmprenta de Federico Doménech, 1894. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Aquest compendi de Peset, que va ocupar la càtedra de terapèutica i matèria mèdi
ca des de 1888 fins a 1925, va incorporar totes les novetats de l'època sota el pris
ma de la nova mentalitat experimental. Va insistir especialment en el tema de la 
farmacodinàmica. 
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Una caricatura del claustre de medicina. Dibuix de Costa España i litografia de S. 
Dura, 1922. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

En la caricatura np:ucixcn, d'esquerra a dreta: Juan Bautista Peset, Tomas 
Blanca, Jesús Bartrinn, Modesta Cogollos, Rafael Pastor Gonzalez, Rafael 
Pastor Reig, Ramón Gómez Ferrer, Juan Bartual i Miguel López Romeu. 

Expedient acadèmic de Maria de la Concepció Aleixandre i Ballester, llicenciada en 
medicina i cirurgia el 1889. 
Arxi u, Universitat de València 

Concepció Aleixandre i Manuela Solís van ser les primeres graduades per 
la Ullivcrsitat de València; es van llicenciar en medicina i cirurgia a la uni
versitat de València. Les dues van desplegar una notable activitat com a 
especialistes en tocoginecologia. Alebmndre vn obtenir una pla~a de mct
gcssn titular a l'l·lòspitnl de In Princesa. :i M:idrid, i vn publicar nombrosos 
trebnlls. En la scuo maduresa va ser responsable d'una secció d'orientació 
feminista de la revista La Medicina Social Espa,ïola ( 1916-I 920) . 
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Estudiants de medicina en una pràctica de dissecció, fotografia, ca. 1903. 
Arxiu familiar Juan Pese! 
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La facultat de medicina de València sempre destacà per la seua tradició de pràctiques anatòmiques. En aquesta fotografia, on apareixen alum
nes dels primers cursos, trobem el jove Joan Peset, dret al centre de la imatge, amb un grup de companys. 
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'la vacunación anticolérica de Ferran en Alcira", detall. 
La 1/ustración Nacional, Madrid, any VI, 
número 26, 20 de setembre de 1885. 

Arxiu Jose Huget. 

E N LES ÚLTIMES DÈCADES del segle XIX s'inicià un procés de 
transformació de les condicions de vida i salut de la població 

valenciana. Malalties com la tuberculosi, el paludisme, el tifus, el 
xarampió o 1a sífilis havien substituït les temibles epidèmies de còle
ra o febre groga i havien esdevingut el principal problema de salut. 
Afrontar-lo exigia polítiques d'higiene i salubritat de les aigüe , els ali
ments o l'habitatge, i campanyes de tractament i pre enció empara
des amb una incipient estructura sanitària municipal (laboratoris , 
cases de socors, instituts d'higiene, dispensaris). En aquest context, la 
figura del metge va adquirir un gran protagonisme social i polític. La. 
medicina clínica va experimentar l' impuls de noves tècnique 
diagnòstiques i l'era bacteriològica obrí expectatives inèdites amb la 
fabricació de sèrums, vacunes i antibiòtic . La nova cirurgia antisèp
tica va uperar les tradicionals barre.res imposades pel dolor, l'he
morràgia i la infecció. Al mateix temps, la societat valenciana va veure 
nài.,er un periodisme mèdic especialitzat i establí mecanj me de 
divulgació del saber mèdic. D'aque ts fets i problemes donen compte 
els materials que s'hi cataloguen, provinent en la seua majoria de la 
Biblioteca i Museu Historicomèdics de la Universitat de València. 
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Enric Ferrer Viñerta realitzant una operació amb el mètode de l'antisèpsia de Lister, per evitar la infecció. Gravat d'Heliodoro Payà, 1882. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Enric Ferrer Vif1erln (València, 1830-1891) va ser el cirurgia més significatiu del segle XJX valencià. Va ocupar la c'\Ledra de clí
nica quirúrgicn i va desplegar una gran ncLivitaL a l'lnsLiLUl Mèdic Valencià, en e.l 8olctí11 de.l qual publicà bonn pan de la seua 
obra. En les seues operacions u1ilit1.ava l'anestèsia per inhalació i va fe.r ús de les noves tecniques que tractaven de fer front a les 
bnrrcres sègona i tercera de In cirurgia: l'hemorràgia i In infecció. 

Caixa d'instruments per realitzar amputacions i reseccions en l'època, final del segle XIX. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Pròtesis que utilitzava León Sànchez Ouintanar després de l'amputació de la cama, fotografiades per Royo, i històries clíniques corresponents. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 
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nnchcz Qulntanar va ser cl primer catedràtic de patologia quirúrgica, càtedra que va ocupar fins a la seua mort. De mcntnliLat ana
tomoclínicn, es va interessar per l'anatomia microscòpica, i també per la superació de la primera de les barreres de la cirurgia de l'è
poca: el dolor. Sobre el tema va escriure "De la ane tcs.ia y medio anesté icos, bajo el pL1ntO de vista clínico" ( 1864). 



LXXXVII MEDICINA I SOCIETAT. 

Lri111111a J•ª 
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D urant la primera meitat del segle XIX, la pràctica quirúrgica era ja una tècnica rigorosa que consislia en operacions 
reglades anatòmicament. Això no obstant, quedaven per resoldre tres problemes: cl dolor, l'hemorràgia l la infecció. 

A mitjan segle XIX, es començà a vèncer el dolor mitjançant la inhalació d'anestèsics generals com l'èter, l'òxid nitrós i el 
cloroform. Amb ells va ser possible realitzar intervencions que abans no es podien fer i, sobretot, el cirurgià va guanyar una 
cosa d'extraordinari interès: temps. 
I.;hemorràgia es va vèncer gràcies a la invenció d'una sèrie de tècniques que reben el nom d'lzcmostàsia quirúrgica. Amb tot, 
l'arma més eficaç fou la transfusió sanguínia. A pesar dels progressos, la infecció continuava passejant-se per les sales de 
cirurgia i provocant una gran mortalitat. I.;explicació científica de la infecció va significar un pas decisiu. La doctrina micro
biana de Pasteur va ser el fonament immediat de l'obra del cirurgià britànic Joseph Lister, iniciador del que es coneix com a 
era de l'antisèpsia. Va continuar després l'asèpsia i, més tard, una sèrie de fàrmacs s'afegirien també a la lluita contra la infec
ció. Vençuts el dolor, l'hemorràgia i la infecció, la cirurgia començava un extraordinari desenvolupament. Ben prompte van 
ser una realitat la cirurgia abdominal, la toràcica, la neurocirurgia i tots els altres vessants del panorama quirúrgic actual. A 
mitjan segle XIX començà a produir-se un nou fenòmen: l'aparició de les especialitats medicoquirúrgiques. 
El 1462 va ser creada a València una escola de cirurgia que, mes tard, en fundar-se la universitat, s'hi va incorporar. Així, 
València, de la mateixa manera que algunes italianes, va ser una de les primeres universitats que comptà amb una càtedra des
tinada a l'ensenyament de la cirurgia. Al llarg del segle XVI, el nivell assolit per aquesta disciplina fou notable, tot i que en 
els segles posteriors va decaure progressivament. A Espanya, el vincle de la cirurgia amb les universitats es va trencar en el 
segle XVIII en crear-se els col·legis de cirurgia de Cadis, Madrid i Barcelona, germen de la professió quirúrgica moderna. A la 
darreria del segle XVIII , la cirurgia i la medicina es van unificar a lot Europa, c11cara que n Espanya això no s'esdevingué 
fins a 1827. Amb la reforma del ministre Pidal de 1845, la Universirnt de València vn ser una de Ics cinc d'e panyoles en 
què s'impartí l'ensenyament corresponent al títol unificat de llicenciat en medicina i cirurgia, que encara conserva avui. 

Joan Aguilar i Lara, La nueva cirugía antiséptica, València, 1882. Cromolitografia que mostra l'aplicació de la bena d'Esmarch. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Aguilar i Lara, deixeble de Ferrer Viñerta, va introduir aquesta tècnica hemostàtica a València. 

Salvador Cardenal, Manual practico de cirugfa antiséptica, Barcelona, Espasa y Cía, 1887. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Làmina de conreus bacteriològics de microorganismes generadors de les infeccions als quiròfans. 



MEDICINA I SOCIETAT. 

i\Cotlelo dl! S1tlo tlc opcruciunc:; asl!plicns de li.l Cos11 ,\e Cur11ció11 CJnlrúr~icn del lloclor Curtlcnnl 

(Milad N'orle) 

Salvador Cardenal, Manual practico de cirugía antiséptica, Barcelona, Espasa y Cia, 1887. Fotografia d'un quiròfan 
de l'època. 
Biblioteca i Museu His\oricomèdics, Universitat de València 

Màscara d'inhalació d'Ochsner. Va ser una de les més utilitzades per a anestèsia cap 
a la fi del segle XIX. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

LXXXVIII 
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A començament del segle XIX, la medicina clínica europea va tenir com a escenari destacat l'Escola Clínica de París, 
l'Écolc de Santé, que va influir en altres àmbits corn l'austríac i va donar lloc a la Neuc Wimcr Sc/111/e. La nova medici

na hospitalària va consolidar el concepte de tebdt, va atorgar preponderància clínica al concepte de lesió i desplegà una 
semiologia per mitjà de nous mètodes d'exploració com l'auscultació, la percussió o la palpitació. Així mateix, es van con
ceptualitzar noves malalties com la bronquièctasi , la pleuritis hemorràgica, la gangrena pulmonar o l'infart, entre altres. Va 
nàixer així l'escola anatomopatològica, s'inicià l'estadística clínica i la localització de funcions cerebrals o eJ desenvolupa• 
ment de la cirurgia de guerra. 
A València, la crisi i la inestabilitat política de la primera meitat del segle XJX van repercutir negativament en l'ensenyament 
mèdic, cosa que va dificul.tar la professionalització dels professors i que afavorí la implant.ació d'uns plans d'estudi i un hos
pital general que no incorporaven cl nou model docent i assistencial dels hospitals parisencs. Això no obs.tant, l'Escola de 
Paris va influir en la concepció de la malaltia de Fèlix Miquel, catedràtic de clínica a final del segle XVIII, i els nous corrents 
europeus van ser discutits pels catedràtics de la facultat. En aquest anys, en la primera meitat del segle XIX, els llaços entre 
medicina i societat es van estrènyer gràcies a l'Institut Mèdic Valencià, creat vers 1841. 

Radiografla realitzada per Vicent Peset Cervera, catedràtic de terapèutica, el novembre de 1896, poc 
després que Rontgen descobrís els raigs X. 
Slblíoleca l Museu Hlstoricomèdïcs. Universitat de València 



Aparell magneticoelèctric dels germans Breton. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 
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Col·lecció d'estetoscopis, de membrana, el biauricular de Snofte, el de Traube, l'articulat de Hawksley i de Piorry. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

!.:estetoscopi representa el nou instrumental creat per la medicina anatomoclínica parisenca. 

Colorímetre Zeiss y albuminímetre Esbach cilíndric. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

El colorímetre crn un dispositiu per determinar la concentració dels components de l'orina per mitjà d'una sèrie de combinacions de 
filtres. El nlbumlnímetre s'utilitzava per mesurar la concentració d'albúmin., en l'orina. Aquest model va ser el més difós i utilitzava el 
rc,1ctiu del rn:Hci.~ nom. 

Aparell de raigs X portàtil de la marca General Electric, que va pertànyer al cirurgià valencià Adollo López Duran, inici del segle XX. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

xe 
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Bugies dilatadores de la uretra. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Litotritors de Reliquet i uretròtoms de Maisonneuve 
Biblíoleca i Museu Historlcomêdics, Universitat de València 

Uretroscopi de Desormeaux. 
Biblioteca i Museu Histoncomèdics, Universitat de València 
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La urologia es va constiluir o València :il voll:in1 de l cirurgià 
Rafael Mollà Rodrigo, form:il a Ynlència en un dels moments 
més brillants del corrent experimentalista. t:any 1888 va oblc• 
nlr cl grau de doctor i un any després ,,a publicar el llibre 
R(wme11 pnlctico tic 1/i11g11ós/ico y 1trnic11 ml1/ico-1111iriimgiC11 de aftc
cio11es tic las 11ias 11ri111rrins (València, Librería d Pascual Aguílàr, 
1889), que es considera un dels textos fundacionnls de l'espe
cialital urològica a Espanya. Després d 'ocupar càtedra n 
l'Havana, el 1896 v:1 tornar a ¼-ilència com a cnu:dri1lic d'a
nntomia descriptiva. L'any 191 l va guanyar la cbtcdra de pato
logia quirúrgica de Madrid. 

E l procés d'especialització en medicina obeeix a factors diversos i complexos -entre ells , resulta imprescindible cl medi 
urbà- que fan pos ible que una àrea determinada es constitl1e ca en especialitat amb les seues institucions científiques 

i assistencials pròpies. En el cas de les especialitats quirúrgiques, els principals motors van ser ei desenvolupament de 1, tec· 
niques diagnòstiques associades II les possibilitats operatòries que obrí la revolució quirúrgica. Algunes especiali tat quirúrgi
ques, com l'oftalmologia i la urologia, tenen una íinica tradició medicoquirúrgica en el cu desenvolupament; d'nltrcs, com 
la otorinolaringologia o la ginecologia i obstetrícia, reuneixen en la seua especialització sabers i pràctiques de procedè:ncia 
molt diversa. AlLres van passar de la cirurgia a la medicina Interna; (lixi succeí amb In dermnt0venerologia, en què factors 
socials i ideològics van dominar el procés. 



MEDICINA I SOCIETAT. 

Faustina Barbení, La enseñanza del sordomudo por el método oral puro, 
València, lmprenta de Manuel Alufre, 1895. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Barberà, que va fer diversos viatges científics per Europa, es va 
especialitzar en el tractament de la sordmudesa. Va obrir una 
clínica d'otorinolaringologia, l adquirí una gran destresa en la 
pràctica quirúrgica de les malalties de la gola, nas i oïdes. Va 
ser el qui va introduir i implantà a Espanya cl mètode oral pur 
per a l'ensenyamcm dels sordmuts i va fer una cosa anàloga 
amb els cecs í el sistema Br:iille. 

Obriboques, otoscopis i rinoscopis. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Otoscopi i rinoscopi de Duplay. Abaixallengües de Dermoyez. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

XCII 
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L' l 

1, 

"Examen del fons de l'ull amb l'oftalmoscopi", litografia d'Antonio Pascual Abad, publicada qins les lliçons d'Eugène Follin sobre l'oftalmoscopi, 1862. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Nicola.s Ferrer y Julve, traductor de l'obra de Follin, fou un cultivador primerenc de la especialitat. Introduí a València l'of
talmoscopi , aparell ideat el 1851 per Hermann L. F. Helholtz. 

Oftalmoscopis simples, de refracció i elèctric. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Estoig de lents de prova de fabricació alemanya 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 
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Oftalmòmetre de Java! i Schléitz. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

El primer titulnr de la dl tcdr.i d'oíta lmologia n València va ser 
Tomiis Blnnco 13:mdcbrnndc, director de la clínic., ofU1lmològicn 
de l'Hospilal Provincial ( 1892 i 1895). Blanco es jubi là d 1931 , 
i la cll tcdm l'ocupà Jesús Bastcrra, cl qual donií un gran impuls a 
l'cspccinlitnt. 

Vicent Castell Domènech, Laparotomia, 1898. 

Campímetre ideat per Cari Friedrich Féirster (1825-1902). 
Biblioteca l Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Museu de Belles Arts de Castelló. Propietat de la Diputació provincial de Castelló 

Primera laparotomia que es practicà a València, una tècnica d'incisió i obertura de In paret ab
dominal amb objectiu exploratori o com a primer temps de moltes operacions sobre els òrgans 
abdominals. 

XCIV 
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Institut ginecològic fundat per Manuel Candela el 1892. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Candela, catedràtic de clínica ginecològica el 1882, va obrir la primera institució privada valenciana dedi
cada a l'obstetrícia i ginecologia. 

Espèculs vaginals. Fòrceps de Tarnier. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 



L a ciutat de València va patir l'any l 885 l'úl
tima epidèmia important de còlera. Al vol

tant de cinc mil persones van morir a penes en tres 
setmanes, entre juny i juliol d'aquest any. També 
afectà tres-centes localitats valencianes, on va cau
sar entorn de trenta mil morts. 
La peculiaritat històrica de l'epidèmia prové del fet 
que Jaume Ferràn va aplicar per primera vegada al 
món la vacunació anticolèrica, que havia descobert 
un any abans. La facultat de medicina, juntament 
amb l'Institut mèdic valencià i el cos municipal 
d'higiene i salubritat, van ser les principals institu
cions relacionades amb el còlera de 1885 i la vacu
nació de Ferran. 
Per part del claustre mèdic va ser decisiva la inter
venció d'Amalio Gimeno, Pablo Colvée, Pascual 
Garín i Manuel Candela. Aquest últim permití que 
Ferran instal·lés el laboratori al seu domicili du
rant l'epidèmia. 
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(UERPO MUNICIPAL DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ocVALENCIA 
EPIOE NIA COLÉRIC A Dl 1885. 

CUADRO GRÀílCO COMPARAIIVO Of lAS VARIACIONES MEHOROLÒGICAS Y HLÚRICAS Y lA MARCHA OE lA EPIDE~IA 
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Ouadre gràfic comparatiu de les variacions meteorològiques, i tel·lúriques, i la marxa de l'epidèmia colèrica de 
1 885, Cuerpo municipal de higiene y salubridad de Valencia, 1885. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 
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"La vacunación anticolérica de Ferran en Alcira", La 1/ustración Nacional, Madrid, any VI, número 26, 20 de setembre de 1885. 
Arxiu José Huguet 

"El fallecimiento del sabio doctor Ferran', La Semana Grafica, València, 177, 30 de novembre de 1929. 
Arxiu José Huguet 



A. Soporte, U,mpva y e~·aporader.a doadc se hierve el agu.1 p;i,r-a e~u:rilizar b juinguilla,-B. Jerla
,B1lilla para la i.aoculacidin.-C. Jilatraz Ferrin coa. va;uoa: el t11bo corto eMi. cubíci10 ·pnr una 
pc:qfltlla campau de Cl'i,uil a -D. Turo di: P"r.::ebn;11 con upadera p:i.n cootener la ucau y 
de.de doodc se la 1om-a a,pinndo coo l.a jeri!'guilla -E Malraz dí,;pue110 piu ei:1ravaur 111 
,·a:11a2. 
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Instrumental utilitzat per Ferran per a la vacunació anticolèrica. Gravat d'Heliodoro 
Paya, 1RRA. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Esquema original de Ferran a propòsit de la seua primera hipòtesi sobre la morfologia 
del vibrió colèric. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Desinfectors cilíndrics de Rohrbeck i desinfectar pla de safata del laboratori d'higiene 
de la facultat de medicina, de l'època de Constantí Gómez Reig, catedràtic d'higiene 
de la universitat entre 1878 i 1918. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 
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Caricatures aparegudes en la revista La Moma el 1885. 
Arxiu Municipal de Castelló 

En aquests gravats es ridiculitzen les mesures ofi
cials contra el còlera. Les comissions avaluadores 
de l'epidèmia es van succeir i ben prompte es va 
identificar el "ferranisme" amb actituds progressis
tes, i l'"antiferranisme" amb les conservadores. El 
ministre de la Governació de l'època, Francisco 
Romero Robledo -caricaturitzat en la primera 
imatge amb Canovas del Castillo--, i el seu succes
sor Raimundo Fernúndez Villaverde, van autorit
zar la vacunació d'una forma tan restrictiva que el 
doctor Ferran es va veure obligat a interrompre-la. 
En l'última imatge, hi apareix Ferran entre el 
governador de València i un militar. 
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l,lDlllRÍA Ol- P,'5CUA~ AGUILAR 

c..n.h Ct.-.Wl• -- •• _,..I 

1877 

L 'aparició del periodisme científic al llarg del segle XVIII va provocar un canvi gradual en la forma i en les funcions dels mit
jans de comunirnció i-xistPnts Amh el temps, les revistes científiques es van convertir en una forma definitiva i en algunes 

disciplines quasi única- de publicació, desplaçant les memòries acadèmiques, l'epistolari i el llibre en la comunicació de nous resul
tats i l'establiment de la prioritat dels descobriments. Moltes revistes van incorporar seccions amb llistes, ressenyes o resums d'al
tres publicacions. A més de convertir-se en un nou gènere de literatura científica amb característiques editorials i funcions especí
fiques, aquestes revistes van donar lloc a un tipus d'escrit, l'article, amb estructura, trets estilístics i recursos retòrics propis. 
Al llarg del segle XIX es va produir un notable progrés en l'ensenyament de les ciències físiques i naturals: es van incorporar als 
plans d'estudi en diferents nivells educatius i es consolidaren a les facultats de medicina. D'aquesta manera, augmentà el públic 
interessat per les ciències, tot i que els canvis de major importància van ser de tipus qualitatiu. Calgué delimitar i estructurar els 
sabers teòrics i pràctics que havien de formar un pla d'estudis. Aquesta nova situació va crear, o va accentuar, segons els nivells 
d'ensenyament, una demanda de mitjans materials i humans que no va ser fàcil de satisfer. Un dels més apressants era l'absència 
de llibres de text adaptats als variats graus d'ensenyament que havien d'impartir cursos de física, química o història natural. 

Baletín del Instituta Médica Valenciana, revista mensual, València, 1, abril de 1841. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Les primeres revistes estaven associades, generalment, a societats científiques o institucionals educatives. Aquest 
és el cas del Boletín del Instituto Médico Vàlenciano, que va començar a publicar-se l'any 1841, poc després de lacre
ació d'aquesta institució. Va ser un mitjà de difusió de novetats cientíques europees, alhora que va reflectir els pro
blemes mèdics de la societat valenciana. 

La Crónica Médica, revista quincenal de medicina y cirugía practicas, tom 1, València, Librería de Pascual Aguilar, 1877. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Fundada per professors de mentalitat experimentalista com Francesc de Paula Campà, catedràtic de tocoginecolo
gia, i Amalio Gimeno, professor de terapèutica, va ser Ja revista més important en el darrer terç del segle XIX. En 
el seu consell de redacció van participar Santiago Ramón y Cajal i Pelegrí Casanova. 
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CURSO ELEMENTAL 

TtRAPfUTICA, MATtRIA MtDICA 
Y ARTE DE REGETAR 

NJi: ,OC:101O> llr 

HIDROLOGÍA MÉDICA 
PARA USO DE LOS rk.ACTICOS V DE LOS ALI.DINOS DE TERCP.R. A.lï:O 

D. VICENTE PESET Y CERVERA 
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1894 

• 

Vicent Peset Cervera, Curso elemental de terapéutica, materia médi
ca y arle de recelar, con noc/ones de hidrologia médica, València, 
lmprenta de Federico Doménech, 1894. 
Biblioteca i Museu Historlcomèdics, Universitat de València 

R. Fresenius, Tratado de analisis química cualitativa, traducció de 
Vicent Peset, València, Librería de Pascual Aguilar, 1885. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Adolf GIi l Morte, Apuntes de Fisío/ogfa humana, tornados de las 
explicaclones del Or. O. Adollo Gil y Morte, en el curso 1898-99, 
tom 1, Facultat de Medicina, València 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Adolf Gil i Morte ( l 860-1929) va ocupar la càtedra de 
ílsiologla des de 1889 fins n 1929. Aquesta obra, dedica
da n Gil i Mone pels seus deixebles Rnmón Vila, )osé R. 
Paya i Joaquín de Rey. va servir de manual a diverses gene
racions de metges valencians. 
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Fraricesc de Paula Campà, Calendano de la preñez e higiene de la 
muger en cinta. València, Libreria de Pascual Aguller, 1874. 
Biblioteca i Museu Histoncomèdlcs, UniversUal de ¼lè11cia 

Fins ben entra t el segle XIX resulta d ifícil establir una d isti n
dó entre obre i puhlil·a ions pcriòdit¡u •s dcstinaclcs a la 
div1ilg:11:i6 i, nn. i tol. (1 la iiwestig:ició cient ífica . Dins la 
litcmturu divltlg:itivn, van as olii• unn gr:111 cliíusi<i cis com
pcncli . o <:art ille cl'higienl' i l:1 informad<i sobre l'cmb,aràs. 

Posició normal durant la lactància segons la doctora Anna Fischer, dins 
Manuela Solís, H1g1ene del embarazo y de la primera infancia, València, 
F. Vives Mora, 1907- 1908. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

CAtENDARIO -
DE 

LA PREÑEZ 
:s 

DIGJENB DB LA IUGBR BN CINTA • 
P<>R EL DOCTOR 

F. DE P. CA'!{J.PA, 

CATEDRÍTICO DE OBSTBTRICl4 T BNFERIIBDADES 
ESPECIALES l>E LA IIDOER Y LOS NIÑOS 

EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 

.Dtdiao<fo & Ill• j6'1111u mú!K ctJSada,, 

...,.A.X..Jl!:l'IJ . A.e 

LrJl~RtA. DE -PÀSCUAL AGtJILA~; xa,,, 
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Retrat i firma de Manuela Solis, final del segle XIX. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Mnnucla Solis i onccpció 1\lcixandrc v:111 ser lc~ prim~•1-cs gradtmdcs per l:i universitat de Valènçin, i van 
obtenir cl gr.iu d 1889. Totes dues van dcsplc•nr 1111 treball not:ihlc en 1";'11nbit de la ginecologia. olís es 
vn formar com :t c. pccialista en diversos hospitals de Madrid i París; la seua publil:ació principnl va ~cr cl 
llibre Higiene del c111b11rt1:c1 y primera i1if1111cia, aparegut a València el 1907-1908, amb pròleg de Santiago 
Ramón y Cajal, que havia estat el seu mestre. 



MEDICINA l SOCIETAT 

L a història de la medicinn es va constituir com una especialitat mèdica a final del segle passat en l'àmbit centreeuropeu, i es 
va estendre de seguida o la resta d'Europa i, més tard , a Amèrica del Nord. Avui reuneix tant metges corn historiadors, tot i 

que unn faceta irnportant de la disciplina -el seu paper en l'ensenyament mèdic- contínua reservada als metges especialitzats corn 
a historiadors de la medicina. 
A València, els estudis historicomèdics tenen l'origen en la cultura il·lustrada, per bé que fins al segle XIX no comencen a adquirir 
rigor històric. Avui, la facultat de medicina de la universitat de València, a través del Departament i Institut d'Història de la Ciència 
i Documentació López Piñero, manté i amplia aquesta tradició investigadora, alhora que conserva i augmenta un important patri
mo11i científic a la seua Biblioteca i Museu Historícomèdics, que aplega trenta mil volums i un poc més de tres mil objectes i ins
truments. 

Joannis Jacobi Mangeti, Bibliolheca scriptorum medicorum veterum et recentiorum, 
Genevae, sumptibus Perachon et Cramer, 1731. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

En l'obrn del suís Monget va col·laborar Marià Seguer, cate~ràtic de curs de 
medici na de Vnlència entre 1742 i 1759. Relacionat amb Gregori Maians, 
e considera Seguer com l 'iniciador de la historiografi:i mèdica a Espanya. 

Anastas!o Chlnch llla, gravat, dins la seua obra Anales hlstóricos de fa medicina en gene
ral y bíografico-biograficos de fa españo/a en particular, València, lmprenta de López y 
Cornpañía l de J. Mateu Cervera, 184 l·l 846. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

El metge Anastosio Chlnchillo ( 1801-1867) va ser, amb Antonio Hernandez 
Morejón, el pdncipal rcprescnt.1nt de In historiografia mèdica, i In seua obrn 
és encnra avui de consulta obligad:1. En cis dos autors és pale a l'ex:ilrnció 
de In rncdlcin:i espnnyol:i, d'acord nmb l'emprcrnrn nacionalista pròpia de la 
cultura romàntica. 

CIV 
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Bust de León Sanchez Ouintanar. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Sanchez Quintanar va deixar inèdites dues obres: la Biblioteca médi
c,1 ltis¡m110-l11síta11a i la 1Jibliotct11 quirftrgiC11 lrispn110-/11s/tmrn, cis sis 
volums de Ics quals es conserven a la Biblioteca Historicomi!dica, 
n més del seu arxiu i la seua valuosa col·lecció cie llibres mèdics dels 
segles XVI a XVIII. 

Joan Baptista Pese! i Vidal, fotografia d'Antonio García, 1870; Vicent Peset Cervera, fotografia de Vicent G. Novella, 1892, i Vicent Peset Llorca. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València 

Joan Baptista Peset i Vidal ( 1821 -1877), professor de química entre 1869 i 1875, va representar un canvi decisiu en In hl toriografin vnlencinnn de la medicina. 
Amb ell s'inicia una tradició, mantinguda pel seu fill Vicent Peset Cervera ( 1855-1945) i pel nét d'aqucm, Vicent Pescl Llorca ( 1914-1981 ). Pesel Cervera, 
catedri1tic de terapèutica, va ser cl primer a impartir docència d'història de la medicina, en un curs de doctorat, el 1928. Pcsct Llorca vn estudiar la psiquiatria 
espanyola del segle XIX, el rnovimCJlt 11ow1tor valencià i la relació de Gregori Maians amb els cercles mèdics il·lustrats. Després de la seua mort, la seua biblioteca 
i arxiu van er donats per la fomifü1 a In lliblioteca i Museu Historicomèdics. 
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Faustí Barberà. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València, 

José Rodrigo Pertegas. 
Biblioteca i Museu Historicomèdics, Universitat de València. 

José Rodrigo Penc •.Is ( 1854-1927) va ser d primer metge <JllC es dedi à de manera exclusíva , l:i història de la medicina ulilit7Jll1\ 
fonts d'arxiu. Le cues contribucions es slwcn en la línia renovadora de Karl Sudhoff a Alemany:,, el qual incopor;1 la hist<)ria de 
la mc1lici11a al rigor de la investigació històrica general. Faustí Barberà ( 1850-1924), edità l'obra del gravador i anatomista JWJJator 

Crisòstom Martíne;, .. 
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CVII DE L'HORT DE SIMPLES AL JARDÍ BOTÀNIC. 

Atles d'Història Natural, manuscrit il·luminat, ca 1590. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

El ro sinyol (Luscinifl 111vg11rl,y11d111s) és un ocell fugis• 
ser. 111iís sovint lo ali tznl pel ou <;11 11t llllC pèr 111 seua 
imatge. •111w II la nil , quan In seua Véu no queda 
OC\ilta entre cis có\nts d ':, ltn:s aus. 

L A l·ll STÒRl1\ DEL JARDÍ BOTÀNIC és quasi tan antiga com la de 
la univer ·iLat. Va ser creat el 1567, com a Hort de simples, 

en contacte estret amb els estudis de medicina, i a aquests va estar 
vincul :H duran L més de 200 anys. Al ll ai r d 'aquest temps va can iar 
m ltcs vegades d 'u bicació i no va trobar l'emplaçament definitiu 
fin . a l 802. Al ll arg Iol segle XIX, cl Jard í é utilit zat per expii ar 
la botànica sistemàtica i també s'hi van desenvolupar experiències 
d'aclimatació d'espècies d'interès agrícola. El segle XX està marcat 
pel declivi del Jardí, fins que el 1987 la universitat inicia un procés 
de restauració que va tenir dues fases : la primera, la recuperació de 
l'e pai enjardinat, es de ·plega entre 1989 i 1991; la segona, la cons
trucció de l'edifici !'investigació i serveis, s'ha pogut finalitzar a 
final de 1999. 

En l'actualitat, el Jardí centra la seua atenció en la conservació de 
la biodiversitat vegeta l, a la qual dedi a In seua activitat investigado
ra i els seus programes d'educació am biental. 



Anònim, Pla/ícage Genera /is, manuscrit, segle XVI. 
Seminario Vescovlle, Pàdua 

Joan Pinça no \la dcixnr cap obra escri.t::1 , 
però les seues explicacions han arriba t fi ns 
als nosucs dies grf1cles als apunts d 'un 
alumne que es conserven a Pàdua. 

DE L'HORT DE SIMPLES AL JARDÍ BOTÀNIC. 

PLAJJO PEL HUE,RJ rJ DlL1I .M.f CIUDAD DE YILE.NCl/1 , f/TOAL LJJDDJZQUJ ERJ)O DI. J 

"-"' 

~!=== .. ===,-=.===========:.. 
,))êi{I: f2 7:V.1# 'Jj/¡,u.f.t~ ,,, !.,\Min J 13 ),:; ,N ,.r ~"1//f.:,/ 

Plànol del Jardí Botànic que el Dr. Tomàs Vilanova va proposar a la ciutat per a la seua instal·lació a l'Albereda, 1779, manuscrit. 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid 

La ciutat de València encarregà al doctor Tomàs Vilanova la redacció d'un projecte per tal d'instal·lar un jardí botànic a l'Albereda. 
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CIX DE I:HORT DE SIMPLES AL JARDÍ BOTÀNIC. 
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A. Lusitana, In Dioscoridis Anazarbei de Medica Materia Libres . .. , 
Lugduni [Lió], Viduam Balthazaris Arnoleti, 1558. 
Jardí Botànic, Universitat de València. 

Els usos i virtuts de les plantes s'estudiaven durant els 
segles XVI i XVII en les diferents edicions actualitzades del 
Dioscòrides. 

Andrés Laguna, Pedacio Dioscorides Anazarbeo. Acerca de la Materia 
Medicinal y de los Venenos Morfl7eros . .. , 2a ed., València, Heredero 
de Benito Macé, 1695. 
Biblioteca i Museu Históricomèdics, Universitat de València 

I:ensenyament de In botànica va estar vinculat a l'estudi de 
les propietats ter¡¡pèuliques de les plantes fins al segle XVIII. 

Josep Quer, Flora española o historia de las plan/as que se crían en 
España, Madrid, Joaquín lbarra, l 762. 
Biblioteca i Museu Hlslóricomèdlc:s, Universitat de València 

Quer va iniciar la redacció de la primera flora espanyola, 
seguint els criteris de Tournefort. 



,. 
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Atles d'Història Natural, manuscrit il·luminat, ca. 1590. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

DE L'f-lORT DE SIMPLES AL JARDÍ BOTÀNIC. 

El grosscller comú (Ribes 111/m1111 L.) és originari d'Europa oc klcntal i es 
cultiva pels seus fruits, que es consumeixen frescs o en melmelades i gelees. 

Atles d'Història Natural, manuscrit il·luminat, ca. 1590. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

El tabac (Nicoti1111a t11bac11111 L.) és originari d'Amèrica i el seu consum a 
Europa es va estendre al llarg del segle XVII l. 

ex 
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Atles d'Història Natural, manuscrit il·luminat, ca. 1590. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

El cirerer de santa Llikia (Pnmus mahalcb L.) és una planta amplament 
distribnïda per la conca de la Mediterrània, les fulles del qual s'utilitzen 
en perfumeria i per a aromatitzar el marrasquí. 

Atles d'Història Natural, manuscrit il·luminat, ca. 1590. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

r.:Abutilon tlrcophrasti Medik. és una planta originària del sud d'Àsia, 
utilitzada als jardins pel seu caràcter ornamental. 
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Anònim, Serre de Buffon, segle XVIII. 
Real Academia de la Historia, Madrid 

I..:estufa de Buffon, del Jardin des Plantes de París, que coneixia Cavanilles, pogué servir de model per a la 
que es construí a mitjan segle XIX al Jardí Botànic de València. 

Anònim, Plànol del Jardí Botànic de València, ca 1803. 
Real Academia de la Historia, Madrid 

EI plànol del terreny cedit a la universitat per instal·lar-hi el Jardí Botànic es va enviar a Cavanilles perquè 
el supervisés. 
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George Viviani, "Valencia, view from the Botanical Garden", 
dins Spanish Scenery, Londres, P. & D. Colnachi, 1837. 
Col·lecció particular 

A començament del segle XIX encara quedaven a 
l'Albereda restes de les plantacions que es van realit
zar allí per instal·lar Lm jardí botànic. 

Julio Cebriàn Mezquita, retrat del rector Josep Pizcueta Donday, 1865. 
Universitat de València 

Josep Pizcueta va ser director del Jardí Botànic durant molt de 
temps, entre l 829 i l 863. Va elaborar el primer calàleg de plan
tes del Jardí i va posar en marxa l'intercanvi de llavors amb altres 
jardins. L'obra més important de Pizcueta va ser la instal·lació de 
l'estufa tropical, el l 86 l, exemple de la introducció a Espanya del 
ferro i el vidre corn a elements constructius. 



ANTlnftHINUM Tklt' t1 YU.U111 

DE L'HORT DE SIMPLES AL JARDÍ BOTÀNIC. 

l f , . \ l 

l ' l 

Ouercus valentina Cav. [= Ouercus faginea Lam.], dins Antoni 
Josep Cavanilles, Icones et descnj:,tiones plantarum .. . , 11, Madrid, 
lmprenta Real, 1794. 
Jardí Botànic, Universitat de València 

I..:obra botànica més important del segle XVIII publicada 
a Espanya va ser l'obra d'Antoni Josep Cavanilles. 

Antirrhinum tnj:,hyllum Cav. [= Linaria cavanil/esii Chav.], dins 
Antoni Josep Cavanilles, Icones et descriptiones plantarum .. . , 11, 
Madrid, lmprenta Real, 1794. 
Jardí Botànic, Universitat de València 

Cavanilles va descriure algunes de les plantes valencianes 
més singulars. 

Hipólito Ruiz i José Pavón, Flora Peruviana et Chilensis .. . , Madrid, 
Gabriellis de Sancha, 1799, 
Jardí Botànic, Universitat de València 

Les expedicions científiques que la Corona va organitzar 
al llarg del segle XVlll permeteren descobrir infinitat de 
plantes, algunes d'elles de gran utilitat. 
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~(tLAXl>Rlli.\f 11\l'Wít', \\'IU,K 

Silene dicllnis (LagJ M. Lainz (= Melandrium dicline (Lag.) Willk.], dins M. Willkomm, 
Icones et descnplíones plan/arum novarum .. . , l, Leipzig, Sumplibus A H. Payne, 1853. 
Jardí Botànic. Unlvo,~ltnl de Valènon 

Endemisme de les comarques del sud de València. 

Mauritz Willkomm & Johannes Lange, Prodomus Florae Hispanicae .. . , l, Stuttgartiae 
[Stuttgart], Sumptibus E. Schwweizerbart (E. l<och), 1870. 
Jardí Botànic, Universitat de València 

Willkomm i Lange van ser els autors de la primera flora ibèrica, publicada 
entre 1870 i I 880, encara d'obligada consulta avui dia. 

Prodromus 

FLORAE HI P JICAE 
'"' 

rno¡isfs 11w1ho11fcn òmulum 11l11 11fnr111u 

in lli vanin 

lllnurlllo WIIUcowu, , 
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"""-,il<,, M.,. .................. ..,,l_ 

I OIUlJl l Lo11go, 
... ......... ... ,...- .. . :.1,,,,iw.1,,,1111 , ......... ..._.. 

Volu11.1u 11 r. 

STUTl'GÏll'J!l!ll. 
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lldefonso Fernandez, Plànol del projecte de restau
ració de l'hivernacle de fusta, 1867. 
Arxiu, Universitat de València 

Hivernacle de fusta projectat i construït per 
Timoteo Calvo cap al 1850 i rehabilitat el 
186 7 per Ildefonso Fermí.ndez. 

1' t 

Sebastià Monleon, Projecte de l'estufa tropical, 1859. 
Arxiu, Universitat de València 

DE L'HORT DE SIMPLES AL JARDÍ BOTÀNIC. 

,.. 
/"'"'01-10 ¡fn\n tf(,..-, ,h, ('1,,1 '> 

I.:estufa tropical, construïda a mitjan segle XIX, constitueix una obra singular de l'arquitectura del ferro i el vidre. 
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l'LANO 

::i.l' ; , 
lr-~f----~"'--- ----.W! 

~).,\~Í11 ~bol.;11;to 

•.~"(\l'rnt;" fo l'i,• 
. d,!-,. 11, ·\.?-,,,,.:. .,. /t,, ,..; 

-~,,./, ....... 
/;/..et, .. ,. /, .. ,r-;..,., .... /. 

;",.....f./. ,....,.-!'1/4'I 
,.,=;== 

,_:t( ('\11, ♦ 11lu1 ,,. 

&-:;-"~~ ~··• ~"' ,,.,r • 
_t...- -- .. 

'~ l .. !.N )1eki;7f\l~ò 
f+w- JNlmN r111ur. ai:' "TA l.111~ ltl\D IT 

Plano geométrico del Jardín Botanico de esta Universidad Literaria, 1877. 
Arxiu, Universitat de València 

Els terrenys cedits a la universitat el l 802 per instal·lar el Jardí Botànic foren ampliats el 1878 davant la 
manca d'espai per als assajos en agricultura i aclimatació de cultius. 
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FACHADA 

.r.1-R,.,,~,.zJ,",u,-

~ -~v.~ 

Arturo Mélida, Plànols del projecte d'umbracle, 1897. 
Arxiu, Universitat de València 

SECCION 

Mélida projectil i construí a final del segle XIX el gran umbracle de rajola i ferro, que ha estat restaurat el l 990. 
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Joan Panyeya, Planta de l'Umbracle, 1966. 
Jardí Botànic, Universitat de València 

El 1966 es van remodelar les col·leccions de l'umbracle i l'hivernacle tropical; el 
projecte es va encarregar a Joan Panyeya, paisatgista català. 

Umbracle del Jardí Botànic, fotografia de Concha Prada, 1 999. 
Universitat de València 
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CXXI LLEIS, CÀNONS I JURISPRUDÈNCIA. 

Salustiano Agenjo, retrat de Joan Sala, 1872, detall. 
Universitat de València E LS ESTUDIS JURÍDICS han anat units a les universitats des que 

aquestes van nàixer a l'inici de la baixa edat mitjana. 
Dividits en dues facultats diferents -lleis i cànons- fins a la seua 
fusió el 1842, van esdevenir camí obligat per als qui desitjaven 
aprofundir en el complex àmbit de les lleis i de les opinions dels 
juristes. L'aparició i el desenvolupament d'una burocràcia civil i 
eclesiàstica i l'entramat de jurisdiccions, a més de la conflictivitat 
social, va fer dels perits en lleis peça indispensable de la societat de 
l'antic règim, i després de l'estat liberal, amb el qual ha crescut la 
demanda de coneixements jurídics. 

Les transformacions socials i polítiques del segle XIX no van 
variar essencialment els mètodes d'ensenyament, encara que sí que 
van alterar els continguts de les càtedres. La cultura acadèmica del 
XIX va generalitzar l'ús de manuals que avui s'han imposat en les 
assignatures jurídiques, i davant de la primacia del dret privat, 
hegemònic en l'edat moderna, han anat apareixent noves disciplines 
com el dret penal, la càtedra de constitució, d'història del dret o, a 
començament del segle XX, el dret laboral. 



LLEIS, CÀNONS I JURISPRUDÈNCIA. 

Fori Regni Valenfiae, edició de Francesc Joan Pastor, València, Joan Mei, 1547-1548. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

CXXII 

S11gona i úllim;t rccopllnc ló general (i ·Is fttr~ ,•a lcnci:111s. feta pel notari Francesc Joan Pastor. En aquesta obra recollia la majoria de les 
disposicions for:1 ls d i:~ del regnat de l;uunc l. El c0t1l ing11t està dividit en nou llibres que reunien les matèries en rúbriques. Incorporava 
unes petites glosses 111:1r¡.:inals del ju l'ista 1>c:rc Joan C;1pdcvi la . En la imatge, portada i primer foli de l'obra. 
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LLEIS, C;\NONS l JURISl'IW DÈNCIJ\. 

8.reum opus regalium pziualesíomm duita 
tta et regni 8altntie cum ~•ftoda críftianiffi 

. mi ïRegas lacobi ipfauspdmi ~quíftatozia 

Aureum opus rega/fum privilegiorum civitatis et regni Va lentiae, edició de Lluís d'Alanya, València, Diego Gumiel, 151 5, 
Bibl ioteca Històrica, Universitat de València 

Les no rmes aprovades pels reis fora tic corts -privilegis i prngmi,tiqucs- hagueren de ser recop il ades per a 
donar-ne publicitat i fac ilita r- ne cl maneig. Un altre notari, Lluís d 'Alanya, va reunir de manera privada una 
bona part del s privilegis concedits a la ci utat i cl regne de Va li:ncia. 
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lNFOR TIATVM 
S E V 

- PA DECTAR VM IVRIS CIVIL IS 

Tomus Sect1ndus . 

CVM LECTIONVM 
FiO,RENTI ARVM VAl' I ETATIBVS, 

d1ligcnrius quàrn 31HC:t , in rn:irgin :ippoíiris: 

Acpoft ,Accpn.;11 Commmtnrios, 

CO N T ,)! S,holi.1, Cv1Ac11 l'arntidn, Dvh RE:-:1 , nliorumquc 
Cbti0i11101um l, C. Addiciones : 

N,mr rtt<1JJ J.,coM.A ,u,., d, Born<, de- cA.rc1·~r1;,11 C .,t.,rfT,1t, 
R11,ior1tm ,11 Reg110 N,,,¡,ql,r .v:o O,,,fi//,mrum..,, 

ADNOTATIO IBVS ILLVSTRATVS. 
C,m, P,·i11ilegij1. 

VENETI 1S, Apud Tontas. M. D. XCVlll. 

Codicis /ustiniani, Venècia, Sub signo Aquilae renovantis, 1584. 
Biblioteca de la Facultat de Dret, Universitat de València 

lnfortiatum seu Pandectarum iuris civilis, Venècia, lunta, 1598. 
Biblioteca de la Facultat de Dret, Universitat de València 

El Digest de l'emperador Justinià va ser descobert per parts durant l'e
dat mitjana. La primera va rebre el nom de Digt•sr l'elf; la segona, Digest 
nou ; l'última va ser coneguda amb l'apel·latiu cl 'illforciat. t:cdició vene
ciana del Corpus Juris Civilis va ser una de les més prestigioses de l'edat 
moderna, no únicament per la qualitat de la impressió, sinó, i especial
ment, perquè incorporava la glossa d'Accursio i les variants del manus
crit florentí. 

La primera càtedra de codi de Justinià va ser creada en la universitat de 
nlència en Ics onst.itucion de J 651 . El text 9uc havia d 'imp:1n ir el 

profossor cm cl que es presenta :icí, qui: servia, així mateix, perquè l'es
ludinnl fem \'examen de gmu, que havia d'obrir-lo - "picur-lo"- per tres 
llocs i elegir-ne un per a c.~posar-lo. 

l' V ¡¡ N 
8M1

• 
1D1

• 
10
L X X X l l l ,. · S b rigoo-Ac¡uil~rcrwuinri,. • 
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IN l. PARTEM lNFORTIATI 

BARTOL 
A SAXÇ)FERRATO 

Commcntaría: 
Cum ADNOTATIONI_BYS dòél:iílimorum plcrnrumq;, qui 

in cundcm func commcmati. 

Elr,:d,i Rr~~r,~~J'M, LEGT'.M, Pd~AG'Jt.4~Ho'l{r,lr f.5 
c/ÍJ'THEN.TICdW.,~M, initio¡mtjixifan·L. 

$ub~canOptrnm otnai\Ul\12C"ttlli, l a o1x l\c-rum ac 
Vctl.to rum, lo<•f-l<ri lf;nua lim\ll « 

• dilJgcnutJ"i.mu .. 

Cu m Pñuilcgfo bm M3icRuis, & 1tEG rs G:illi.ihim, 

B AS(LEAE, 
SX OHICINA EPISCOPIANA, 

AM"O SA~ HYa¿q41 e,, 1, x.xc,p t. 

Bartolo da Sassoferrato, In l. partem lnfortiati commentaria, Basilea, ex officina Episcopiana, 1588. 
Biblioteca de la Facultat de Dret, Universitat de València 

l 

BARTOLI 
<i Saxofcrraco 

l N 

PRIMAM PARTEM 
INFORTIATI. 

Durant l'antic règim, el món del dret va estar marcat pel pes que l'opinió dels grans juristes va tenir davant d'altres 
fonts del dret, com la llei o el costum. Els comentaris de Bartolo a les diferents parts del dret comú van ser de les més 
venerades en tribunals i bufets. 
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Arnoldo Vinnio, In quatuor fibros fnstitutionum imperiafium commentarius academi
cus et forensis, València, Benet Monfort, 1767. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Les constitucions universitàries de 1733 van ser les primeres a fixar un 
manual pel qual havien d'impartir-se els ensenyaments de la càtedra 
d'instituta. L.:obra escollida per voluntat del paborde Joan Baptista 
Ferrer va ser la del prestigiós Arnoldo Vinnio, que combinava amb sen
zillesa el dret comú i el patri. 

DO C T O R IS 
IOA·NN IS HIE RO NYMI 

IRA.NZO. 
IN SANCT A lvf'E.TROPOLIT ANA) 

l!CCtESIA VALENTINA PRJBPOSJTJ, 

IN VALENTINOI\VM ACADUllA PI\IMA\\11 u .on¡ J;Mf.11,11::~ 
>NClCUSO~ J$' vrn,vs~r IVRJS txA~li'l>TOl JS , 

ET 0OT0kll Y.tL.1tm ,o ntnYnas. 

P~ AXIS P R OTBS T ATIONVM: . . . 

IK <l!'.A Vlll VEI\S A PI\OT EST .\ TIO NYM. b!ATEI\I A !9.EVITZI\ 
clucid,nun.:idicQh in hx fi:cund1 tàhlonc fotmulh \lnlu.1ca11Jrquc prot<ft1ttoab ; 

&,nowh~ pal<hfit lu1isvtr1u(c¡uc ~(Uoe1lbcu..:, 

OJt.NIIVt IYDICJ.IV$ . "ADVot'A TIS ""'"'J1JU I n-n,s. :ir NltUl,il·;JI~ 
<l'Tl,11!.1.i~ ld•r•li• J■'i~,,,.• j,,(,,, Qwf •• _. .. 

CV,M DV,~LIG! INl:l!CE CQPIOSISSll,1O, :ET ~.tSTlONVM, E,: lÍ,1111,,V/,j'/ 

...i~~~¡:;¡.,, 
VAUNTI)!.~ Typ1J,&:(ua,p,i1>u 18,n,d,(lll.bcl Ji, ;bllopcl:i,,.Aono M.P,Q.g.VI 

'" "''!li" •.tr''"·'ll'(<n.!•Í"J 

ARNOLDI 

VINNII J C~ 
I J\( Q_ ú .d 'T_U O 'l\. L l'B 'R._0 S 

INSTITUTIONU M 
IMPERIALIUM 

CO MM ENTARIUS 
ACADEMICUS, ET FORENSIS, 

J O. G O T T L. H E I N E C C I U S J C. 
'11._«a,fait, & 'Pr.tfi11iour111 No11,l,tf¡,1t 11dj«it. 

EDITIO NOVISSIMA 
Correéfa facundum lndicem Expurgatorium Hijp. an. 1 7 47. 

cui acccdunt cjufdem VINNII 

Q_U.IE S'TIO:J.(_ E S JU 'l{_I S S E LECT./E: 
Cum Indicibus locuplecifsimis. 

T D M U S . P R I M U-S.-

~cuM L1CliNT1A I<BG/1 l!T SUPllÉMl CON:iILir. 

V A L F..NTIA!, 

Apud Bcnediérum Monfort , anno M. ncc. LXVIr. 

Joan Jeroni lranzo, Praxis protestationum, València, Benet Macé, 1667. 
Biblioteca de la Facultat de Dret, Universitat de València 

La Praxis d'lranzo constitueix una de les poques obres publicades pels 
catedràtics de lleis i cànons valencians. En el contingut d'aquesta obra 
analitza la utilitat i l'aplicació del "protest" en els diferents actes pro
cessals i notarials . 

, , 

J 
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r 

• 

-AND R EJE 
VALL E NSIS 

Vulga del Vau1x Andancnris 1 

JURIS UTlUUSQUr; D~CT9R1S, 
Ec io Alma Academw l ov,n1cníi :.S. Canonum. 

l'rofoOoris Ordrn, d1 , 

p A R A. T l L A 
f U R I S C A N O N l C, J , 

D E C R E T t 'L I J M 
O. C R E G O R 1, 1 !• A l' .A! l 

'>utttmtt11 . ,; 1cthodlu c:ipliulto . 

ºt;;~f;"f~fr!'~ ~;J:J .. ~ :'f.r,';'ilrt11M ~L1~.:~,f1.J:~ 
cfllb:1 , r.:>:.,u tlipJ.t':l i .H 1:nu bb•·f!tn1.trn . 

ETITS Mf) (' ,. V. 
:Apàd L~11 ~ tNT I UM B Am •OM 

/O)tll/lj "l' l~ •JH "• .(l' , YIL E CI O. 

André Delvaux (Vallensis), Paratitla juris canonici, Venècia, 
Laurentium Basilium, 1745. 
Biblioteca particular, València 

En la facultat_ de cànons, el llibre assignat per a les explica
cions del professor en la càtedra d'instituta canònica, creada 
en les constitucions de 1733, van ser les Paratitla d'André 
Delvaux. Davant la multitud d'autors i opinions, es va bus
car Ja unificació de criteris i la claredat en la docència. 

Josep Berní i Català, Apuntamientos sobre las leyes de Partida al 
tenor de leyes recopiladas, autos acordados, autores españo/es y 
practica moderna, València, Herederos de Gerónimo Conejos, 1759. 
Biblioteca de la Facultat de Dret, Universitat de València 

L'enorme distància que separava l'exercici en el fòrum i la 
docència universitària es va plasmar en les obres de l'advo
cat Berní i Català. Aquest jurista valencià, creador del 
col·legi d'advocats d'aquesta ciutat, seria un dels principals 
impulsors de l'ús de les lleis castellanes en la pràctica jurí
dica davant l'abús del dret romà canònic que hi imperava 
fins aleshores. 

Llorenç Mateu i Sanç, Tractatus de re criminali, Lió, Claude Bourgeat, 
1676, 
Biblioteca de la Facultat de Dret, Universitat de València 

En les facultats de lleis únicament s'ensenyava dret privat. 
Altres matèries, com ara les disposicions penals, eren assi
milades pels jutges i advocats a través de la pràctica en el 
fòrum. Per això, no abunden les obres dedicades a aquesta 
matèria, que científicament es considerava d'interès menor. 
La que ací presentem, del valencià Llorenç Mateu, en va ser 
una valuosa excepció. 

t 

APUNT AMI ENTOS 
S O J31U LAS 

LBYE$ DE PARTIDA 
A L T B NOB. 

Ii>E LE\IES 1"(.ECOPJ LADA , AUTOS 
Àcoi8ado1 , Autor~ Efp~iíoles , )' pr.iaicA 

modern,. 
q,ve n c~ •v • , 

¡¡r; 'l)()C'l'(!R. 1)()9( JOS/fl'H 'J!li!Rf<J , r CdTdLII, 
,d.,g,J, J, ,., ~ •'" r ... ¡;¡., , J ,, 'l'<Jm tn tj!, a,.1,.1 

· 1t l'11ll»ri.-. 
OON D O C O l'! OSO S h ' DICES , UNO 

dc:f Toxro , y oao de IDJ Apu1,umi:cmo,. 

TR:A CTATVS 
DE RE CRlM ALI 

SIVE C 0 NTttO V E ~ S JAR.VM. 
VíWhf.mwmln~il11C,llT'irufrlm$ic:wncav:.. l>«tí'~pm in o\~ 

'$,¡,tan.J s: HtfJWU-OitlWMn ... 'lfd1nlll Ml,ibl. Stnw noVi O,~ ,. 

T 
Sl.nipt.OLA Vi~ R.QEAT,~ ¡¡,¡o Mmu,iiG•lli• 

M. DC L~ )( V1 
11 "(1¡1 P~ I VlUG-JO ~OIS C~ ,'HOLIÇ• 
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L 
PRfr'.TOR, RECTORES, ADVOCAT!, ET SECRETARIUS MAGNIFI

cx, NobiliGimx, ;ic fidcliGimx Urbis Valcncinre, ojufdcm gcncrafü lh1diorum Om,·cr-
ÍlciltÍ5 P;icrona: , ad quos clcébo C:ichcdmicorum pcmncr. . . / , .. a / ~, 

MNIRUS nocu111 uclmur. ,,l ·, ,- ,h • J , ~ ,' .,,,, 
·- - --- -

l 
C:J1hcdr11m, qu.tm qui fJ-b1it_!.frcJ.c-fidcr.n:,c:rit dlllgcns., 2c ri~o1o(um íubirc dcbcc m men_, prcpugn;in. 

do ícilic« uru dic hori~ íolitit .,. C · .. .••. - - -- _ _ _ 

cun1 c.tccris Coopolitoribu1 .ugucndo., & cxpli9ndo ,·cr!,o per intcg,um hot.1:l Í}',l1ium ~hcriu• dit.i unum uui, 
bUJ pun.ÇHJ íom: ;>_6i~n.uis. ~ _.. , " C, n , - ... .- ., .,,- ·.,. .-, .,., 

,,igc(1(m1 t.¡u:imt imr11c::lli:uè .imo. o.vrlic:nioncm hor;1.; ho(quc ornnc:,: LiuC'qri~ oétus oJlmpJ<nJo jun,\ l,u.ubbi• 
lcn1 c-jurdcm U'nh•cdi1.ui, íliil.um in ílmilibio hucufi.1uc Ccn·omuu. 

lcccm p1oicí;ioncm Fhlci ju1r,¡foi 1nubn, conttnt:an\ in Bulb SS.D.J'III P~r.r IV.Rcnu,bt:t JdibulNo,•cmbrit Anno 
1nc;lrn.Hionis Domiuic:c M.0.LXIV. c111.:a: íncipÍt :lujtu10n,n1lffh, cmi1crc.,& dcfcnJcrc ¡,itnn oriuioncm lmn1:1culJtx. 
C<,.,1ccpcianit n. \'lrgtnii i\ta,i~ juxc~ :'111:im (onnu'3m hujus Stud11 Cc.ncr;ih, <ÀflRiiurionibu_. pr.rm1fl"l111. & íco•3rc. 
cJuídtm flHur¡¡ lmcuíq~t' (;atl.i., VC'I in roAc.run, (.1cicnd:i .. ju,cJur.1ndo promim:rc. 

Iccem íub cjuídcm R.cl;giont' jurJJntttti : quoJ Ít de h:ic C:i.thc:drl. rro\•jfom ¡ Epiícopun, titularem, vel in p:u1i
hut.cooíccr.1ri, vel :id n1unu., lnquiíicori1Aponolici comnh:rreticam pn\'1c:im11,0ííici:afü, ,·cl Viurii Ci:ncnlis , call
farum piarum, auc,,1-mimnnb lillnl cu~1íc~mc¡ucCuria:Ecdcíiaílic:cAuJicom, vd JuJiritkcgii ordin::irii, ,vel tujutli
bct Rt19b: C::inccll,1rl.1.·, a ut Audicmiç, ,·cl F1íuli, Rc:,ç1t(dc"111pco Officio Can cll~rii., &C()n1¡tetcmi.11 um Judi i.s ) pro
mo\'Cn 11liqui.ndo <:onc in_su ¡ anre Con(ccr.:uionc-m 1n Epi!èopum, \'cf íngttflüm, & porfehioncm 3J Íi.lprt1 r du.t mu~ 
ni:a, h.mi: Q.chcdnm (l¡mm,c,ccmiorts Nos dt dit'b dimiísionc: tlcicnJo, UtoJ;J CIJUS pro\·iílioncm proccdcr< rottimus; 
& li u provi riu, vd ju,jur.mJum cniiu\'TC. .1 mc C:.nh,:Jr.~ poíl~Ílioncm, \·cl promiffu ron Ubm :sJcptl)tu ad!o1plcrc re. 
cuÍi\Ycrit. ultr,\ pcrjur11 l n.1m, ipío jure, & f:atlo, &-abú¡uc ull.J 11 11 .1 Jcc.lJJ'".llÍOn.: !IJ no,10m cju(J.c:111 pro"ifi:iontrn 
Jc,·tniri poGic, i\brquc(polii~ \'cl ~m:uc.icorum \•hio, fe in hoc Conni,u,ioni fall~ dic~. Julii :anni il,OCCJ..tJr\'i. fuUJi
cicndo, cjuíquc 3Jlmpftmtntum fubcodc,n j\lrJmcn,o promittondo, 

:-loíq\lt: cupicntc:s Unh·cñir.uU- írh:nJori coníulcrc. M.a_s1Arotu1u clc:clionc , quorum c-,rlor.at:s im.l ufirii c:c ,ram nos 
.• addundn (pi;:tn m:ajoii A~dC"~,&~~ipublicç bono, ofn:iu1!1fuum_gcO.urot; omncs,. & fi nguJo, / • ~•

4 

(', , , • , 

,1,_ • ,, ";;· ~;, , .. , ,._,, .. ,.. - 1nJ1.!lJV1m•ufü.ucOO. qu1:sdc011cu,íumn-nirc,&p~ 
J.ii!üse.omi1,i . & Lcgibu, ru6Jic:i volu~rinc, ut inrnJ qu.idr·:.ginu dic-r u m tcrminum ab lurum J.1r.i compu1:1ndumco
rJn1 nollrx Aul:c,& Ac1Jcmi;c Sccrcr.aiio :id tim,111J;am orpofi t(>ncm comp,uc:un, pr.rícrnium te.non: dt21111u; :slÍ!ls 
J lfl:o termino d!tpÍO, a-J Orpofitorum o:,mcn, & üd1cdntlti tltd-ioncm rrorcdcmw. ~od u, omnlbus inno1cíc,c 
rr:.t:Ícncu Lim:r;u., fivc lwc publicum EJiltu111 nll'nu noílr:,; íubí«ipcum, Ji(l:a.: Un;,•,rlir.niiSig_illo mu_ni,um, & ret in. 
ímíetipt.wnSe.crcU1riumrc(crcnch1un1.,cxpcJi1i, put.il i Q,& affuc1 i,l~Ü :ini;i juíai1mu • . In .tEdibus l'opuli Y11kmini 
C:apicubribu>. Dic ., · 1/ mtníu .- • • iinni,\1.DCC.;\XX · • 

Edicte pe l qual es convoca l'oposició a la càtedra de codi que fins aquest moment ocupava Gregori Maians, 
València, 1736. 
Arxiu, Universitat de València 

El sistema d'oposició s'havia generalitzat per a totes les càtedres des de 1634 a fi d'evitar in justícies 
en la provisió. Amb tot, continuà havent-hi jocs d'interessos, i Gregori Maians, després que fra us és 
el seu intent d'obtenir una pabordia, es va veure obligat a abandonar la càtedra de codi que es con
vocava amb aquest document. 
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ILUSTRACION 
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Juan Sala, llustración del Derecho real de España, Madrid, José del 
Collada, 1820. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Les obres del paborde valencià mostren el punt d'inflexió en 
l'ensenyament del dret. La presència de la legislació pàtria s'hi 
imposa i la tradició romana canònica serà relegada a un segon 
lloc. L'èxit del seu mètode va quedar constatat per l'enorme 
difusió que les seues obres van tenir a lberoamèrica, especial
ment en els territoris mexicans. 

Gaetano Filangieri, Ciencia de la legislación traducida al castellana por 
Don Jaime Rubio .. . , 3a ed., Madrid, lmprenta Nuñez, 1822. 
Biblioteca de la Facultat de Dret, Universitat de València 

Les crítiques a la duresa del dret penal s'acentuen en el segle 
XVIII, amb la Il·lustració, i els atacs més directes seran recollits 
en l'obra del marquès de Beccaria. 'fanmateix, la formulació 
jurídica d 'aquestes crítiques no es produiria fins a l'obra de 
Filangieri, la influència del qual en la codificació penal espa
nyola va ser decisiva. 

Juan Manuel de Capua y Rivero, Preparación para el ejercicio practico de las 
oposiciones a la judicatura ... , Madrid, Centro Editorial de Góngora, 1889. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

El segle XIX representa el naixement de veritables cossos pro
fessionals vinculats a un aparell burocràtic de l'estat que creix 
en complexitat i especialització. La unificació dels criteris de 
selecció i el sistema d'oposicions per a accedir als càrrecs de jut
ges, fiscals, advocats de l'estat, notaris, registradors, etc., serà ja 
una constant. Els temaris d'oposicions, com el que ací exposem, 
facilitaran la preparació dels exercicis. 
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Eduard Soler i Pérez, Derecho política y administrativa (primer curso). Programa, València, Nicasia Rius Monfort, 1889. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

r. ;,-4, //((( (h. 

l.;aparició de noves disciplines jurídiques comporta l'edició de manuals en què els estudiants segueixen les explicacions del 
professor. No hi ha càtedra sense manual, i a pesar de les crítiques que s'hi han vertit, l'ús d'aquests s'ha mantingut fins avui 
pel caràcter pedagògic i la rendibilitat econòmica que presenten. 

Eduard Pérez Pujol, Apunts manuscrits de dret civil, presos per Vicent Gadea i 0rozco, València, 1860. 
Biblioteca particular, València 

Els manuals facilitaren l'ensenyament del dret. Amb poca extensió, sintetitzaven els elements bàsics de les diferents discu
plines jurídiques. Tanmateix no pogueren acabar amb els apunts dels estudiants que en èpoques anteriors havien proliferat 
per la minsa i costosa difusió del llibre imprès. Els recollits ací van ser impartits pel catedràtic Pérez Pujol, un dels més insig· 
nes de la universitat de València, i van ser presos pel seu alumne Gadea i Orozco, que arribaria a ser catedràtic i rector. 

Registre general de matrícules i exàmens de la facultat de dret, curs 1883·1884. 
Biblioteca de la Facultat de Dret, Universitat de València 

La majoria dels grans personatges polítics dels s.egles XIX i XX van fer estudis jurídics. Al final del foli que ací exposem, apa• 
reix el nom de Vicent Blasco Ibañez, que cursava segon de dret. 
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Orla d'estudiants de dret, promoció 1879-1880. 
Facultat de Dret, Universitat de València 

A pesar que en aquest curs van impartir docència professors de rellevància científica 
com Santamaría de Paredes, Eduard Pérez Pujol o Rodríguez de Cepeda, els seus estu
diants no van reeixir excessivament en la posterior vida professional. Destaquen en 
aquesta orla els missatges que apareixen al final: "Gratitud y respeto" envers els 
catedràtics, "Recuerdo y compañerismo" entre els estudiants. 

Orles d'estudiants de dret, promocions de 1867-1868 i 1869-1870. 
Facultat de Dret, Universitat de València 

En 1867, el marquès d'Orovio divideix els estudis de dret en tres disciplines: civil, 
canònic i administratiu. Així mateix, el 7 de març de 1870 era definitivament supri
mit el grau de batxiller en els estudis superiors. Les primeres orles apareixen sense 
esmentar els catedràtics ni reproduir-ne les efígies, cosa que sembla demostrar que sor
geixen com a "prova de companyonia", segons se'ns hi diu, per al record corporatiu 
dels estudiants. 
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José Maria Zumalacàrregui Prat, Libra de los //mos. Sres. Decanos, fotografia de J. Derrey. 
Facultat de Dret, Universitat de València 

José María de Zumalaciírregui y Prat ( 1879-ca. 1965) va obtenir la càtedra d'economia política i hisenda pública 
de la universitat de V.'llència el l 903 . D'ideologia conservadora i neocatòlica, va ser degà de la facultat de dret 
entre 1921 i 1930, i rector de la universitat dues vegades: entre 1930 i 1931, i després de la guerra civil, fins a 
1941, data en què es va incorporar a la Universidad Central de Madrid . 
Va ser autor de diverses obres, entre les quals cal destacar una monografia sobre Vilfredo Pareto i una altra 
sobre la llei estadística en l'economia; també va participar en un estudi col·lectiu sobre l'economia valenciana 
en vigílies de la li República. El seu prestigi en aquest camp el va portar a presidir el 1940 el Consell 
d'Economia Nacional. La figura de Zumalacarregui il·lustra la manera amb què les disciplines econòmiques es 
van introduir a la universitat, a través de les càtedres d'economia política, hisenda pública i estadística de la 
facultat de dret. 
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José Castàn Tobeñas, Derecho civil español común y foral, Madrid, Editorial Reus, 1924. 
Biblioteca de Ciències Socials, Universitat de València 

Castan fou un dels més prestigiosos catedràtics de dret civil que passii per la universitat 
de València. La seua obra d 'indubtable referència va ser el manual del qual presentem ací 
la seua primera edició. Les edicions d'aquest es multiplicaren en anys posteriors i a hores 
d'ara continua sent un text de gran interès per als civilistes espanyols. 

Rafael Rodríguez de Cepeda, Libra de los l/mos. Sres. Decanos, fotografia. 
Facultat de Dret, Universitat de València 

Rafael Rodríguez de Cepeda (València, 1850- l 918) va ser catedràtic de dret natural de la 
universitat de València i degà de la seua facultat de dret. D'idees conservadores i neo
catòliques, va figurar al capdavant del moviment catolicoobrer i va ser senador en cliver
ses legislatures. 

José Castan Tobeñas, Libra de los l/mos. Sres. Decanos, fotografia de J. Derrey. 
Facultat de Dret, Universitat de València 

José Cast:ín Tobeiias va ser elegit de la facultat de dret fins a l 933, quan es va incorporar 
al Tribunal Suprem, que va presidir després de la guerra civil. 

JO,E CASTAN !OBHRAS 
c:.1d,~il,,., 1\rJl,1~•k• eh H'" Iu U"l,t1•idod d~ l' ■ l•n<ln 

DERECHO CIVIL ESPA~OL 

CO~IÚN Y FORAL 

(Obro a)i:-t,,dH ,1 Pr0!¡(l>OID pJr~ 1~~ Opo~• (o,,,, 
J NDIJrf~, ~~1ermh"Jd~~, 
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Alumnes de la promoció de 1892 celebrant el seu vint-i-cinquè aniversari. Fotografia de Novella, 1917. 
Arxiu Díaz Prosper, València. 

CXXXVI 

El vincle acadèmic s'intenta conservar amb el pas dels anys. Les celebracions i reunions d'antics alumnes són freqüents en el món uni 
versitari, encara corporatiu i reduït, que l'actual massificació ha fet desaparèixer. 



CXXXVII EL CONREU DE LES CIÈNCIES. 

Quadrant nàutic. Autor: E. Nairme, segle XVIII. 
Museo Naval, Madrid A VALÈNCIA, L'ACTIVITAT MÈDICA I CIENTÍFICA al llarg de la seua 

història ha estat estretament relacionada amb la universitat. 
Tot i que aquesta institució no va ser concebuda per a la investigació, 
sinó per formar professionals -fins al segle XIX, metges, juristes i 
canonistes, teòlegs-, part dels seus professors van realitzar una tasca 
investigadora, tant pels interessos propis corn per al seu desenvolupa
ment professional corn a transmissors del saber. En alguns casos, 
aquesta activitat va tenir un notable relleu en l'àmbit espanyol i, fins 
i tot, europeu, fent avançar el saber, en disciplines corn l'astronomia 
o les matemàtiques, i procurant el coneixement de la naturalesa del 
propi país i els seus recursos. Amb la creació de la facultat de ciències 
en el segle XIX, es va fer un pas més cap a la universitat actual, una 
institució docent i investigadora, on la investigación és reconeguda 
corn una activitat inseparable de la transmissió del saber. 
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Joan Martí Població, De usu astro/abii compendium, Parisiis, apud 
Henricum Stephanus, ca. 1520 
Biblioteca Nacional, Madrid 

El valencià Martí Població, professor del Col·legi de 
Lectors Reials (actual Collège de France) i metge de la reina 
de França, és autor d'un dels tractats dedicats a l'ús de l'as
trolabi amb major nombre d'edicions a l'Europa del segle 
XVI. L:astrolabi consistia principalment en una projecció 
estereogràfica de l'esfera celeste i els cercles principals i 
tenia diversos usos, com els de determinar l'altura d'un 
astre, calcular les coordenades equatorials i c.1lcular l'hora 
local , mitjana (sol mitjà) i veritable (sol veritable). Les figu
res mostren el dors de l'astrolabi i l'ús per mesurar altures, 
i1er mitjà del quadrant d'ombres. 

Astrolabi, ca.1570 
Museo Naval, Madrid 

Només es conserva la "mare" d'aquest magnífic astrolabi. 
Al dors. ncí 1'CprocluH, hi ha una reprès~nwclú al·legòrica 
dels signes ~ocliacals juntament amb una projccdó ortogril
fica de la w na ccl!ptica zodiacal (al centre). segons la qual 
s'han traçat els meridians (corbes) i els paral·lels (rectes) . 
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Jeroni Munyós, Theonis Alexandrini commentaria in primum librum 
mathematice constructionis Ptolomei, manuscrit, 1568-1584. 
Biblioteca Nazionale di Napoli 

Entre els instruments dels quals Jeroni Munyós explicava la 
construcció i l'ús en les seues classes, a València i Salamanca, 
hi figura l'anell astronòmic. La pàgina forma part d'un 
manuscrit autògraf de Munyós sobre aquest instrument. 

Jeroni Munyós, Commentaria Pfinii /ibri secundi De Natural/ Historia, 
manuscrit 
Arnamagnaeanske Institut, Cop.enhaguen 

Primera pàgina dels Comentaris al c.~m, Llibre de la Història 
Natural de P/i.ni de Jeroni Munyós. Llegits a la universitat de 
Valènci:;¡ el 1568, és una obra fonamental per conèixer les 
idees cosmològiques del gran astrònom valencià, antiaris
totèliques i afins a l'estoïcisme. 

Carta de Jeroni Munyós a Bartholomaeus Reisacher, València, 13 d'abril 
de 1574. 
Ósterreichische Nationalbibliothek, Viena 

Jeroni Munyós mantenia correspondència amb destacats 
astrònoms europeus, com Bartholomaeus Reisacherus de 
Viena, a qui va dirigida aquesta carta. Amb ella, Munyós li 
comunica l'enviament del seu Libro del nuevo cometa, que va 
compondre apressadament per la "inoportuna" petició de 
Felip II. La carta no és autògrafa; la lletra és de Tycho Brahe, 
que la va copiar a partir d'una altra còpia que posseïa 
Thaddeus l·l.igcdus, metge i astrònom de Rodolf II . 
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Jaume Pérez, Jacobus de Valentia .. . exposifionem Centum ac quinquaginta 
psalmos Dawd,cos ... [al final], Lugduni [Lió] de Giunta el sociororum florentini 
in edibus Dominici Verardi Calchograph i, 1540. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

El teòleg valencià Jaume Pérez va mostrar amplis coneixements 
geogràfics i una idea molt moderna del globus terraqüi en el seu 
comentari als Psalms de David. 

Joan de Salaia, Expositio ... in octa libros phisicorum Aris/oie/is: cum 
questionibus eiusdem secundum tripficem viam beati Thome, rea/ium, 
et nominalium, Parrhisiis, [Colofó] impressa arte Johannis de Prato et 
Jacobi Le Messier . .. , sumptibus Hemundi Le Feure, 1517. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Joan de Salaia, que va estudiar i ensenyà a París, va ser una 
figura destacada del grup de nominalistes i calculatores de 
principi del segle XVI, les doctrines dels quals, pel que fa a 
la física , va exposar en aquesta obra. 

r;,_ ]at:obi ~crc;_o ~a!êtia 
ll,1mopoltt11nl c~flonge l{tamndl:cr otdl 
nio oiu1 iio¡¡uftinf obftrwíctffim1 : ■e i:bco 
los( 91 ooctlffimt ilil p1cntl1Tami:0tolnc plant 
ctpot111once:in l!:.tntú -uinq¡taganto p1q1mo.1J 
~emdfcoé!IDO& oén w~01d-p1opl;ic!lcc c3· 
pofitoe id muoratíonc3 lidca noftrc c6aindt. 
CI - ~•m~ 1;1ui11.:, 111tub1u.tcontc:nt.1. 
C: · ·.11111, 1 c11anacllN/acr1rdictuo.1.U.-il}1111\ciat../lunc 01, 

n,lm.u.)to1LJ 1nc1<clt)o. 
j ~:~;f~':!i:r1::.~!j~~nr 't:t ticmn l.audamao. 
l iaud'Hontbai., t cii1.n.11n ~brthfflm11t rdoluUonlbut """'"' 

u,11udcMAdcinontc. riidq.:ríllnc-i1, 
C aJ,c<lum .,, n,tpcr,ímc "'1\ mbolO l11'1,ln0íl/ curn ••• 

ó'u•,~gf.:'l,f~E,1Q~•,r.~-,,n,otib .. •dno11mw~P" 
f!;'Pnlncrram 11pb• tpirfü> occ~nrcr iUuA,-,1rq1Tcrufflttla19 

~llítenillf,.,<(•lopumocblqJ f Olcbl1)c,pi1ort f\mc, 
,retura3altcc1n rorum•~cua per CJ<'J'<nro,um oidtacm 
'\(¡do:otqJ coptoBue f l!il<1ca .. fon,11u<10. 
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uh Jn(upcrac aJmJ11bl.hbu1 hyp0thdibutor" 
nuoJ.H1bttt1f;m T3bulü (Spcdmfümn 1 n 
q11lbbtroídtmarlquoduf1mnp11cqu!tn (anll 
mu1.lcularc po1uit..l¡:f1ur unc1tc~Jnurc-. 

Nor!mbttc1u.,.dlol,. Pcirè•m, 
,\nno "- D. ,C&.11'4 

Libro del·riueuo. C9 
M ET A, Y D E L L V
g,1r dondeft l,11:::f ;)' como fa )!era pòr Ins 

'P1tr(l//4xts 1¡1111>1 le;..:os ej}a11 tic tier
r ,1 ;y clel'Prog110/Jico dt/fe: 

Compuc llo pordM.,cfiro Hkronymo Muñcn 
ValcnciMo,C.othcdr,1tico de Hebrea y Motho
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Jmt«lfl> ~·· 1;~(ncl1 CD ,. offltlq• J, P,a,. 
~,H~~I pl•1•!d• hi~16l. 1171. 

N l C ÓÏ. A-l 'C 0 li • 1t N l C l 

J1t1 1WI quo ,cm,n cum orbt l unari unquamcplcydo contlnrri 
úí:a.mu1, Q.Ufotohxo Vmu• nonomcnfc-r-cducf,ur.,.Scxru~ 

., dtJúq,1otum,\1acuríu.,cCf1C1•odu,,srma dtuurn Íplciocfn-ü 
&ucn1."1 m<dlouaoomnl11nudide1 Sol, Q.•ltmimln ~oc 

•'!.!=- =:,,,,, , .. , 

r 

1)~ 

pt,lrludmoumplobm¡yd~ h1nc l'.n 1tioud mtffotfioa,po 
~cr.qut¿undc torvmGmuJPoÚ;fciUumlnaw.Sl'f'I d(ri,nop 
"C'J'l(Tq~ .:'n""an.am Olu"d;,,r,¡ tttcnrr:m, •fiJ rn.'l:orcm UO• 

g.n,., T ICe;, u1uffibíkml)(ui21,Sophod(1Ekltn ,ruumré 
omn,,.lup~~~0 ~ 1niinfoUor<galiSoltt8dcn,tftaJm 
~antmgulK'ffl~1Af1roru:trifuDfti.lm.1èllur mln(rru: 
~,uJani~~r,u_,,_ ~ •11 nmo + (cd UI Ariílonlc, t':?1nu1abu. 

&í~~;-".,. ~<Ü rnnc:o~múoJ1lh.1.hf,,Condpí1tnrtruJ 
1 & !m~iur-at11tuo p.amt, Jnurntmus 'sl111r fub 

h,c 

Nicolau Copèrnic, De revolutionibus orbium coelestium: Libri VI . . , Norimbergae 
[Nuremberg], apud loh. Petreium, 1543. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

En el llibre primer de l'edició prínceps de l'obra de Copèrnic figura 
aquesta representació simplificada del seu sistema amb un curiós 
error: un buit entre els orbes de la Terra i Mart, probablement deri
vat d'un corriment de les llegendes. 

Jeroni Munyós, Libra del nuevo Cometa, y del lugar donde se hazen; y como se 
vera por las Para/laxes quan lexos estan de tierra; y del Prognóstico deste .. . , 
Valentia, Pedra de Huete, 1573, 
Biblioteca Valenciana, Biblioteca Nicolau Primitiu, València 

Felip li va demanar a Jeroni Munyós que escrivís un tractat sobre la 
nova de 1572 que va merèixer els elogis de Tycho Brahe i d'altres 
astrònoms europeus, però també les crítiques d'eclesiàstics i corte
sans, molestos pels seus atacs a l'aristotelisme. 
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Jeroni Munyós, Astrologicarum et geographicarum institutionum libri sex. [al final]: Franciscus 
Joannes Rubeus Valentinus scribebat Valentiae anno domini 1570. 
Bayerische Staatsbibliothek, Munic 

Jeroni 1 11111 •ós vn dctcrmi11:1r amh ,m, precisió nowblc Ics coordenades geogrà
fiquc · cie mohc.s localitat. l In pi:nín ula. Fruit d ':1qucsL treball és aquest mag
nifi mnp:.1 inclòs .:n cl seu trnctat d'astronomia i gl'ogr.i fia , segons la còpia del 
seu deixeble Francesc Joan Rúbio. 

Jeroni Munyós, De planispheri parallelogrami inventione, [al final]: Franciscus Joannes Rubeus 
dictabat Valentiae anno domini, 1570. 
Bayerische Staatsbibliothek, Munic 

Munyós explicava a les seues classes d'astronomia la construcció i els usos de 
l'astrolabi. Va redactar un tractat dedicat a l'astrolabi universal del tipus "de 
Rojas". El manuscrit correspon a la pàgina del tractat referent al traçat dels 
paral·lels, segons la còpia del seu deixeble Francesc Joan Rúbio. 

Jeroni Munyós, Astrologicarum et geographicarum institutionum libri sex. [al final]: Franciscus 
Joannes Rubeus Valentinus scribebat Valentiae anno domini 1570. 
Bayerische Staatsbibliothek, Munic 

Jeroni Munyós és un dels primers matemàtics europeus que van fer treballs car
togràfics utilitzant les tècniques de triangulació geodèsica descrites pel seu mes
tre Gemma Frisius, que Munyós explicava a les seues classes. El dibuix correspon 
a l'aplicació del mètode per detenninar les posicions de diversos llocs de la 
comarca de l'Horta. Còpia de Francesc Joan Rúbio, deixeble de Munyós. 
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TYCH.:ONIS BRAHE 
MATHIM~ EMINENT: DANI 

O P E R A O M N I A; 
Sú. , 

ASTRONOMMI :rsTAVRATJE 
l' R O G Y-M N A M A T A 

/11 du,u ptfrW dijlrilmt., , 
QVORVM PRI MA DE .(lEST IT T IONE M OTVVM 

S0Jb& Lu11%,SccUJ:ruin41 J11cmn1lum ualbt. 
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Sl«uuiotiba, Pbxnorr.c.q(i • ::gtt. 

ANN O 

Editio 11/11111.111t1M e,1111 l111lie,l,111 f5 Figuri. prodit. 
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Tycho Brahe, Astronomiae instaurafae Progymnasmata in duas partes distributa quorum prima de restitutione mofuum solis & /una, stellarumque; inerrantium tractat ... , Francofurti, 
lmpensis loannis Godophredi Sch6nwetteri, 1648. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

En aquesta obra, Tycho Brahe es va proposar donar compte de tots els autors europeus que havien escrit sobre la supernova de 1572. Va dedicar un capítol a 
comentar els treballs de Jeroni Munyós. 

Ballesta. Inventor: Gemma Frisius. Constructor: Gualterius Arsenius, 1563. 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnologia, Madrid 

És una de les millors ballestes o "radi astronòmic" que es conserven al món. Té pínnules mòbils, segons el disseny de Gemma Frisius, mestre de Jeroni Munyós. 
Amb un radi astronòmic semblant, Munyós va determinar amb una precisió admirable les distàncies angulars de la supernova als estels de Cassiopea. 
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ph1lfóphi Ma1hc~na1icorumq1 furil~ prindp! • primú 
ex Cainpano,dc111dccx Thronc Grxco ,om1ncnt:1• 
1orc,i111crprcrc Barcholomn:o Zñbcrro V cncrQ: Gco• 
mmirorum clcmcncorum Libe r Sex rus. 
F.uclldcscx C11111 ano, Diffin/t /oncs. 

prrfidcs li"milCll dicumur: q11>til 
ngolí vn/os angulisalrtríua \'qU3 
s 1la1crnq, n:quos angulos conti, 
cnt iB propordonal!a. 
[Ci\MPA, VS. (I:Vt fiir fsonu» be 

lro:qufan¡;ul"' mconod e í, íuttin¡1 
, n&ulu, 11 :tqu.aH, ~ng.ulo rl,&: :mr¡utu1 
bn!q11~H• ons,uJo e .. ~ ptopordo o ~d 
~ ol!ruroead df,f< bc adcf, ipfi 
c:,unríiinftu. 

' tf upc s mutuorum larcrum: funr !ntcr c¡umrum lnrc, 
ra1inrontinua propqrrionalitaS' mranliriuc hab~rur. 
{(CAMPA VS. U:V1 fl duonJm q11odnl.,rc19mm ob c,d e f,p,oporllo 
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m1;m liue mu1cktli:i, 

1 tf.Linca dicicur d/uidl í,cundum proporcionem habenté111 
mcdíwn & duo cxrrcmo:r¡unndo t:idcm cíl prnporcío to, 
tiusad maíorem fi,/fcdiontml<jua:dl malor/s ad minori, 

Euclides ex Zainbcno. DJffinirioms. 
1 m fi•~ ligurre reé!ilinea:: íunt qu n: & • ngu• 
l,;s n:qunlcs h0bcnt nd vnum,& qun: cir~ 
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ius •d minus, 

+ (tAlti1Udovn111Cc11/uí411igurn:: dbvurlccod baíln pi:t• 
pcndicubri dcduéla. 

r f[Rotio ex duobus rat/onibuslout ex pluribus conílnrcdi 
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cffi'dunr quandraccm, 
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vcha durdo1m ~utuípbnl :aut qu:iUbtf ~u:un,ñ C d :,dC Í1QlldC QUoqt 
dJ,.m.of,o g, ipÍIUJ "b (< cr r.itlo: confiat C<. b oded_t< C< , d od 
cf,Vt:I 9• tpliuJ n b nd e dr.nlonl1qu:uu{r.11 n,ultlpífcl1J 111 fpfiu•cd 
3d t f r:\t(on(~ qu:i.nri1.:i1cmu~fficlrlpl'iot:l b::1d e, f r.1rlot1ri.\l,ri entnd 
pcimu,n =a b fpí:.t e d m:iícn: 'e dJpl'.1 cf.tt füquldcm I b, Piu, ~ 
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Thomas Bradwardine, Prec/arissimum mathematicorum opus .. . accuratissime emenda
tum per reverendum fratrem thomam duran ... , Valentie, per Joannem Jofre, expensis 
Hieronyml Amlguell, 1503. 
Biblioteca Valenciana, Biblioteca Nicolau Primitiu, València 

Aquesta obra, editada per Tomàs Duran, inclou tractats d'aritmètica, geo
metria i òptica, entre ells la primera edició europea de les Qucstio11es d'òpti
ca de Heinrich de Hesse. Denota la influència de la tradició nominalista a 
la facultat d'arts. 

Euclides, Geometricorum elementorum libri XV. Cammpani ... in 
eosdem commentariorum libri XI. Theonis ... B. Zamberto ... inter
prete .. . , Paris i is, in Officina Henrici Stephani, s.a. [ 1516]. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

L'obra d'Euclides formava part de l'ensenyament de la 
geometria a les universitats europees. La versió de l'hu
manista italià Bartolomeo Zamberti va ser la més utilit
zada en el segle XVI. Lefèvre d 'Étaples, autor d 'aquesta 
edició, hi va incloure també la versió medieval de Cam
panus per defugir les disputes. 

í 
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R.P. CLA UD il ERANC ser 
MILLIET 

.~ DECHALES 
CAMBERIENS IS 

E" SOC!ETAT6 JE U 

CURSOS 
S F. V 

MUNDUS MATHEMATICUS-
T o M o EC U DUS 

'COAlrtÍJ-Orli S ÇSI/M6TM/ ,/M l> K.fCTICAM,.llliC IJ,I NIC,t .\!, 
StAt,..,,. , ~ t TrMl'M, /J \f-...ftl·, • .frtÑ lflaNJa a'flilt. • ¿,,,_ 

TIP""'• , a Thollu. i, i..¡1,1 .. ¡,a-. 
.EdrÜQ ~lccu cX Mlnu.fa1pri, AudlOtú t ut'\11 • c:mcnd.u::l , opcrl llud.i!J 

R. P. AMA T • V • 1 ~, clu(Jcm Sodüm>. 

.. 
L U G D U N l , 

J,pud ANISSONIOS, IOA• l10SUEL&O.AUD. RtGJ, Ut>, 

J/. O ç. L.>:.\".\· .,·. 
CUM f!UV l ~f.CIO !~ E CI ~ 

Claude·François Milliet Dechales, Cursus seu mundus mathematicus: tomus secundus, Lugduni [Lió], ex officina Anissoniana, 1674. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

J.:obra del jesuïta Claude-_François Milliet Dechales va interessar molt els 1101,atores valencians i fou estudiada amb 
deteniment per Baltasar Iñigo, com ho testimonien les seues anotacions realitzades en aquest exemplar. 
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Josep Saragossa, Fabrica y uso de varios instrumentos mathematicos con que siruió al rey ... Car/os Segundo en 
el día de sus catorze años ... O. Iuan Francisca de la Gerda; dispuestos y explicados por ... , En Madrid, por Antonio 
Francisca de Zafra, 1 675, 
Biblioteca Serrana Morales, Ajuntament de València 

La caixa d'instruments matemàtics dissenyada per Josep Saragossa per al rei Carles II anava acom
panyada d'aquest llibre en el qual es descriuen aquests instruments i els seus usos. 
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Caixa d'instruments matemàtics. Constructor: Josep Saragossa, 1 675. 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Madrid 

Conté: regle, pantòmetre militar, compàs harmònic (per fabri
car el tetracord, afinar els orgues i temperar les guitarres), 
triangles ( equilàter, filar i petit, d'usos astronòmic i topogrà
fic), creu geomètrica, rombe gràfic (pantògraf), compàs de 
vara, cadena d'agrimensor, escaire, taula d'equivalències i 
taula de suport. Construït pel científic jesuïta valencià per 
encàrrec del duc de Medinaceli per al rei Carles li. 

Teodolit simple. Autor: Frans van Dieghem, segle XVII. 
Museo Naval, Madrid 

Usat en els segles XVII i XVlll en treballs cartogràfics i 
topogràfics per mesurar angles entre dos punts; per a això 
s'emprava en el segle XVI l'astrolabi. Jeroni Munyós 
recomanava als seus alumnes fer servir simplement un 
cercle de llautó graduat amb una alidada per als seus tre
balls cartogràfics. 

Astrolabi universal hispà. Autor: Juan de Rojas, 1563. 
Museo Naval, Madrid 

Aquest tipus d'astrolabi va ser descrit per )uan de Rojas, deixeble de 
Gemma Frisius. Es basa en una projecció ortogràfica de l'esfera celeste 
sobre el colur dels solsticis: els paral·lels es converteixen en línies rectes 
i els meridians en semiel·lipses. La imatge mostra la "làmina", amb les 
corones per al lloc del Sol, el quadrant de les hores, l'escala aritmètica 
i la situació d'alguns estels. 
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Josep Vicent de l'Olmo, Nueva descripción del orbe de la tierra: en 
que se /rata de todas sus partes interiores, y exteriores .. . , y ... uso y 
fabrica de los mapas, y fablas geographicas .. : explícanse sus dife-
rencias, se corrigen los errares ... de las antiguas ... : Tócanse .. . 
curiosidades de phi/osopía natural, y de historia sagrada, y profana .. . , 
en Valencia, por loan Lorenço Cabrera, 1 681. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Aquesta obra palesa l'àmplia cultura del seu autor, i és un 
bon exponent de la geografia erudita del segle XVII. Olmo 
va ser deixeble de Josep Saragossa, del qual s'encarregà d'e
ditar diverses obres. 

Fèlix Falcó de Belaochaga, Pape/es varios de Mathematicas, 
manuscrit. 
Col·legi de Corpus Christi, València 

Fèlix Falcó de Belaochaga, deixeble de Josep Saragossa i 
mestre dels 1w11atorcs valencians, va deixar aquest volum 
manuscrit d'extractes de les seues lectures, regles i gràfics 
per a la construcció d'astrolabis, preses de Stoeffler i del 
seu mnic, Francesc Serrana, i notes d'astronon1ia i 111ate
màtiques. 

Joan Baptista Coratjà, Hydrometría fluyente o medida de las aguas 
corrien/es, València, 1712, manuscrit. 
Col·legi de Corpus Christi, València 

Joan Baptista Coratjà es va basar en el text de Domenico 
Guglielmini, primer catedràtic d'hidrometria d'Europa, 
Aquarum jluentium (Bolonya, 1690), per compondre aquest 
tractat d'hidrometria. 
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C 1 Q f ? C. L t , 

René Descartes, Geometria a Renata Descartes: anno 1637 Gallice 
edita, postea au/em una cum nolis Florimondi de Beaune ... Gallice cons
criptis in Latinam Linguam versa & commentariis illuslrala; opera atque 
sludio Francisci a Schootem .. . , Amstelaedami, apud Ludovicum & 
Danielem Elzevirios, 1659. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Frans van Schooten ( 1615-1660), professor de matemàtiques 
a Leiden, va ser el principal responsable de la difusió de la geo
metria de Descartes, la qual va traduir al llatí i publicà el 
1649, amb materials suplementaris. L'obra de Descartes, jun
tament amb la de Fermat, va establir les bases de la geometria 
analítica. 

Tomàs Vicent Tosca, Compendium Philosophicum .. . , Valentiae, ex 
Typographia Antonii Balle, 1721. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Aquesta obra de Tosca va significar un gran esforç de renovació 
del discurs filosòfic escolàstic des de la perspectiva dels nous 
corrents filosòfics i científics. Tosca es va mostrar conciliador, 
tot i que en filosofia natural s'inclini\ clarament cap al mecani
cisme i va assumir els pressupòsits metodològics de la ciència 
moderna. 

Antoni Bordazar, Idea de una Academia Mathematica, en Valencia, Antoni 
Bordazar de Artazu, 1740. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Bordazar, deixeble dels 110F11torcs, va defensar sempre la necessi
tat de comptar amb una acadèmia, semblant a la de París, on 
les matemiltiques fossen accessibles a tots els estaments socials, 
però la seua iniciativa no va tenir èxit. 
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CLI EL CONREU DE LES CIÈNCIES. 

Andreu Piquer, F(sica moderna, racional y experimental, València, Pascual García, 1745. 
Institut d'Història de la Ciència i Documentació López Piñero, Universitat de València 

La Física moderna de Piquer és un dels primers textos publicats a Espanya en castellà en 
el qual s'exposen les doctrines de Descartes, Gassendi, Newton i Boerhaave. La làmina 
inclou una de les primeres representacions publicades a Espanya dels vòrtexs o remo
lins imaginats per Descartes. 

Pieter van Musschenbroek, Elementa phys/aie: conscripta in usus academicos, A Petra van 
Musschenbroek, opera et studio ... Anton/Ï Genovesis .. . , Bassani [Bassano], prostant Venetiis: apud 
Remondini, 1774. 
Escoles Pies, València 

La universitat de Leiden va ser una de les primeres d'Europa on s'ensenyà la física 
experimental mockrn,1. Un dels seus professors va ser Musschenbroek, del cercle de 
col·laboradors i deixebles del qual sorgí l'anomenada ampolla de Leiden; el seu llibre 
s'utilitzava al gabinet de física experimental de la universitat. 

Isaac Newton, Phi/osophiae natura/is principia malhemaUca .. . commenlariis P. P. Thomae Le Seur & 
Francisci Jacquier .. . , Coloniae Allobrogum [Ginebra!, Sumptibus Cl. & Ant. Philibert, 1760. 
Escoles Pies, València 

La proposició primera dels Principia mathematica de Newton, obra fundacional de la 
mecànica racional moderna, és la demostraciò de la llei de les àrees en un punt de 
massa que es mou inercialment sotmès a una força cemrfpctn. D'aquesta magnífica 
edició de l'obra se'n van fer càrrec Le Seur i Jaèquier, professors de matemàtiques i 
física a la universitat de Roma. 

Nicolas-Louis de Lacaille, Lectiones Elemenlares Astronomiae Geometricae et Physicae, Venetiis, 
apud Thomam Bettinelli, 1773, 
Escoles Pies, València 

Les obres de Lacaille, un dels astrònoms més rellevants del segle XVIII, destaquen per 
la seua exposició rigorosa i didàctica de la física i l'astronomia. El pla Blasco (1787) les 
va proposar com a llibres de text en la universitat de València. 

Jordi Juan i Santacília, Examen marflimo teórico practico o Tratado de mecanica aplicada a la 
construcción, conocimiento y maneío de los navíos y demas embarcaciones... Madrid, en la 
lmprenta Real, 1793. 
Escoles Pies, València 

El tractat de mecànica racional aplicada, del científic valencià Jordi Juan, va ser 
considerat en l'època com un dels que millor s'adequaven a les dades experimentals. El 
pla Blasco ( 1787) l'establí com a llibre de text per a l'ensenyament de la mecànica. 
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EL CONREU DE LES CIÈNCIES. 

Joseph·Aignan Sigaud, E/ementos de F(sica Teóricay Experimental ... traducidos ... por D. Tadeo 
Lope .. . , en Madrid, l m prenia Real, 1787. 
Biblioteca Valenciana, Biblioteca Nicolau Primitiu, València 

Les obres de Sigaud de la Fond, demostrador de física experimental de la universi
tat de París, van tenir un gran difusió per la gran riquesa i detall dels experiments 
descrits. S'utilitzava al gabinet de la universitat de València a final del segle XVIII. 
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CLIII EL CONREU DE LES CIÈNCIES. 

Jean-Antoine Nollet, Lecciones de Physica Experimental... traducidas al 
Español por el P. Antonio Zacagnini .. . , en Madrid, en la oficina de Joaquín 
!barra, 1757, làmines. 
Biblioteca Valenciana, Biblioteca Nicolau Primitiu, València 

Les obres de Nolkt van tenir una gran difusió i van ser molt utilit-
7.ades per l'abundirncia i cl detall en la descripció dels experiments , 
dels quals Nollct n'era l'encarregat a l'Acadèmia de Ciències de 
París. Els dibuixos rep1·escnten experiments de pncumiltica, 
hidrostiitica, termometria i calorimetria. 

Màquina pneumàtica. Constructor: Diego Rostriaga, 1 770. 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnologia, Madrid 

El gabinet de física de la universitat, creat per posar en p1i1ctica cl 
pla Blasco ( 1787), tenia diverses milquines pneumiltiques per a 
experiències de compressió d'aire i altres expe, i ments . 
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EL CONREU DE LES CIÈNCIES. CLIV 

Joan Vi lanova i Piera, Manual de geolog(a aplicada a la agricultura y a las 
artes industria/es, Madrid, Bailly-Baillière, 3 vols., 1860-1861. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

El catedràtic de la universitat de Madrid Joan Vilanova va con
córrer al concurs convocat pel Ministeri ( J 855) per a la confec
ció de manuals per a l'ensenyament en l'apartat de geologia. 

Reproducció de les fotografies obtingudes durant l'eclipsi total de Sol del 
18 de juliol de 1860, Anuario del Real Obse,vaforio de Madrid, Madrid, 
lmprenta Nacional, 1861 . 
Observatori Astronòmic, Universitat de València 

El catedràtic de química Josep Monserrat va ser capdavanter en 
l'ús a Espanya de la fotografia, i durant l'eclipsi va fer 14 foto
grafies, en les quals es va veure clarament que l'origen de les 
protuberàncies es trobava en el mateix Sol. 



CLV EL CONREU DE LES CIÈNCIES. 

Eduard Boscà, "Correcciones y adiciones al catalogo general de los rep
tiles y anfibios de España, Portugal y las lslas Baleares, seguido de un 
resumen general sobre su distribución en la península", Anales de la 
Sociedad Española de Historia Natural (Memorias), 1 O, 1881, 
Institut d'Història de la Ciència i Documentació López Piñero, Universitat de 
València 

Catedràtic entre 1892 i 1913, Eduard Boscà va ser un dels 
darwinistes més radicals del seu temps. Especialista en herpe
tologia, davant l'arribada de la impressionant col·lecció pale
ontològica donada per José Rodrigo Botet, es va dedicar a l'es
tudi minuciós d'aquesta. 

Albert Einstein, Über die speziel/e und die al/gemeine Relativitatstheorie 
(Gemeinverstandlich), Braunschweig, Friedrich Vieweg und Sohn, 1920. 
Biblioteca de Ciències, Universitat de València 

La teoria de la relativitat especial i general d'Einstein repre
senta un dels grans canvis teòrics que es van produir en la físi
ca en el segle XX. Diversos físics espanyols, com Esteve 
Terradas i Blas Cabrera, en van comprendre prompte la 
importància. 
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EL CONREU DE LES CIÈNCIES. CLVI 

Ignasi Tarazona, La fotograf(a solar. Oiscurso le(do en la Universidad Literaria de Valencia en la 
solemne apertura del curso de 1909 a 191 O .. . , València, Tipografia Moderna, 1909. 
Observatori Astronòmic, Universitat de València 

En aquest discurs, Tarazona s'ocupa d'una cie les seues preocupacions científiques, 
vinculada a una de les tasques sistemàtiques que havia de complir l'observatori uni
versitari. 

Taques solars, fotografia, ca. 1915. 
Observatori Astronòmic, Universitat de València 

Un dels treballs sistemàtics de l'Observatori de la universitat era la fotografia diària 
del Sol per estudiar l'evolució de les taques solars. 



CLVII EL CONREU DE LES CIÈNCIES. 

Cúpula de l'observatori astronòmic universitari situada sobre el terrat de l'edifici del carrer de la Nau, fotografia. 
Observatori Astronòmic, Universitat de València 

El 191 O es va construir a l'Observatori, situat a la cantonada sud-est del carrer cie la Nau, una cúpula giratè,ria 
dissenyada pel mateix Tarazona. La cúpula era de carl6 pintat i va ser destruïda eornplctarncnt en l'incendi cie 1932. 



EL CONREU DE LES CIÈNCIES. CLVIII 

Enrique de Benito, "Don lgnacio Tarazona y el Observatorio 
Astronómico de la Universidad de Valencia", Ana/es de la 
Universidad de Valencia, any V, quadern 34, 1924-1925. 
Observatori Astronòmic, Universitat de València 

CObservatori astronòmic de la universitat , gràcies als 
esforços d'Ignasi Tarazona, es va dotar d'excel·lents ins
truments, com l'equatorial Grubb i el cercle meridià 
Mailhat. 

Tipus de taques solars obtingudes a l'Observatori de l'Ebre. 
Fotografia, ca. 1909. 
Observatori Astronòmic, Universitat de València 

Tarazona, per posar a punt la tècnica de fotografia de les 
taques solars i la seua classificació i estudi, va visitar 
l'Observatori de !'Ebre. Els astrònoms d'aquest observato
ri el van obsequiar amb aquesta class ificació dels diversos 
tipus de taques. 



CLIX EL CONREU DE LES CIÈNCIES. 

Teodolit astronòmic colzat Autor: J. G. Repsold, 1861. 
Real Instituta y Observatorio de la Armada, San Fernando 

Instrument per mesurar angles horitzontals (azimut) o verti
cals (altures) utilitzat en geodèsia i en astronomia. És una 
bona mostra de l'extraordinària precisió en la construcció 
d'instrumentos aconseguida pels constructors astrotècnics, 
des del teodolit de Ramsden ( l 787) fins a Repsold. Precisió 
que implicà un canvi qualitatiu en l'observació astronòmica. 

Màquina de balancí de Watt, 1870-1890. 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Madrid 

Maqueta que mostra el funcionament de la màquina de vapor 
de Watt de doble efecte amb paral·lelogram articulat. El gabi
net de física creat sota l'impuls del pla Blasco tenia una 
"bomba de foc", denominació de l'època de les màquines de 
vapor. 



EL CONREU DE LES CIÈNCIES. 

Ampolla de Leiden. Constructor: Leybold-Heraeus, Colònia, ca. 1960. 
Departament de Física Aplicada, Universitat de València 

CLX 

L.:ampolla de Leiden va ser cl primer condensador, inventat por E. J. von 
Kleisl i algú del cercle de Picter van Musschenbroek (potser A. Cuaneus). 
Formava part dels gabinets de física experimental. 

Arc de carboni. Constructor: E. Ducretet, París, principi del segle XX. 
Departament de Física Aplicada, Universitat de València 

Instrument destinat a la producció d'arcs voltaics, establerts entre Ics dues 
puntes de grafit que incorpora. 

Galvanòmetre d'espill. Constructors: Hartmann & Braun, Frankfurt, principi del segle XX. 
Departament de Física Aplicada, Universitat de València 

La detecció del pas de corrents es realitza ordinàriament mitjançant un gal
vanò1nctrc, que pol donar-nos, en virtut d'una escala, una mesura d'inten
sitat o de diferència de potencial (voltatge), o, com ara l'aparell exposat, 
una mera constatació qualitativa d'aquest pas. 



CLXI EL CONREU DE LES CIÈNCIES. 

Caixa de resistències. Constructor: probablement Fritz Kiihler, Leipzig, principi del segle XX. 
Departament de Física Aplicada, Universitat de València 

[.;ús de caixes permetia ajustar els valors de la resistència, en els circuits elèctrics, segons els requeriments de cada protocol, per mitjà de la inserció de clavilles 
que feien que una resistència associada de valor conegut s'incorporés al circuit. 

Peu per a arc voltaic. Constructor: E. Ducretet, París, principi del segle XX. 
Departament de Física Aplicada, Universitat de València 

Una de les experiències bàsiques en qualsevol curs pràctic d'electricitat i, fins i tot, de física general, era la producció d'un arc voltaic. 

Rodet de Ruhmkorff. Constructor: Max Kohl A.-G., mitjan segle XX. 
Departament de Física Aplicada, Universitat de València 

Els rodets de Ruhmkorff són instruments basats en els principis de la inducció electromagnètica que generen guspires espectaculars. 

Banc de ressonadors de Helmholtz, principi del segle XX. 
Laboratori de Física General, Universitat de València 

Instrument clàssic en les experiències didàctiques d'acústica, amb el qual es reprodueixen escales de tonalitat. 



EL CONREU DE LES CIÈNCIES. 

Enregistrador cronogràfic, Inventor: Hipp. Campo Rodríguez, Constructor: 
Favarger, 
Observatori Astronòmic, Universitat de València 

Adquirit per Ignasi Tarazona el 1921, després d'una visita a l'Obser
vatori de Lisboa, on va veure un instrument igual. El que més inte
ressà Tarazona va ser que podia donar els segons independentment 
de la banda de paper. 

CLXII 



CLXIII 

Motor electromagnètic de Fremant, principi del segle XX. 
Departament de Física Aplicada, Universitat de València 

EL CON!?EU DE LES CIÈNCIES. 

Model diditctic d'un motor clitssic que funcionava amb l'apli
cació d'un corrent elèctric. 

Sextant, Sistema Pistor. 
Observatori Astronòmic, Universitat de València 

Teodolit. Model Salmoiragh i. 
Observatori Astronòmic, Universitat de ValènciaT 

Model de teodolit per mesurar angles amb finali
tats principalment lopog,·itfiques. Estava proveït 
cie microscopis micromètrics que distingien 4" en 
lectura directa. El va adquirir Ignasi Tarazona cl 
l 90ï a la Casa Filotècnica de Milit per a 
l'Observatori astron{)mic, bàsicament amb finali
tats clid:ktiques. 

Instrument de reflexió que permet mesurar l'altura dels astres i la distitncia angular. S'utilitza sobretot en la navegac10, per 
determinar la longitud i la latitud. Va ser donat per Ignasi Tarazona a l'Observatori, amb finalitats didàctiques. 



Calàbria grossa (Gavia immer). Albufera de 
València, ca. 1890. 
Facultat de Biològiques, Universitat de València 

Ocell poc freqüent a l'Albufera. Excel·lent 
naturalització feta, probablement, per 
Josep Maria Benedito, que mostra la quali
tat de les tècniques seguides per aquest 
taxidermista. 

EL CONREU DE LES CIÈNCIES. 

Museu d'Història Natural de la universitat. Fotografia de Vicent 
Barberà Masip, 1902. 
Facultat de Biològiques, Universitat de València 

La col·lecció d'història natural de la Universitat de 
València era, a principi de segle, la millor d'Espanya 
en el gènere, després del Museu de Ciències Naturals 
de Madrid. La major part va ser destruïda per l'incen
di de 1932. 

CLXIV 



CLXV EL CONREU DE LES CIÈNCIES. 

Model d'anatomia clàstica de l'Ascidia. Constructor: Deyrolle, París, ca. 1885. 
Institut Lluís Vives, València 

Durant el segle XIX es va generalitzar l'ús didàctic dels models anatòmics -fabricats amb fusta o materials ceràmics
per a l'ensenyament de les ciències naturals, tant als instituts com a la universitat. 



Ignasi Tarazona. Fotografia: Photo Arte Novella, ca. 1914. 
Observatori Astronòmic, Universitat de València 

EL CONREU DE LES CIÈNCIES. CLXVI 

Caledràtic de cosmografia i física del globus cl 1906. Va 
fundar cis observaloris astronòmics de Barcelona i 
València. 

Macrothrix Albuferae, dins Celso Arévalo, "lntroducción al estudio de los cladóceros del plankton de la 
Albufera de Valencia", Anales del Instituta General y Técnico de Valencia, 1, 1916. 
Institut d'Història de la Ciència i Documentació López Piñero, Universitat de València 

Linstitut Ceneral i Tècnic va disposar de la seua pròpia revista des de 1916 íins a comença
ment dels anys 30. En aquesla revista van aparèixer treballs centrats en la fauna de 
l'Albufera, com aquest, que descriu una espècie ja extingida. 



CLXVII EL CONREU DE LES CIÈNCIES. 

Caixa de lepidòpters exòtics. 
Facultat de Biològiques, Universitat de València 

Donada per l'entomòleg austríac Franz Koschabeck a la universitat de València després de l'incendi de 1932. 



EL CONREU DE LES CIÈNCIES. 

Mussol emigrant (Asio flammeus), primer terç del segle XX. 
Facultat de Biològiques, Universitat de València 

CLXVIII 

La universitat de Zuric es va distingir pels seus donatius d'aus a la univen,itat de València, gestionats pels esperantistes, arran de l'in
cendi de 1932. La qualitat clcls exemplars es reforçava amb l'excel·lència de Ics naturalitzacions, obra de Sanclcrs, un dels princi
pals taxidermistes eurnpeus del primer terç del segle. 



CLXIX VOCES PAGJNARUM. 

Ral d'Alfons el Magnànim, anvers. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València L 'ANY 1785 , Francesc Pérez Baier donava la seua bibliotc a a 

la univcr itat de València. A partir d'aquest moment 'en
cetà un viatge fascinant <l'acumula ió de llibre , de sabers i d'exp -
rièn ie . Diverses mesures polítiques del s gle XIX transformaren 
aquella primerenca col·lecció en una cruïlla que acull la síntesi de 
la cultura occidental des de l'antiguitat fins a èpoques recents. 
L'actual Biblioteca Històrica de la Universitat de València ha esde
vingut un immens territori que tresoreja una part considerable de 
la memòria escrita occidental, tot configurant-se com un espai 
silenciós per al record, per a retrobar-se amb les experiències dels 
nostre avantpassat, . 

Hi ón cnregi trade , hivernades, veus de temp pretèrit . \q¡ces 
pronunciade tot al IIMg del temp , que le pàgines del llibre ens Ics 
fan pre enes, a tuals. A no nitre ens arriba, doncs, tot plegat allò que 
el de ur temporal i la biblioteca ha lligat indissolublemem. La seun 
lectura ens permet travessar tots els temps d'existència dels texts, ja 
que gairebé tots els usuaris han deixat al seu damunt le seues petja
des, les seues empremtes, amb les quals proposaven un ordre de lec
tura i un sentit. 



VOCES PAGINAIWM. 
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Francesca Filelfo, Satyrae, Milana, ante 1449. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

., 

La lletra capi Lai represrnta l'autor, Francesco Filclfo, oferint cl llibre al rei Alfons d Magnilnirn, l'escut del qual 
es mostra en la miniatura supe1 ior. Manuscrit corregit i revisat pe.- l'aulor, a Milit, l'any 1448. 

CLXX 



CLXXI VOCES PACINARUM. 
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Mar_c Tul·li Ciceró, Epis /olae ad familiares, Romae, Conradus Sweynheim et Arnoldus Pannartz 1467'. 
B1bhoteca H,stonca, Universitat de València ' · 

E
1
xempl,
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VOCES PAGINARUM. CLXXII 

Bíblia llatina. Gènesi, Bíblia /afina Expositio trairis Nico/ai Treveth super gene
sim ... , manuscrit, segle XY. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

En l'època medieval i moderna, el text de la Vulgata circulava 
sovint nco111p::mya t amb glosses i comcnlnris :1Ulori1z::i t per la 
jcrnrquia e !e i?1s1ic,1. Una vegada cl •limiL::it cl missatge de les 
Sogrndcs escriptures, proporc ion::i,,11 cis límits intc.rpretatius que 
calin 110 sobrcpuss:i r. 

Bíblia llatina, Bíblia /afina. Vetus et novum Teslamentum, manuscrit, París, 
segona meitat del segle XIII. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Primer full del pròleg d'un exemplar parisenc de la Bíblia de 
butxaca amb el text íntegre de la Vulgata llatina, molt estès a 
partir del segle XIII i utilitzat pels predicadors de la baixa edat 
mitjana. 



CLXXIII VOCES PAGINARUM. 

Hubertinus de Casale, Arbor vite crucifixe Jesu, manuscri~ primera mei
tat del segle XV. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Manuscrit procedent del monestir de Sant Miquel dels Reis 
amb el text de !'Arbor vite crucifixe Jesu. Hi destaca la imatge de 
la crucifixió de la primera pàgina, inacabada. I.:exemplar porta 
relligadura amb les armes del duc de Calàbria. 
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Bíblia llatina, Bíblia /afina. Vetus et novum Testamentum, manuscrit, París [?], segle XV. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Volum atlàntic amb el text de la Vulgata llatina, acompanyat amb una 
àmplia col·lecció d'imatges íntimament relacionades amb el text. · 
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VOCES PAGINA/WM. 

Joanot Martorell, Tirant lo Blanch, València, Nicolau Spindeler, 20 de novembre de 1490. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 
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Portada i coloíú de l'edició pt ínccps del Tir1111t . Aquest exemplar, un dels tres únics conq.;uts, va ser llegat 
Biblioleca de la univ,: rsital per Cinés de l'ercllús, marquès de Dosa igC,cs, cl 1843. 
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CLXXV VOCES l'AGINARUM. 

Jaume Gassull, Lo somni de Johan Johan, València, Llop de la 
Roca, 25 d'octubre de 1497. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

L'impressor Llop de la Roca reeditava a València cl 1497 
aquest volum miscel·lani amb Lo procés de Ics oli,,e.,· e dis1m
ta dels jòPens i dels vells, fi't per alg,111.1· trobadors, obra de 
Bernat Fenollar, Narcís Vinyoles, Joan Moreno, Jaume 
Gassull i Baltasar Portell, i que precedeix Lo so11111i . És l'ú
nic exemplar conegut a Espanya. 
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Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist. Primera part. [Vila Christi, afegit per fra 
Hernando de Talavera], Granada, Meinardo Ungut i Juan Pegnitzer de Nuremberg, 30 
d'abril de 1496. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Aquesta traducció castellana de la Vid11 de Jesucrist cl'Eixirnenis va ser cl primer 
llibre imprès a Granada, cl 1496, pels impressors de Nürcmberg Meinard 
Ungul i Joan Pegnitzer. 
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Claudi Ptolemeu, C/audii Ptolomei Cosmographiae /iber primus incipit. Còdex llatí, segle XV. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

CLXXVI 

La primera traducció llatina de la Geografia de Ptolemeu la va iniciar el savi bizantí Manuel Crisoloras i la va concloure el seu deixeble )acopo d'Angelo al 
començament del segle XV El còdex conté una de les còpies que se'n van fer. La va portar a terme Donnus Nicolaus Germanus abans de 1458, i la va adqui
rir Alfons el Magnànim. Inclou també la dedicatòria de Jacopo d'Angelo al papa Alexandre V i vint-i-set mapes, entre els quals hi ha un mapa del món i sis 
mapes regionals, com aquest de la península ibèrica. 



CLXXVII VOCES PAGINARUM. 

Abraham Ortelius, Theatro de la tierra universal de Abraham Ortelio ... con sus declaraciones traduzidas d'el latín .. . , lmpreso en Anvers por Christoval Planti no, 1588. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

L'Atles d'Abraham Ortelio recollia amb precisió molt diferent les terres aleshores conegudes. El mapa de l'antic Regne de València va ser elaborat en bona 
mesura a partir de les dades que li'n va proporcionar Frederic Furió i Ceriol. Aquest, al seu torn, es va basar en els treballs de Jeroni Munyós. 
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..... 

CLXXVIII 

Atles d'Història Natural, manuscrit il·luminat, èa. 1590. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Jaume Honorat Pomar fou catedràtic d'herbes o simples 
en la universitat. Felip II el cridà a la Cort i en agraïment 
per ocupar el càrrec de "metge herbolari" li va regalar 
aquest manuscrit -avui conegut com a Còdex Pomar-, 
que conté més de dues-centes làmines d'animals i plan
tes, en la major part asiàtiques i americanes. Aquest 
valuós llibre formà part de la donació del marquès de 
Dosaigües, el 1843. 

-- -- ----



CLXXIX VOCES PACINARUM. 

t l 

SEXTANS ASTRONOMICUS TRIGONICUS 
PRO DISTANTIIS 

Atlas mayor o Geographia blaviana, Amsterdam, Jan Blaeu, 1658-1672. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

RIMANDIS. 

l · ... 
,f 

, 

Els instruments construïts sota la direcció de l'astrònom danès Tycho Brahe van significar un canvi qualita
tiu en l'observació astronòmica. Willem Blaeu, deixeble de Brahe, i el seu fill van reproduir els instruments 
de l'astrònom. El sextant, construït vers 1582, reunia ja totes les millores introduïdes per Brahe, com ara les 
pínnules o mires en forma de cilindre i la precisió de les escales. 
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IL PETRARCHA 
C O N L'E S [> 0 S l T l 0 f'l E 

D' A L l! S .S A :O: 0 JI. O 'l t L t V T l L t. O 
, r:o,i, ffls{lnl,;. •~t.t,fil~ ~P'lt 

11t'IO"'•rµ1 l1 {41 

Francesca Petrarca, // Petrarca con /'espositione d'Alessandro Vel/utello e con piu utili cose in diversi /uoghi di que/la novissi
mamente da fui aggiunte, Vienegia, per Bartolomeo Zanetti, ad instantia di Alessandro Vellutello e Giovanni Giolitto, 1538. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Alguns autors de l'humanisme italià van estar constantment sotmesos al control censor del Sant Ofici. 
Aquest llibre de Petrarca ho posa en relleu. En el vers de la guarda es poden llegir les successives interven
cións dels qualificadors Lluís Crespí, el 1632, i de Francesc Fenollet, el 1640. 

CLXXX 
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Sant Agustí, S. Aure/ii Augustini... Opera, París, s.i., 1613-
1614. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Diverses vegades, els qualificadors i comissionats pel 
Sant Ofici van revisar les obres completes de sant 
Agustí. La memòria de totes aquestes intervencions 
ha estat dipositada -entre d'altres- en aquest llibre, 
que recorda l'interès de l'humanista Vives per les 
obres d'Agustí d'Hipona. 

Bíblia, Novum Testamentum omne, tertio iam ac diligentius ab 
Erasmo Roterodamo recognitum, non solum ad Graecam veri
tatem, verumetian ad multorum utriusque linguae codicum ... 
Addita sunt insingu/as Apostolorum epistolas, argungenta per 
eundem. Basileae, lo. Frob. Typis excudebat, 1522. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Edició del Nou Testament preparada per Erasme de 
Rotterdam i impresa a Basilea per Froben, un dels 
grans editors de l'humanisme europeu. La censura 
en va prohibir la circulació i el va mutilar conve
nientment. 

Dante Alighieri, La Comedia, col commento di Cristoforo 
Landino. Rime diverse, Venezia, Pietro Cremonese, 18 de 
novembre de 1491 . 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Aquest incunable venecià de 149 l, procedent de la 
biblioteca de Sant Miquel dels Reis, té expurgats 
molts dels passatges, ratllats amb tinta o amb papers 
pegats que n'oculten el text. 
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ENCYCZOP EDIE, 
ou 

DICTIONNAIRE RAISONNÉ 

D E S ~ C I E N C E S, 
DES ARTS E T DES MÉTIERS, 

PAR UNE SOCIETE DE GENS DE LETTRES, 

Ml,cn ordto,& publi.! por M. Dl DE fi.O T, do l'A<od~mi• lloy•I• deJSc:. -- :<dcsJ>r .. ~ 
lm:-"'dcP"!ll'c; &q~••• ¼ l~ p_.~,1_E M.uu i>tATIQUE, p,t 111. D'ALEMOER.T, 
de l Acod~ic Fnnro1(0, do l Ac,Mm,c Royol, dCJ S..i,nm do Poris cl• etile de Pruffo ,' 
de 1, ~oc•~• Roy,lc do londros, de l'A<>dt!mic Roy,lc des Bcllc,,.; -,11"" de Suodc 
& de 1Jníl11u1 de Boio¡;••· ' 

• T an1tl1~ flrlu ju,i fluravu, poll,,, 
Tan1U11t ,¡, mrd10 fampm amdi, l,o,,,,,i, / HOAA1'. 

T O M E S IX I E M E. 

Chez 

M. D C C. LVI, 
,t, ~C Al'l'RQB,tT/ON ET 

l'RIYILEGE DV RO.r, 

ENCYCLOPEDl:E, 
o u 

DICTIONNAIR.E RAISOl'JN* 

DES SCIENCES, 
DE$ ARTS ET DES MÉTIERS, 

TOME SIXIEME. 

E.T - FN 

CLXXXII 

Encyc/opédie ou dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. Par una Société de gens de Lettres. Mis en ordre et publié par M {Denis] 
Oiderot ... et quant à la partie mathématique par M. {Jean /e Rond] d'Alembert .. . , París, Briasson, 1751-1777, 33 vol. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Dirigida per Diderot i D'Alembert, i redactada per una "una societat d'homes de lletres", l'Enciclopèdia és el text més representatiu 
dels ideals de la Il·lustració, de la creença en les possibilitats de la raó per a fer avançar el saber i millorar les condicions de vida 
de la humanitat. Organitzada com un "diccionari raonat", proporcionava informació sobre diverses matèries i mostrava -<:om 
una en-ciclo-pèdia (paideia universal)- les interconnexions de tot el coneixement. 





Ral d'Alfons el Magnànim, revers. Biblioteca Històrica, Universitat ds València 
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LA UNIVERSITAT I L'EXPANSIÓ URBANA 

VICENÇ M. ROSSELLÓ I JOSEP V. BOIRA 
Universitat de València 

INTRODUCCIÓ 
DE L'HOSTAL DE LA NAU A LA DISPERSIÓ METROPOLITANA 

U 
DELS QUE ESCRI U aqu tes pàgine va estudia r 

i ensen yar al venerable edifici -mé tost 
decadent i apedaçat aleshores- del carr r de 
l'Hostal d la au, presidit pel bronze de l'exi

liat il·lustre Joan Lluís Vives. En aquella illeta trapezoïdal 
no es concentrava tota l'activitat universitària, però sí la 
direcció i l'administració, l'arxiu i la biblioteca. N'esca
paven les facultats de ciències i medicina i algunes escoles 
que després esdevindrien universitàries. El teixit urbà no 
estava gaire impregnat de saviesa. Ens queixàvem i ens 
queixem de desconnexió entre la ciutat i la universitat. Les 
autoritats "civils, militars i eclesiàstiques" hi acudien el 
dia festiu de l'apertura de curs; la resta de l'any se n'obli
daven. El poble, el ciutadà mitjà, no hi entrava per res del 
món: un rebuig o un temor respectuós l'impedia de tra
vessar-ne el llindar ... 

Tot i amb això, si la ciutat va fer -ara fa mig mil·leni- la 
universitat, no podem ignorar que, l'últim mig segle, la uni
versitat ha fet ciutat i segueix fent-ne. Intramurs i sobretot 
extramurs. La democratització de l'ensenyament ha anat 
rebaixant la muralla que separava societat i universitat. 
L'atracció urbanística dels recintes universitaris s'ha con
vertit en reclam per als promotors immobiliaris que n'han 
manejat el rètol a tort i a dret. El nom de Ciutat 
Universitària funcionava ací, el 1927, abans que a Madrid. 
Un carreret que cenyia l'hort de Romero al "barri d'Arts 
Gràfiques" ( 1933-1937) n'heretà el nom, cedit en mala 
hora i per equivocació a un premi Nobel que no hi tenia res 
a veure. No ens volem comparar ni de molt amb les ins
tal·lacions madrilenyes fomentades per Florestan de 
Aguilar i el mateix rei Alfonso XIII. La realització d 'un 
campus a l'anglosaxona, de Modesto López Otero, inaugu
rada el 1929, cobria 3,2 km2

• 

Els eixamples de València projectats el 1858 i 1884 no 
preveien de cap manera depassar el riu. El Guadalaviar o 
Túria -malgrat els magnífics ponts- era una barrera psi
cològica mala de superar. Anar a l'altra riba (la rive gauche!) 
a peu o en carruatge constituïa una aventura o almenys 
una excursió dominical. És ver que en sentit invers era una 
altra cosa ... Així i tot, el moviment centrífug fou relativa-

ment precoç i s'engegà a final del segle XIX amb un projec
te de tramvia i habitatges flanquejant el camí cap a la mar. 
L'arquitecte Manuel Sorní (1865) s'avançava de molt al 
celebrat Arturo Soria i la no menys coneguda Cíudad Lineal 
del nord-oest de Madrid, que fou projectada el 1894 per a 
un circuit de 40 km, però només en veié realitzats 5,2 lan, 
construïts entre 1900 i 1914. Clar que la nostra ciutat li
neal, la utopia republicana de Sorní, mai no fou executada, 
però influïria en decisions posteriors. 

Abans dels campus d'estil americà que han proliferat a 
mitja Europa, abans de la descentralització calculada del 
franquisme que maldava per desarticular els moviments 
estudiantils, ja teníem a València el passeig al Mar on el 
191 O germinaven les facultats de ciències i medicina. La 
consagració universitària del passeig al Mar -ara avinguda 
de Blasco Ibañez- fou lenta, però inflexible i bona part de 
la realització, ens agrade o no, va ser obra de la dictadura 
franquista, arran de la riuada de l 9 5 7. 

Anys després hem arribat a tenir -de més a més dels edi
ficis històrics- dos campus, tres campus, sense comptar el 
de Vera (1974 ca), ni el de Montcada. Hom es pot pregun
tar si es tracta(va) d'una necessitat o d'una competència. 
No és senzill de contestar; el que podríem endevinar és una 
certa manca de planificació o coordinació. Les oportunitats 
dels terrenys hagueren estat els primers criteris per arribar 
a la dispersió ( a la centrifugació) ... 

La gràfica del creixement de la població universitària 
des de la primera dècada del segle dóna una corba expo
nencial gairebé sempre ascendent, que explica prou bé les 
exigències immobiliàries de la institució. L'any 1900 tot 
l'alumnat sumava 1.333 barons i cap dona ni una. El 
1909 registra una davallada, 1.079 matriculats: ja hi ha 
una dona. Des del final de la primera gran guerra l'incre
ment, més que exponencial, només serà interromput per 
la guerra civil; hi entra el component femení , sempre en 
auge. El 1927 ja hi ha 75 dones entre els 1.879 matricu
lats. Els 1960-70, però, impliquen el major trasbalsa
ment: 11.370 estudiants (2.720 femenines), el l 969, i 
15.317 (4.561) , el 1973. 

L'any 1970, quan s'inaugura la nova facultat de filosofia 
i lletres, que havia estat projectada el 1959 per a 500 estu
diants, ja cal encabir-n'hi 3.200! Nogensmenys, l'augment 
es mantindrà al llarg dels 1970, 1980 i 1990. En cinc anys 
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es dupliquen i escaig les xifres, 1978: 39.755, 1983: 
44.143 ... Tot i que els nombres són mals d'analitzar per la 
interferència d'escoles universitàries i segregacions provin
cials, sembla que cal detraure'n un 25% des de 1979. Així 
el màxim assolit el 1995, 60.167, quedaria en 48.400, un 
cop sumat el tercer cicle. 

Davant l'allau d'aspirants a universitari, les juntes de 
govern i els rectors -o el ministeri respectiu- han de pren
dre iniciatives. Noms i cognoms, en podríem citar. Els rec
tors d'abans eren gairebé tots metges i juristes: l'antiga sala 
de juntes de l'edifici de la Nau ho justifica a bastament. 
Els rectors executius de la història que ací contem han estat 
molt diversos. I.:etapa d'arrencada del passeig al Martin
gué l'impuls universitari de J. M. Machí Burguete, metge 
que tenia connexió directa am b la casa reial, i la cont inua
ció de J. Ros Gómez i F. Rodríguez-Fomos. J. Puche Àlva
rez -després, il·lustre exiliat- havia estat el responsable de 
l'activitat constructora més intensa d'abans de la guerra 
del 1936-39. 

El rectorat més llarg de la història recent ( descomptat el 
de Vicent Blasco, segle XVIII) de J. Corts ( 19 51-196 7), tot 
i que l'explosió estudiantil ja es detectava, no fou gens pro
pici a l'expansió. La centrifugació -més imposada que no 
desitjada- es gesta en temps del rector metge Rafael 
Bàguena (Burjassot) i es consuma amb Vicent Gandia (un 
físic que havia regit la nova Universitat Autònoma de 
Barcelona) i Ramon Lapiedra (un altre físic) que engega el 
projecte més "ciutadà" dels Tarongers, inaugurat per un 
rector historiador, Pedra Ruiz. 

El procés esdevingut durant la transició política post
franquista ha redundat en el desmembrament de la comu
nitat universitària, desvirtuant en certa manera la seua 
condició prístina: universitas vol dir exactament "comú d'es
tudiants i professors". S'han registrat tensions entre els 
diversos campus i fins i tot algun esporàdic intent secessio
nista, no cal amagar-ho. A l'hora de repartir els recursos 
-sempre esquifits-, les facultats tradicionals se senten dis
criminades, ja que les instal·lacions noves exigeixen grans 
inversions i pressuposts de manteniment alts. La rivalitat 
entre les dues universitats, en àrees ben legítimes sovint, 
tampoc és un secret. Un estudiant del campus de Vera amb 
prou feines sap que hi ha immobles universitaris a Bur
jassot, amb titulacions de vegades paral·leles a la seua i 
viceversa. I els aprenents de metge saben ben poca cosa 
dels seus companys dels Tarongers. Etcètera. 

Dels 50.000 estudiants universitaris, n'hi deu haver la 
meitat o més, habitualment residents o empadronats a la 
ciutat de València. Volem dir que no modifiquen l'ambient 
urbà més que pel que fa als desplaçaments diaris entre la 
seua facultat o escola i el seu domicili. El tramvia i el metro 
han esdevingut -la seua planificació ja hi comptava- mit
jans de transport peculiars dels universitaris. Les estacions 
de Facultats i Àngel Guimerà, a hores punta, són gairebé 
aules universitàries i, naturalment, les parades del tramvia 

de la Carrasca i Tarongers, tota la jornada. Els dissabtes i 
diumenges, silents i solitàries. Aquest enllaç real, que hem 
assumit a la nostra exposició, compensa en certa mesura la 
desmembració de la família acadèmica. 

Els altres estudiants, els forans, però temporalment 
residents, sí que fan ciutat amb el seu contingent més o 
menys flotant i sovint cridaner. Residències, col·legis, 
pisos bigarrats i específics serien un bon tema de geogra
fia urbana, combinat amb el mapa de procedència. 
Benimaclet potser siga un paradigma de barri ben marcat 
pel trull estudiantil. Caldria afegir-hi l'oci i la festa; dei
xem-ho, però, als sociòlegs. 

HORTA I ESPAIS RESIDUALS 

De l'assalt a l'enyorança de l'horta 

Els escriptors "regnícoles" i els investigadors universita
ris han rivalitzat fins fa poc en ponderar el paper de l'hor
ta en la interpretació del paisatge periurbà de València. El 
mite de les séquies i l'àrea que nodrien, com també la 
"democràtica" institució que les regia consuetudinària
ment, han pesat molt fins que ens hem adonat els 1990 
que l'horta és una realitat periclitada i evanescent. A la 
seua destrucció tots hi hem posat les nostres mans peca
dores, no només els especuladors, sinó també les institu
cions, universitats incloses, en una batalla a tota ultrança. 
Una ciutat d'horta, que hom podia predicar fins a mitjan 
segle, ha esdevingut una ciutat engolidora d'horta, sense 
horta al capdavall. 

Un plànol dels dominis de la séquia de Mestalla, alçat 
el 1915, ens permet reconsiderar la situació abans de l' ex
pansió urbana per aquest cantó. Des del jardins del Real 
cap a la mar, s'estenien la séquia mare i els braços 
d'Escamarda, séquia Ampla, l'Arquet, la Cadena, els Rolls 
de Beltran, Sales i Algirós, i la pròpia séquia d'Algirós. En 
assajar de reconstruir la complexíssima xarxa -com hem 
maldat per fer- hem trobat una gran confusió de noms i 
cursos, desbaratats en bona part per la urbanització i per 
la intromissió del ferrocarril. Al davant de la facultat de 
ciències, alçada abans de la guerra civil, hi rodava el molí 
de Rams. Una xarxa ortogonal de camins, senderes i 
sequiols emmarcava les denses parcel·les hortelanes. Qui 
se'n recordarà l'any 2001? 

És ver que la irrupció universitària al passeig de València 
al Mar no tenia, els anys de la segona República, la matei
xa virulència que tingué més tard l'enclavament del cam
pus de Vera (Universitat Politècnica) i després la mimètica 
i continuïsta ocupació de l'espai de la Carrasca i la Cadena 
pel nou campus dels Tarongers. Cal recordar que, a princi
pi dels 1970, quan comencen a cercar-se terrenys per alçar
hi la nova facultat de ciències, es van considerar alternati
vament els espais del camí de Vera, al nord primer (séquia 
de les Files, actual conservatori de música), i del sud des-
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prés (les càmeres Beccari), més prop del camí de Trànsits. 
Els escrúpols corporatiu i el cost dels solars inclinaren la 
balança vers els terrenys gratuïts de Burjassot (1972). 
L'episodi dels Tarongers és molt més recent. 

Salvar un recolze del braçal de la Cadena ( o de la séquia 
de Mestalla o d'Algirós, segons les diverses "nomenclatu
res") dins el parc universitari o refer una barraca dins el 
campus veí, no creiem que ens redimeixi d'allò que hem 
contribuït a esvair. 

Espais hortolans residuals i secans intersticials 

Entre la séquia de Vera i la mare de Mestalla o braç 
d'Algirós -que és l'espai on ens movem, deixat a banda el 
de Burjas ot- hi ha matisos d'ocupació que ja hem esmen
tat. La primera conquesta, la del pa seig al Mar i la del 
campus de Vera, són les més agressives i potser arbitràries; 
la resta cauen pel seu pes. L'illot universitari del secà no té 
connotacions nega.tives des del punt de vista de l'ordenació 
del territori i, de més a més, segueix el corrent d'unes inva
sions anteriors perifèriques: casernes, polvorins, pedreres, 
cementeris ... 

És interessant remarcar que tenim tres o quatre cemen
teris "universitaris": el de Burjassot, el de Benimàmet (no 
tan immediat, carretera pel mig), el 
del Cabanyal i el de Benimaclet. 
Òbviament la pulsió no és necrofílica, 
sinó que es tracta d'espais residencial
ment poc desitjables, per no dir refu
sats. Això no és Còrsega, ni cada dia 
és Tots Sants. 

(a l'indret actual del carrer Periodista Badia) i anava cap al 
sud-est. La fàbrica de tabacs (1908) ja n'anul·là l'origen i 
ara es pot rastrejar per Mestalla des del carrer de Finlàndia 
pel sud del barri de l'Amistat fins a la Casa de Salut. 

Tota la nomenclatura de les séquies -a banda de l'oblit 
funcional i del desinterés municipal- ha patit desplaça
ments que són mals d 'aclarir, segons !e fonts consultades. 
La séquia mestra, Mestalla, ve p r la Volta del Rossinyol 
-límit antic i poètic dels jardins del Real- i passa per sota 
la capçalera de l'avinguda de Blasco lbañez i pel sud del 
camp de futbol. Per a d'altres autors anteriors, l'eix genuí 
de Mestalla és el que corre més prop del riu i movia els 
molins de Pilades i de Pena-roja. Tant si aquest és el braç 
d 'Algirós com no, no ens af eta gaire. Hi ha autors que ano
menen braç d 'AJgirós el que deriva del tronc principal a 
l'e guerra des de Marxalenes i trave sa(va) els jardins del 
Real pel ud de l'observatori meteorològic (Mestalla?). Una 
équia de l'Arquet i una altra de la Torre en podien arren

car. El molí de Ram tenia braçal propi que, mé avall, can
via de nom. L'arqueologia hidràulica té un bon quefer. 

L'espai hortolà del CAMPUS DELS TARONGERS és travessat 
també per séquies, sequiols i rolls que, a! moment d'urba
nitzar-se el terreny, ja han perdut part de la seua funcio
nalitat, per la interposició de l'estació d'Ai:agó ( 1902-

L'horta de què s'emparà el PASSEIG 

DE VALÈNCIA AL MAR confinava amb els 
jardins del Real i la travessaven tres 
camins radials i tres séquies d 'un cert 
cabal. El camí de Benimaclet, des del 
pont del Real, passava entre els horts 
de Romero i de Ripalda o el Santíssim, 
anguilejava vers tramuntana i ha que
dat fragmentàriament fossilitzat als 
carrers més o menys para!· !els al de 
Jaume Roig ( camí Vell de Benimaclet, 
Riu Ebre, Vila de Muro, Baró de San 
Petrillo .. . ). El camí del Cabanyal, que 
va servir d'eix al barri de Sant Josep, 
discorria obliquament al passeig al 
Mar fins a la posició actual de l'escola 
d'enginyeria agrícola i, des d'allí, entre 
barraques, per un trajecte tot esborrat 
abans del carrer de Gorgos. Vicissituds 
idèntiques va patir el camí d'Algirós 
que també arrancava del del Cabanyal 

La capçalera del passeig al Mar, vers 1930. Un autèntic embolic de séquies del sistema de Mestalla i de camins als pobles 
perifèrics (Benimaclet, el Cabanyal i Algirós) coincident amb l'inici de l'avinguda. • 
Universitat de València 
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1974; el gran espai triangular dels tallers del que roman 
corn a testimoni la torre de l'aigua) i el barri de Sant Josep. 
Les parcel·les conreades entre la línia del "Ferrocarril del 
Grau de València a Bétera" -és a dir, el "trenet'', ara tram
via- i la del de "València a Calatayud", pei- on serpenteja
ven la séquia de l'Arquet, el braçal de Farinó , la séquia de 
la Cadena, la dels Àngels, la de Rams i Rambla (o 
Mestalla), mantingueren fins fa pocs anys (els 1990 ini
cials) un esplendor enganyós, ajudant-se d'aigua de pou i 
d 'una antiga sénia (que ha adquirit fa poc la universitat). 
Encara se'n cultiva alguna i hi roman una barraca, però, 
fet i fet, havien entrat ja al cercle viciós de l'enconalament 
i la residualitat entre calçades asfaltades, edificis de pisos, 
immobles del Politècnic, un cementeri, i... promeses de 
plusvàlua. Allò que havien estat vies de tren o solar de 
tallers mai no tornà a cultivar-se. 

A BURJASSOT la història és una altra i ben aliena al domi
ni hortolà. Prop del trifini València-Paterna-Burjassot no hi 
ha un, sinó dos cementeris. Els trens de Llíria i el de Bétera 
se separen d'un espai oblidat -la Corna- per on, anys a 
venir, s'havia d 'obrir l'autovia de Llíria. El tramvia petit 
burgés acabava a Godella. Les pedreres immediates no eren 
un motiu de plusvàlua, ni els polvorins, ni les coves tam
poc. El Ministerio de la Vivienda hi havia planejat, els 
darrers anys 1960, un polígon en un ermot on no hi havia 
més que un esquifit hort de tarongers i un pou. La cessió a 
la universitat fou decidida a Madrid. 

La valoració de l'enclavament de les futures facultats de 
ciències és un clar producle de la viabiliLat, <le la construc
ció i successiva ampliació de la Fira de Mostres i de la pro
gressiva urbanització dels encontorns. La por atàvica dels 
cementeris ha romàs endarrere; la terra de ningú entre 
Burjassot i Benirnàrnet ja no existeix i fins i tot el domini 
universitari va creixent. 

ÜPERACIONS SEMPRE URBANITZADORES 

Qui pensara que la promoció immobiliària és un feno
men modern, s'erraria de cap a peus. Moltes institucions 
conventuals-urbanes i periurbanes dels segles XVI i XVII 
es finançaren amb parcel·lacions, apertures de carrers i 
creació de ravals. Pel que ara i ací ens interessa, la cons
trucció de l'Estudi General (1493-1499) a l'Hostal de la 
Nau i annexos i la del col·legi de Corpus Christi (1586-
1604) al davant comportà una finalitat implícita: erradi
car els jueus i obliterar el seu carreratge. Amb l'operació 
hom creava un barri nou, sanejant l'anterior i desplaçant
ne els habitadors. 

Fer viable la utopia republicana del CAMÍ DE VALÈNCIA AL 

MAR tenia un cert suport en la Lry de Ensanche de las 
Poblaciones de 1864 (Reglament de 1867) que degué apro-

fitar Manuel Sorní ( 1865) amb el seu tramvia, flanquejat 
d'habitatges econòmics unifamiliars, dins l'horta de 
Mestalla. En aquelles calendes hom començava a enderro
car les muralles: equivocada o no, era una operació d'aper
tura vers eixamples més o menys pensats. El del passeig al 
Mar o de València al Cabanyal va ser un projecte nou que 
reblava i madurava la idea de la marxa vers l'est per un 
camí diferent del del Grau (per què mai no l'ha reivindicat 
ningú?). A partir de Casimir Meseguer el passeig és un vec
tor que tendeix al mar, però vestit amb molts i diversos con
ceptes: "saló", ciutat jardí, ciutat lineal, campus, àrea resi
dencial laxa o dura, etc. 

Casimir Meseguer és el responsable de la troballa feliç 
del camí poligonal de Trànsits, de generosa i realista con
cepció. No n'era geomètricament alié el projecte de pas
seig de València al Mar que dibuixa ja de 100 m d'am
plada el 1886: la fita quedava posada. Pal·las Atena, dees
sa de la saviesa i de la intel·ligència -erigida per no sabem 
quina associació- encapçala el passeig al Mar des de l'any 
196 7, en reconeixença espontània al caràcter universitari 
que assumia la nova avinguda. En efecte, la universitat 
entre els anys 1906 i 1970 usurpa o conquista el passeig 
que fins al l 9 5 2 acabava en una paret que feia de topall 
amb la línia ferroviària d'Aragó i els terrenys de darrere 
l'estació respectiva. 

Hi havia, però, altres competidors per al nou espaí urba
nitzable. A la capçalera, el 1922, s'alçaria el Palacio de 
Muestras, germen de la Fira de Mostres que envaí una part 
del jardí de Monforte i Ripalda (amb el castellet romàntic 
inclòs) i en algun moment -amb un pontet- les Mun
tanyetes <l'Elio. No ohlicit>m que a Barcelona l'exposició de 
1888 havia creat el passeig de Sant Joan (en resta l'Arc de 
Triomf) i ocupat el parc de la Ciutadella. Al costat de la fira 
valenciana, la Clínica de l'Esperança ( de notable arquitec
tura) s'alineava també en aquesta etapa. 

La idea dels habitatges unifamiliars d'una o dues plan
tes ve de l'any 191 O, però no serà realitzada fins als 1933-
193 7 per dues cooperatives, una de periodistes i l'altra del 
ram de les arts gràfiques. Alguns immobles que en resten 
-tot i la seua qualificació original de "barats"- són d'una 
qualitat arquitectònica molt alta. Els de la banda del sud 
sucumbiren tots menys un a la pressió especulativa dels 
1960-1970. L'optimisme dels feliços l 930 possibilità la 
Residència d'Estudiants de X. Goerlich (rebatejada corn a 
col·legi major pel nacionalcatolicisme), iniciada el 1935, 
maldant per cobrir -amb el camp d'esports- tot el costat 
nord d'una mena de "saló" enjardinat amb criteris estètics 
lloables. 

La intervenció urbanitzadora de BURJASSOT -d'urgència, 
pel que sembla- adoptà un altre aire: reforçar el pol d'ins
tal·lacions desplaçades al trifini municipal de València, 
Paterna i Burjassot, seguint l'exemple de la Fira de Mostres 
i la pauta de l'autovia nova de Llíria. Un detall compensa-
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tori i contradictori, cal anotar: l'escola d'enginyers agrò
noms venia de Burjassot, justament -del poble- a ocupar 
un espai del passeig al Mar. Ben prest esdevindria el nucli 
germinal de l'Institut Politècnic. 

Els edificis de Burjassot, inaugurats el setembre de 
1978 pel rector Vicent Gandia, foren programats i pro
jectats des de Maddd pels arquitectes del ministeri en un 
moment que la di persió de centres universitaris esdevin
gué habitual a tot l'estat. Als sis edificis -que tot d'una es 
convertiren en quatre facultats- s'ajuntaria un centre 
d'informàtica, l'institut de física corpuscular i el centre de 
microscopia electrònica. El Terramelar, a l'altre costat de 
l'autovia, fou un barri residencial nascut al calor de l'im-

plantament universitari. L'estirament del poble de 
Burjassot i la construcció de l'immoble de la Televisió 
Valenciana s'esdevindrien després. 

El darrer episodi urbaní tic engegat per la univer ita t de 
València ha consistit en reobrir i omplir l'espai "residual" 
que romania entre la Universitat Politècnica i el Cabanyal: 
es tracta del CAMPUS DELS TARONGERS on els projectistes 
tracten explícitament de fer ciutat, és a dir, un campus urbà. 
La inserció ciutadana d'edificis universitaris de nova plan
ta té un precedent il·lustre a Barcelona on el pla d'Ildefons 
Cerdà ( 1859) pivota sobre el gran edifici universitari que 
projectaria i construïria Elies Rogent ( 1863) i s'obriria, 

Esquema de les línies urbanes dels ferrocarrils de la Generalitat. El tramvia (línia 4) enllaça el campus dels Tarongers amb el de Burjassot. La línia 3 del metro s'articula des 
del passeig al Mar (Facultats) amb la línia 1 del ferrocarril que permet enllaçar tot el complex universitari. 
Universitat de València 
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sense acabar del tot, el 1872. L'edifici servirà de referent a 
la Gran Via, desenvolupada com un dels grans eixos arti
culadors de l'eixample. 

L'avinguda dels Tarongers és rigorosament paral·lela a la 
de Bla ca Ibañez que hom ha perdut com a eix universita
ri en les esbojarrades dècades dels 1960-70. Entre rèplica 
i rivalitat -conscient o no- el PGOU de 1988 traça una 
gran illa universitària, subdividida per l'avinguda. La part 
del nord, consolidada, en estil més o menys anglosaxó, 
optà per la dispersió i la horitzontalitat, sobretot al prin
cipi; la del sud vol mostrar una certa organicitat, amb 
carrers i immobles ordenats, que s'haurà de confirmar en 
el futur. El sòl reservat per als edificis acadèmics ben prest 
serà abraçat per la urbanització residencial; per ponent i 
pe.l sud ja és un fet. 

Un tret urbanitzador complementari és la presència de 
FERROCARRILS I TRAMVIES a les arrels o a la consumació dels 
projectes universitaris expansius. Ja hem esmentat, nores
menys que el 1865, la utopia tramviària de Manuel Sorní, 
somiant la mar i abraçant l'horta. En aquells dies Cerdà 
(pla de 1863) projectava a Barcelona línies fèrries urbanes, 
com a record de les quals, algun de nosaltres ha vist a la 
intempèrie la rasa del carrer d'Aragó. El metro de Londres 
( 18 60-18 64), l'acabaven d'enllestir. 

Als futurs campus de la Politècnica i dels Tarongers no 
podem menystenir l'influx ferroviari; sense vies, allò 
hagués estat d'una altra manera o no hagués estat res. El 
Cabanyal, a banda, també s'hi condicionava. Les directrius 
urbanes del barrí modern -avinguua t.l.els Tarongers, bule
vard de la Serrería- les marca el traçat ferroviari que ha 
conseguit obliterar el parcel·lari preexistent. La línia 
d'Aragó o "xurra" hi va deixar terrenys vacants que servi
ren en un altre indret per articular el flamant barri de l'a
vinguda d'Aragó. 

Ara ens queden els Ferrocarrils de la Generalitat que, en 
uns casos, tenen una interrelació històrica amb el desenvo
lupament urbà universitari i, en altres, no han fet més que 
coronar-lo. El PGOU de 1988 senyalava com a "plataforma 
reservada al transport" determinats eixos viaris, un dels 
quals fou el que donà suport al tramvia del Cabanyal, ins
tal· lat entre 1991 i 1994. El Pont de Fusta -la nostra esta
ció de Victòria, _valenciana- quedava enllaçat amb la mar, 
amb tres estacions universitàries: Politècnica, la Carrasca i 
Tarongers. 

El maig de 1995 va començar a funcionar el metro, amb 
una parada més que simbòlica, la de Facultats -a l'avingu
da de Blasco lba11ez- que ja permetia un enllaç a Beni
maclet amb el tramvia. Obviament, la prolongació de la via 
3 dellà del riu i els seus transbordaments n'han augmentat 
l'eficàcia universitària. També funciona ara la prolongació 
de la via 4 del tramvia, que en 15 minuts pot portar des del 
Pont de Fusta al campus de Burjassot. Ja no cal -hom pot 
fer-ho, però- apel·lar al difícil EmptLlme amb la línia l del 

"trenet'' de Castelló de la Ribera. Tot i amb això, la cruïlla 
subterrània d'Àngel Guimerà és un vesper d'estudiants. 
Alguns trams de les línies són túnels universitaris. 

EL CAMPUS DE BLASCO IBAÑEZ 

Des de lluny, diguem-ne, des d'un satèl·lit o des d'un 
avió que passe per la vertical de la ciutat de València, l'ac
tual avinguda de Blasco Ibañez pot semblar un projecte 
unitari de més de tres quilòmetres de llargària. De la 
mateixa manera, si ens hi aproximem pel vessant de la 
història, també podem deduir que estem davant un pro
jecte urbà a bastament compartit, d'aquells que ara se'n 
diuen estratègics. Fet i fet, pot ser dels pocs projectes 
urbans del segle XIX i XX que ha sobreviscut (i s'ha mate
rialitzat!), no sols amb governs d'ideologia diferent dins 
un mateix règim, sinó sota règims contraposats. El somni 
d'enllaçar València amb la Mediterrània per l'actual 
Passeig al Mar s'apunta ja tímid amb la regència de Maria 
Cristina i els alcaldes-aristòcrates de la Restauració, posa 
la primera pedra amb Alfons XIII i l'enèrgic blasquisme, 
es tonifica amb Prima de Rivera, l'alcalde-marqués de 
Sotelo i els seus programes d'obres, es' modifica amb un 
toc social amb la República de 1931, dorm sota les penú
ries del primer franquisme i reviscola ambiciós amb el 
segon -ja tecnocràtic i depredador-, continuant (fins al 
final?) amb els governs democràtics del PSOE, primer, i 
del PP, després, amb aliances electorals (PCE, CDS, 
UV. .. ) o sense. Tot un rècord de supervivència d'un pro
ject.e en el Guiness ei~ l'urbanisme europeu. 

Tanmateix, si aquell avió del qual parlàvem entrara en 
fase d'aproximació, les coses serien diferents. En aquest 
cas, l'escala fa la cosa. L'avinguda o passeig de València al 
Mar és, vist des de prop, un projecte desballestat, unit tan 
sols per la seua alineació. També analitzant la història a 
una escala més detallada, observem discrepàncies en els 
projectes i en els conceptes que aquests traspuen: del pri
mer plànol de Meseguer i el seu parc-passeig a la ciutat
jardí del 1925 o del 1931, hi ha molta diferència, com 
també entre la ciutat universitària i els barri de Sant Josep 
o de l'Illa Perduda. Cada època ha creat la seua avinguda 
-el seu tram-, i ha deixat l'empremta del seu temps, gene
ralment -cal reconéixer-lo-, de forma mediocre. Potser de 
tots els períodes, el millor moment, aquell en què projecte 
urbà i arquitectura s'incardinen quasi espontàniament 
amb resultat meritori, haja estat aquell en què les necessi
tats de las ciutat i de la universitat de València s'entre
creuaren entre el 1906 i el 1958. 

No és aquest el lloc per a fer una història de l'avingu
da. Altres l'han feta ja assenyadament. Però sí volem 
observar-la acolorida pel prisma de l'empenta università
ria. El resultat serà matisadament diferent. Algunes anàli
sis han negligit el paper de la universitat de València en 
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una fase tan important com és la translació d'un somni 
urbà a un munt ordenat de maons, estructures de ciment 
i cristall. En aquesta transició -espai boirós on tants pro
jectes urbans dormiten per sempre-, el catalitzador del 
procé va er la nostra universitat . Durant molts anys, par
lar de l'expansió urbana de València fou parlar d 'un edifici 
universitari més, d'una nova instal·lació o d'un nou equi
pament universitari. Ja molt despré , l'avinguda va gua
nyar en autonomia i la inèrcia (o pitjor encara, la incapa
citat per a reconduir un projecte com aque t) va fer que 
govern rere govern, aquest eix avançara cap a la mar, des
figurat, fragmentat, descosit, oblidat el somni d 'un pro
jecte unitari conservat tan ol en la seua recta traça. 
Avui , els ve'in del Cabanyal veuen l'avinguda amenaça
dora ben a prop. Així s'escriu la història, pedra a pedra, 
porció a porció, tram a tram, ja que sense l'anterior, mai 
no haguera estat possible el següent. 

Com dèiem, el paper de la universitat de València en la 
configuració urbana d'aquest espai se centra en un període 
que podem fer començar el 1906 i finalitzar el 1958, i, a 
tot estirar, el 1969. La primera data és el moment en què 
e pren la decisió d 'instal·lar al "camina-paseo al mar", les 
noves facultats de ciències i medicina. La darrera és el 
moment en què finalitza l'actual camp d 'esports, l'última 
gran peça d'aque ta ciutat universitària que é el campus 
de Blasco Ibañez. Ens interessarem sobretot per aque t 
període, però cal parlar també dels antecedents i de la tra
jectòria posterior. 

UN ANTECEDENT PRECOÇ: EL PROJECTE DESORNÍ (1865) 

L'arquitecte Manuel orní -coautor, amb Joan 
Mercader, d 'un projectè d'obertura del car.rer de la Pau el 
1869-, mesos abans què s'enderrocaren le muralles de 
València, va remetre a Madrid (ai, las!, sempre Madrid!), 
un projecte de tram-wcry entre València i Poble Nou de la 
Mar. Aquest tramvia discorreria pel mig d'una "gran barria
da de casas con mercado y plaza de desahogo que enlazara 
Valencia con el mar". La magnitud i la intenció urbanitza
dòra de la idea de Sorní, un eixample rectilini amb infra
estructures de comunicacions, mercat, esglésies, jardins ... , 
ens situen davant un autèntic antecedent de la Ciutat 
Lineal, prou posterior, d'Arturo Soria. El projecte naixia 
amb un objectiu ben clar, recollit a aqueixa memòria: "En 
la imposibilidad de traer el mar a Valencia, vamos a llevar a 
Valencia al mar". La frase és tota una inspiració, fins i tot, 
en la denominació, per al projecte vint anys posterior de 
Meseguer. El traçat és premonitori: una gran avinguda de 
50 metres d'ample des de la cruïlla de l'Albereda amb els 
jardins del Real fins a la mar, amb carrers laterals i grans 
illes de cases destinades a "conciliar la comodidad del pública, 
con la baratura de los alquileres e imprimir a la idea del ensan
che de la población el movimiento que debe realmente tener". 

Tanmateix, l'eixample de València no va iniciar-se per ací. 
Fins i tot, caldrà esperar dos decennis més per a que, sense 
connexions aparents, tome a aparéixer la idea d'enllaçar 
València amb la mar, promocionant així l'expansió de la 
ciutat pel nord-est. 

LA UTOPIA O LA "CONCEPCIÓ IMAGINÀRIA D'UN IDEAL 

IRREALITZABLE" (1883-1906) 

Perquè utòpic i retòric era el projecte inicial de Casimir 
Meseguer, director facultatiu de la secció de camins de l'a
juntament de València i autor també del projecte del camí 
de Trànsit (1896). Aprovat pel govern civil en eJ seu pla 
de camins el 1883, Meseguer ens parla d'un gran passeig 
-atenció, don.es, a la paraula-, de cent metres d'amplària 
(ja el dibuixa el 1888), apte per a dotar a València de l'e
quipament modern que necessita per a l'oci dels ciutadans, 
per a la eua higiene i salubritat, per a les gran desfilades 
militars, per a encabir les grans fires i ex.hibicion i per a 
passejar amb carruatge . Era un parc i w1 pa seig (que ocu
pava la franja central del projecte) i tan sols d forma 
ecundària, se disposaven. parcel·les laterals dedicades a 

construccions de vil·les exemptes amb jardins. De la retòri
ca del projecte de Meseguer ens informa el fet que el 1931, 
tan sols s'havien iniciat les clavegueres i els rastells de dues 
de les cinquanta-sis illes de cases projectades. 

LA UNIVERSITAT FA CIUTAT (1906-1925) 

Com en els processo químics, per a que el Pa seig al 
Mar de Meseguer fóra una realitat, calia un reactiu. I 
aquest e] va proporcionar la universitat de València ben 
aviat. Mirant-se en l'espill de Saragossa (on la nova facul
tat de ciències i medicina fou construïda entre el 1886 i 
el 18 9 3), en finalitzar el segle XIX, s'iniciaren les gestions 
de la univer itat per a construir un nou edifici per allot
jar les facultats de cièncie i medicina, que no cabien a la 
vella seu del carrer de la au. Després de molte gestions 
que acompanyen e] canvi de segle, l'octubre del 1906, el 
govern aprova l'acord de con truir el desitjat edifici. 
L'ajuntament i la diputació de València havien de propor
cionar el sòl. Luis de Oriol, el 1908, guanya el projecte 
per al eu dis eny i pensa en un solar de l 00 metres d'am
ple per 300 de llarg, estimant un pre supos de 4,5 
milions de pessetes. I heus ací que l'ajuntament de 
València decideix oferir "u11 terrena situada e11 el cami11a de 
Algirós, li11dante actualmente con los Viveros mzmicipales, tras 
el p,llncia de Ripalda, para que su Jachada formam parte del 
prayectada pasea de Vale11cia al mar". La decisió, tot i que no 
era del grat de la diputació, s'ajustava perfectament a les 
aspiracion del municipi. Altre ubicacions discutides 
foren alguns solars al camí de Jesús o a Sant Agu tí, però 
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foren rebutjats per ésser massa petits o massa cars: 
Lajuntament, amb l'operació de la facultat de ciències i 
medicina, s'assegurava l'inici real "de 1111a gran 11ia c1ryn 
apertura ha de transformar cl aspecto de la poblaci611 ", segon 
diuen le acte de la comi sió mixta ajuntament-diputa
ció, que va entendre del terreny a oferir. De més a més, es 
tractava d'un sòl barat i relativament pròxim al nucli 
urbà. Dit i fet. El procés d'e,•propiació va començar el 
1908 i estava completat ja el 1915, lliurant- e al govern 
32 fanecades d'horta -creuades per tres séquies i pel 
camins d 'Algiró , del Cabanyal i de Benimaclet, tot això 
en la parcel·la mé pròxima als jardins del Real-, per un 
preu total de 120.000 pessetes. Tot i que la primera pedra 
es va posar el l 909 en una de le poques parcel · les ja 
expropiades, el 1925 tan sols s 'havia completat el sote
rrani de l'edifici. No fou fins l'oct ubre de 1944 quan la 
facultat de ciències va ser inaugurada, introduïde ja 
reformes de l'arquitecte Marià Pe et el 1933 sobre el pro
jecte original d'Oriol. om una con eqüència de la deci-
ió de ituar ciències i medicina al futur passeig al Mar, el 

l 910, Gil Sumbiela , redactor de La Correspondeucia, va 
llançar una altra idea: crear dues illes de xalet al costat i 
al davant del futur edifici universitari. Tot i la primeren
ca idea, no fou fins el 1933-34 quan es finalitzaren els 
coneguts com xalets dels periodistes -realment, de 
l'Associació de la Premsa, dissenyats per Enric Viedma-, 
i fins el 1937, quan es lliure, inacabada, l'altra promoció, 
els de la cooperativa de les Arts Gràfiques, d'Emili Artal. 

Es CREA UNA CIUTAT UNIVERSITÀRIA LINEAL ( 1.925-1944) 

El primer document conegut per nosaltres que parla 
explícitament de la construcció d'una ciutat universitària 
data del 1927. En aquell any, a instàncies del ministre 
d'Instrucció Pública, es fa una col·lecta "voluntària" entre 
totes les institucions i persones lligades al món educatiu i 
social del País Valencià, amb l'objectiu de recaptar diners 
per a aqueixa idea. Es recaptaren molts diners, dels qual 
res mé no sabem. Al mateix temps que progressaven les 
obre de medicina i cièncie (amb projectes separats des 
del .l 9 l O), és important res enyar dos canvis en el projec
te de l'avinguda. El primer data del 1925 i 1926, ota l'al
calde Lluís Oliag, que, davant la inexistència d'iniciativa 
privada més enllà del xalets del primer tram -poca cosa 
per a una ambicio a avinguda-, reforma la idea original de 
Me eguer, en conferir-li un contingut més social, amb par
cel·le mé reduïde destinades a allotjar cases econòmi
ques. Aquest intent va tenir la seua continuació en el 
1930, amb un concurs de 2.000 "casas baratas" -projecte 
emparat per les lleis del 1911 i 1921 i de cases econòmi
ques del 1925 i que mai no es feren, tot i una certa deman
da-, une en blocs i altres en parcel·la independent, per a 
continuar el pas eig cap a la mar. La definitiva reforma del 

projecte de Meseguer data del 1931 -realment, la mate
rialització definitiva i per escrit de les idees anteriors-, per 
l'arquitecte municipal Josep Pedrós, amb la intenció d'es
peronar els diners privats absents fins al moment d'aques
ta operació d'eixample. Les dades eren evidents: dels 
9.616 edificis censats el 1920 a tota València -tret de les 
pedanies- s'havia passat a 20.586 el 1930, però cap dels 
nous allotjaments s'havia aixecat en el Passeig al Mar, tret 
dels xalets dels periodistes, inaugurats -però encara no 
finalitzats- per Primo de Rivera el 1926. Per a canviar 
aquesta tendència, tot i reservar per a xalets de renda alta 
la zona central -i així, aconseguir diners-, es dediquen les 
parcel·les laterals a habitatges socials. Tot i això, cap de les 
reformes de finals del 1920 i principis dels 1930 del pro
jecte de Meseguer no aconseguiren revitalitzar el projecte, 
si més no, pel que toca a l'activitat constructora privada. 
A diferència d'aquesta -sols present, com hem dit, en les 
promocions dels xalets dels Periodistes i de les Arts 
Gràfiques-, era l'actuació urbanitzadora universitària qui 
estenia l'avinguda. Naixien altres edificis i instal·lacions a 
continuació de ciències, medicina i el seu l'hospital: era el 
moment del camp d'esports (projectat per Goerlich el 
1933, amb expropiacions encara el 1943, entre altres, del 
xalet de la marquesa de Castellfort, i amb alteració del 
camí del Cabanyal i inaugurat el 1949, el mateix any que 
la nova seu de medicina) i de la Residència d'Estudiants 
(projectada pel mateix Goerlich el 1935, amb reformes 

El passeig de València al Mar, any 1959, fotografia de F. Pérez Aparisi. Malgrat les facul
tats de ciències i medicina, començades abans de la guerra civil, nomes s'havia construit 
a l'altre costat del passeig l'Escola de comerç i estaven lliures els solars de les facultats 
de dret i filosofia i lletres. 
Arxiu, Universitat de València 
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posteriors del 1941 , 1943 i 1945-1948 i inaugurada el 
1951 ja com a col·legi major Lluís Vives). Així, quan ' i
naugura cièncie el 1944 el ministre d'Educació Nacional 
lbañez Martín aprofita per a visitar el progrés de les obres 
d'una autèntica Ciutat Universitària -una expressió ja uti
litzada el 1937 al si de la nostra pròpia universitat, a imat
ge i semblança de la de Madrid, e cenari aquells anys del 
combats de la guerra civil-, tot i que de caràcter lineal : una 
parcel·la urbanitzada junt al passeig de mé de 650 metres 
de llarga i 120 metre d'arnp.la qu conformava una nova 
realitat urbana dedicada per complet a la vida università
ria, única, cal dir, en aquell passeig desert de trànsit i d'u
ne proporcions desconegude en l'urbanisme de la capi
tal. Algun han volgut veure en aquests projecte universi
tari de Goerlich dels any 1930 (Camp d 'Esports, 
Residència d'Estudiants ... ) la fi del somni de bastir una ciu
tat-jardí en aquell indret. Pot er no siga tot així de lineal. 
Certament, després del projecte de Pedrós del 1931, la 
idea utòpica d'un urbani me re idencial "pensat" no torna 
a aparéixer de forma tan clara i racional , però cal dir que 
la iniciativa del 1927 de con truir una iutat Univer
sitària a València -per tant, d'ampliar els terrenys dedicats 
a ciències i medicina-, és contemporània a la de la ciutat
jardí. Interferències?, entrecreuament ?, dubte i contra
diccions? manca d'un projecte director? Potser un poc de 
tot. Aquell espai d 'horta mblava adequat per a moltes de 
les coses que la València moderna necessitava. 

NAIX UNA CIUTAT UNIVERSITÀRIA COMPACTA (1945-1958) 

Amb un projecte d'avinguda paralitzat per manca d'ini
ciativa privada -le modificacion de l'etapa primoriversita 
i republicana no havien ba tat per engegar-la- i uns equi
paments universitari ja dissenyats però aturat per la gue
rra civil i Ja dura postguerra (el col·legi Lluí Vives fou 
inaugurat el 1951 , com veurem), el 31 de juliol del 1945, 
l'arquitecte Xavier Goerlich rep l'en àrrec del mini tre 
d Educació de "dotar a este Centro U11iJ1crsita1io de los 11ue11os 
edi.ficios que precise ... ". És l'inici real de l'expansió de la uni
versitat de València. Aqueix mateix any, 'expropien nous 
solar (més de 62.000 m2

), darrere del camp d 'e ports i del 
col·legi Lluis Vive , en una llenca d'horta fins al camí de 
Trànsits. Com antecedent immediat, lligat indubtablement 
a aquest procés, cal a senyalar que ja el 1944, la universi
tat es va fer càrrec d'un oiar de 17.000 m2

, comprat per 
l'ajuntament per a instal·lar-hi inicialment l'escola de 
comerç i la normal. És la llenca d'horta on anys a venir se 
situaria les facultats de filosofia i lletres i dret. 

El cas de l'escola de comerç és ben interesant. Des del 
1932, l'escola maldava per eixir del "vetusto caserón ... inade
cuado ... situado en estrechísimas calles ... y que no era propiedad 
oficial". El local llogat a Maria Frígola, resident a Madrid, al 
carrer del portal de la Valldigna, número 2, era in uficient 

i el decembre de 1932, es demanava la construcció d'un 
nou edifici en "las manzanas 11 y 12, juntas, del Paseo de 
Valencia al Mar, con lo cual, ademas de una importante mejora 

• pedng6gica, se obte11dría un sensible aumento e11 cl barrio miii1er
sítario que se esta co11strnyendo c11 el referida Paseo" . Aquesta 
idea d'enllaçar le nece sitat de la universitat amb el pro
grés i eixample de València estava pr ent, una vegada més. 
Tot i aquesta demanda, el 1933 s'assumia ¡a la necessitat 
de reformar el vell local del centre històric, atenent que "el 
edificio de n11e11a planta que paret este Centro ha de construirse en 
la Ciudad U11i11ersitaria, es obra no tan próxima como fa.em de 
descar", assenyalen els papers de l'e cola d'aquella època. 
Tanmateix, el projecte d'una nova escola -que algun pen
saren havia d'allotjar també la normal-, estava enllestit ja 
el 1935 (pel mateix Xavier Goerlich), tot i que va patir 
algune reform l'abril del 1942 i el novembre del 1944. 
El de embre del 1945, ja ol per a comerç (realment, d 'alts 
estudis mercantils), els plànols definitius estan ja traçats i 
presentats. El solar estava comprat des del 1944. Tot i això, 
caldrà esperar però uns anys per a materialitzar-se i no pre
cisament en aqueix lloc. 

La idea de completar un campus, fins i tot a l'altre marge 
del passeig, havia començat a prendre forma ja abans de 
començar el any l 950. Potser per això, el 1951 , l'ajunta
ment d Vàlència va modificar el plànols de Pedrós (que el 
1931 havia reduït la secció de l'avinguda a 50 metres, això 
sí, al seu pa pel Cabanyal), tornant als cent metres 
d 'amplària en tots els trams, seguint el projecte de 
Me eguer. Un any després, el 1952, el passeig es topava ja 
amb le vie del ferrocanil d 'Aragó. No avaqçaria més 
durant molts lustres, car l'estació no fou enderrocada fins el 
1974. Era el moment d'omplir els espais. I és al gener del 
1954, quan el director general d 'ensenyament universitari 
-comissionat expressament pel ministre Ruiz Giménez-, va 
tractar amb el rector de la universitat dos temes importants 
per al futur urbanístic de la zona: el trasllat de les facultat 
de dret i filosofia i lletres a la així nomenada Ciudad 
Universitaria -trasllat del qual es parlava ja des del 1951-, 
i la construcció del primer del tres pavellons quirúrgic de 
la facultat de medicina. De retruc, va aparéixer un tercer: el 
nou emplaçament per l'escola normal i de la de comerç. 
Efectivament, obre els solars cedits el 1944 per l'ajunta
ment a la universitat de València per a situar-hi la normal i 
comerç es decideix construir dret i filosofia i lletres. La solu
ció d'ambdues escoles restava, doncs, novament en l'aire. 
En principi es va pen ar en traslladar la normal al carrer 
Guillem de Castro, on hi havia medicina i, junt a ella, situar
hi la de comerç (en "la llamada Casa del Pueblo", al mateix 
carrer, un edifici que havia estat projectat -un altre-, per 
Xavier GoerJich el l 919 i aixecat dos anys després, només 
en part, per allotjar societat obrere "legals" . Fou enderro
cat el 1973). Aque ta idea va ésser ràpidament abandona
da. Pet i fet, l'escola de comerç va tornar al passeig al Mm~ 
però no a primera línia, sinó mirant cap al carrer d'Arts 
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Gràfique . Tanmateix, aquesta escola -de prés 
d'aque t tira i arronsa respecte el seu emplaça
ment- fou una realitat molt aban que le veïnes 
facultats de dret i de filosofia i lletre , "usurpado
res'' del eu espai. i e.I gener del 1954 encara e 
dubtava sobre la seua situació, el 1956 l'obra esta
va ja finalitzada a l'actual emplaçament, a e que
nes del pas eig de València al Mar. Algú mouria 
els fils adequats per acan eguir aquest rècord en la 
història de la construcció civil valenciana. 

Sobre tot aquest context, la riuada de 1957 va 
actuar d 'accelerador d'aquest ambiciós pla urbà. 
Els efectes de l'aigua en el vell edifici de la Nau 
van fer que el trasllat de les ensenyances es vera 
com inevitable. Així, el 1958, la recent creada 
junta d'obres de la universitat reclama la ràpida 
construcció d'un o dos edificis ( com medicina i 
ciències, es va pensar en unir ambdues facultats), 
per als estudis de lleis i de filosofia i lletres. El 
projecte per a dret de Fernando Moreno Barberà 
del 1959 -i un calcat per a filosofia i lletres-, tar
darà encara uns any a fer-se (l'edifici de dret fou 
inaugurat l'octubre del 1963 i el de filosofia i lle
tres el gener del 1970). 

La facultat de dret, fotografia. El projecte de Femando Moreno Barbera fou activat com a conseqüència de 
la riuada de 1957 i per decisió e~pressa del general Franca. 
Arxiu, Universitat de València 

El 1958, Ja uni ersitat aconsegueix un nou oiar -junt al 
que ocuparia dret-, per a continuar l'expan ió del campus, 
tot i que sense destinació exa ta, parlant-se d 'habitatges 
per a catedràtics. El plànol municipal del 1950 ja el con
sideren així, però. Anys després, 'hi ituaria Ja facultat d'e
conòmiques (avui, filologia) di enyada per V Paslur. Seria 
l'últim edifici univer itari per aquella zona: més enllà vin
dran els dos edificis destinats a allotjar els serveis del 
ministeri d'Obres Públiques a València, entre ell , la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer (concur guanyat 
per Miguel Colomina Barberà el 1964 i onstruït entre el 
1966 i el 1970, tot i que algunes parts dels edificis origi
nals, com ara el saló d'actes conjunt que els hi unia, mai no 
es va aixecar), enllaçant amb el camp de futbol del Mestalla 
( 1920-192 7) i les iniciatives residencials associades a la llei 
d'habitatge de renda limitada (grup d'Arts Gràfiques-doc
tor Molinet~ amb 140 unitats construïdes el 1956, carrer 
misser Mascó ... ). 

L'EXPANSIÓ DE LA CIUTAT UNIVERSITÀRIA ( 1959-1969) 

Com vegem, el 1959, la ciutat universitària de València 
és ja un fet. Mancava, però, una gran peça fins a consti
tuir la planta actual: el nou camp d'esports. L'antic esta
va situat entre l'hospital clínic i el col·legi major Lluí 
Vives, a la vora mateixa del passeig al Mar. Però el 1959, 
es crea per decret l'escola tècnica d'enginyers agrònom i 
de pèrits agrícoles, oferint la universitat de València els 
terrenys que ocupava l'originari camp d'esports, sempre a 

condició que l'ajuntament i la diputació de València 
dota sen de terrenys de valor equivalent per a nous camp 
d 'esport en egona línia del passeig. Això fa que el 1960 
'aprovés el p.la parcial número 11 , que contemplava un 

nou espai universitari cap al nord i fins a Trànsits. El juny 
de l 961 , es procedeix a l'expropiació forçosa amb caràc
ter ureent. de le,c; p;ircel·lPs afectades. Els recursos, nego
ciacions i indeci ion - embla que l'alcalde Rincón de 
Arellano va of rir al rector Corts requalificar tot l'e pai 
entre el passeig al Mar i Trànsits per a u os universitaris i 
que el rector ho va refusar perquè ho considerava inne
cessari-, fan que les obre no s'inicien fin al 1965. Per fi, 
el 1969, una tanca clou el recinte del nou camp d'esport . 
La ciutat universitària de València é una realitat que, 
amb algune tran form.adon posterior (aulari , junt al 
camp d 'e ports, per exemple) i alguna propo ta urbanísti
ca interessant (com ara el projecte de la mateixa universi
tat de millorar l'accessibilitat del vianants al campus, 
entre l'Hospital Clínic i dret de principis dels 1990, amb 
túnels per sota del passeig per al trànsit rodat), és la que 
avui podem encara contemplar. 

L'AVINGUDA PASSA DE LLARG (1970-1999) 

Com hem vist, la història urbana de la universitat de 
València va er sinònim de la història del pas eig de 
València al Mar, si més no fins al anys 1970. Enderrocada 
l'estació d 'Aragó, el 1975 es dona inici ale obres de la pro
longació de l'avinguda entre Tràn it i el carrer doctor 
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Manuel Candela. Al mateix temps, es produeixen altera
cions de l'e pai con truït de major qualitat urbana, com ara 
l'operació d'especulació de l'inici del pas eig, al oiar de 
l'antiga fira d Mostr -un complex d'edifi i obr 
l 2.000 m2 di enyats el 191 7 pels arquitecte Goerlich, 
Ribes i Mora, finalitzat el 1922; el plec de condicions que 
va decidir el seu enderroc fou aprovat el març del 1970, tot 
i que l'origen del projecte de requalificació d'aquesta zona 
és del 1965-, i on s'aixecaren grans torres d'habitatges de 
luxe. En em , aquell xalet que foren le primeres i úni
ques promocions re idencial del pa eig històric durant 
molt anys, ón enderrocats (al voltant del 1975), tot 
excepte un, n el marge ud de l'avinguda, i algun més en 
el nord, com a te timoni d 'una època passada. La iniciati
va privada, tants any· ab ent del projecte de con trucció de 
l'avinguda de Bla co Ibañez i amb la benvolença de le 
autoritats municipals, entrava a sac per a modificar un dels 
poc trams "decents" del pa eig. 

Respect a la prolongació, é història prou més conegu
da. El 19 O, ja amb govern democràtic, e consignen 190 
milions d'un pre · upo t e pedal per a la continuació de l'a
vinguda Bla co lbaúez entre aquell carrer i el de Manuela 
Estellé (junt a le vie del ferrocarril de Barcelona, carrer 
de Serreria) . El J 982 havia acabat el procé d 'expropiació 
fins aque t carrer (amb 262 milion de pe etes) i 
començava l'obra d'urbanització. El 1984 finalitzen aques
tes obres per al tram entre el carrer del doctor Manuel 
Candela i el de J osé María Haro. Les dades posteriors són 
recents. Soterrament de les vies de ferrocarril de Barcelona, 
urbanització dels trams expropiats, creixement dels blocs 
d'edificis de quaHtat di cutible, etcètera. 

Als any noranta, l'avinguda Blasco lbañez -potser fóra 
millor passeig al Mar; l' ciiptor sembla que ja tenia una 
avinguda dedicada e1 any trenta, aJ tram reformat de la bai
xada de Sant Francesc; la deci ió d l alcalde franquista 
Ramón Izquierdo de batejar amb el eu nom el pa seig pot 
ser sorprenent ideologicament, però no fou un acte inèdit-, 
encarrilada pel edificis universitaris i tutelada durant gran 
part de la seua exj tència per la nostra institució e disp a
va a compl tar- e. El 26 de febrer del l 999, el ple de l'ajun
tament de València a aprovar la prolongació de l'últim tram 
sobre el barri del Cabanyal-Canyamelar amb una amplària 
de 50 metres (com en el projecte visionari de, Sorní, com en 
el projecte social i interdassista de Pedrós ... ). Es, per ara, l'ac
te final d'un somni nascut el 1865 amb Manuel Sorní i que 
va prendre forma, pel mateix traçat que avui segueix, amb els 
dibuixos de Casimir Meseguer del 1888. 

EL CAMPUS DE BURJASSOT 

Va nàixer entre masos -no entre alqueries-, fora del 
domini regat, dellà de la séquia de Montcada i a més de 40 
m s.n.m. l:apo ta de l'any l 972 per un campus d'estil 

anglosaxó fou una eixida endavant forçada pel desaforat 
creixement de la matrícula universitària d'aleshores (abans 
de la crisi del petroli). El terreny escollit, donat pel 
Ministerio de la Vivienda, era marginal -ran del cemente
ri-, però ben comunicat per la "pi ta" d'Ademuz, i amb el 
reclam immediat de la Fira de Mostres que també havia 
emigrat des del passeig al Mar als tossalets de Benimàmet. 

De la Coma, al nord-oest, en ve un barranquet que pas
sava entre el mas de Cotanda i el de les Torretes i, paral·lel 
a la carretera C-234, corria el vetust assagador de Llíria. El 
poble de Burjassot - ara olda al campus- en quedava una 
mica lluny. L'edifici de la Televisió Valenciana ( 1989) fou 
posterior i el gran immoble de l'in titut d'agroquímica i 
tecnologia dels alim nts ( 1998, també tra Badat, de de 
l'emplaçament veí a la facultat de cièn ies) comença la 
conque ta del terme de Paterna, juntament amb la nostra 
univer itat que comparteix edificis i terrenys cedits pel 
Con ejo uperior de lnve tigaciones Científica . Més 
enllà, el Parc Tecnològic malda per eixamplar l'àrea 
intel·ligent i emprenedora. La tri logia expan ionista s'ha 
afermat ara amb la prolonga ió del metro-tramvi.a i la pro
liferació residencial. 

La iniciativa d'aquest segon campus, anomenat al prin
cipi d'Ademuz, per haver- e ituat a la vora de la carretera 
nova, corre pongué a la Junta de Con truciones del 
Mini teri.o, en temp del rector R. Bàguena. 1:arquice te V. 
Pastor fou encarregat l'any 1972 del projecte i el de la dele
gació, J. A. Hoyos Viejobueno, de l'execució. 

La conformació del campus al rectangle inicial de 
85.000 m2 adossat al cementeri de Burjassot s'esquema
titza amb una certa simetria en sis els blocs uniformes 
destinats als estudis de ciències biològiques, matemàti
ques i física, que 'havien afegit al tradicionals de quími
ca l'any 1962. El. trasllat obrevingué a la creació ( etem
bre de 1977) de les quatre facultats, inc.losa la de 
matemàtiques que es realitzà un any més tard que les 
altre , des de l'edifici de l'avinguda de Blasco lbañez. El 
desplaçament n estigué mancat de probleme . La crisi 
del petroli de 1973, en efe te, va obligar a una reforma 
del pr jecte que redunda en una reducció d 'altàries i 
volums dels edificis ( que acabaren adoptant un aire exte
rior estalinià), l'eliminació del poliesportiu i de gran part 
de l'equipament d'aules i laboratoris, tot conseqüència de 
la rebaixa del pressupost. La reacció dels futurs usuaris 
inquiets es traduí en una "marxa verda" multitudinària 
des de l'avinguda d Blasco lbañez, un dia de la primave
ra de 1978; els estudiants i professors no sabien que no 
pogueren entrar a les aules perquè s'hi havia amagat una 
companyia de policia. 

Posteriorment s'afegí un casal de deganats i secretaries, 
l'institut de física corpuscular, la biblioteca central 
(1988). L'edifici "corbat" d'investigació (1996), potser el 
més personalitzat del recinte, fou ja finançat amb fons 
FEDER i promogut des de València. L'e pai enjard inat 
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s'exhauria i hom optà per bastir la facultat de farmàcia i 
els aularis interfacultatius -amb una mentalitat més con
seqüent amb la Llei de Reforma Universitària- a l'altre 
costat del carrer Vicent Andrés Estellés, fent cantó amb el 
camí del Cementeri (1993). Per tal de poder realitzar 
aque ta expan ió, calgué permutar el terreny vacant de la 
part de l'e t del carrer del Doctor Moliner per un altre del 
nord-oest del campu , al costat del camp de futbol. Una 
vegada consumides le possibilitats, hem hagut de botar la 
frontera municipal cap a ponent i penetrar al terme veí. 
En efecte, l'edjfici del instituts de cièncie bà ique expe
rimental fou enllestit el 1998 en una parcel·la de 
400.000 m1 compartida amb l IATA al term de Paterna i 
hostatja els de ciències dels materials, biodiversitat, robò
tica i física corpuscular. 

Les obres del projecte facultatiu de 1972, replantejades 
a la baixa i dirigides per J. A. Hoyos, s'escalonaren entre 
1974 i 1978 quan calgué afegir-hi 97,5 milions per alabo
ratoris, mobiliari i "instal·lacions especial "que no s'havien 
considerat. Entre 1979 i 1980 -rectorat del metge J. Colo
mer- 'enlle tia la facultat de matemàtiques en un edifici 
que seguia la pauta de distribució originària, però millorat 
amb un pati de Uum. 

Sobre la traça de Miguel Colomina de 1986 (rectorat de 
Ramon Lapiedra) i aprofitant l'espai més oriental del polí
gon inicial, s'alçà entre 1986 i 1988 l'interessant edifici d 
la biblioteca central que ocupa una superfície quadrada de 
2.600 m2 amb una construcció total, entre la planta baixa 
i le altres dues, de 7.950 m2

, dedicats a serveis, biblioteca 
s.s. i hemeroteca. Les façanes de més de 50 m de costat 
contenen una macla de quatre cubs encastats en un de cen
tral, solució que li dóna agilitat i transparència. 

L'"edifici corbat" o centre d'investigació va tancar el 31 de 
juliol de 1996 l'etapa constructora dins el recinte acotat 24 
anys abans. Es tracta d'un projecte d'Alberto Sanchis i 
Antonio Escaria ( etembre de 1992), pensat per a encabir els 
laboratoris de les quatre facultats preexistents i els comuns. 
I:immoble, situat a l'angle nord del campus, dóna a la plaça 
redona on 'aboquen també la facultat de farmàcia, el previ 
i cridaner edifici de la Televisió Valenciana i el cementeri de 
Burjassot. La ponderació de la plaça -ara hi passa el tramvia
exigeix un canvi d'ingrés al polígon, dificultat per un desni
vell de 5 m. La curvatura de 103,5 m de radi que s'ha donat 
al buc de sis plantes, distrau de l'horitzontalitat i vol afectar 
integració -c1111cjc1 de claustre- amb els blocs de matemàtiqu s 
i biològique . Le façane tran parenten aposta el reparti
ment i funcionalisme interior de le plantes, distribuïdes per 
tre caixes de comunicació vertical en quatre parts, amb 
laboratori a tramuntana i despatxos a migjorn. 

La facultat de farmàcia és l'obra més personal d'Antonio 
Escaria, arquitecte de la universitat. Respon a iniciatives 
del rectorat de Joaquín Colomer ( 1982) que, de pré de 
moltes viciss itud cri tal·litzaren en el projecte enlle tit el 
1993 i guardonat amb el Ylié premi d 'arquitectura 

Dragados y onstrucciones d'aquell any. Es propo ava la 
combinació racional de mitjan econòmics -no ostento os
amb materials idonis, formes agradables i tècniques noves, 
sense renunciar a una ordenació dels espai per categories 
de lectura f cil, amb un llenguatge entenedor que no 
amaga res. De l'estructura vista de formigó armat i acer 
lamjnat, amb tancament de vidre alternants amb opac en 
bloc i òcol de pedra del país, de taquen el joc de pilar 
quadrats exterior en do plan de relleu i els cilíndrics dels 
interiors i accessos. Dins la parcel·la de 32.000 m2 n'hi ha 
48.000 de construïts, que corresponen a dos cossos units 
per passarel·les metàl·liques. 

El buc de departaments, laboratoris i serveis té sis plan
tes organitzades pels laboratoris (8 unitats/planta) en espi
na de peix entorn d'un bloc central que agombola un e pai 
enjardinat, de patxo i comunicacions verticals. La planta 
baixa e reserva al decanat, l'administració i la cafeteria. 
I:aulari té una disposició axial amb classes a ambdós cos
tats del "carrer" i patis interposats. Un corredor perpendi
cular, el connecta amb la facultat. La coberta "fabril" en 
serra, oberta a migjorn, facilita la il·luminació. La capacitat 
de l'aulari és de 5.224 alumnes, sense comptar-ne 640 del 
bloc departamental. 

La succió que ha exercit el complex universitari de cièn
cies obre el nucli de Burjassot é innegable. Un espai per
dut -fin i tot maleït per la immediatesa funerària- serà 
reblit i articulat. Quan començà la singladura universitària 
d'aquest complex, no hi havia més servei de comunicació 
-fora del tran port autònom individual- que els tercer
mundistes autobu os de VASA. Poc desptés s'eslaulí la 
línia regular 63 de l'Empresa Municipal de Transports de 
València i, a hores d'ara -entre el tramvia, els autobusos i 
la carretera- deu ser un dels barris més ben comunicats de 
la perifèria de València. El veí edifici de la Televisió 
Valenciana i la seua torre impactant, aclapararen d'antuvi 
aquell espai que tenia quelcom de conquesta simbólica a 
l'altre costat -autovia interposada- del tossal del 
Terramelar i els gran ba tim.ents de la Fira de Ivlostres, que 
avui ja ha esdevingut petita. Ben prop, per ponent i per tra
muntana, hi resten coves i pedreres, conflicte i marginali
tat: és una nota gairebé present a tota la perifèria. No obli
dem el trifini València, Burjassot, Paterna; havia estat 
molts anys terra de ningú. 

EL NOU CAMPUS DELS TARONGERS 

Si no anem errats, el primer tempteig d'escampar la vida 
universitària més a llevant del complex de l'avinguda 
Bla co Ibañez -descomptant el Politècnic-, va ser una pro
ject (l 970 ca) d'alçar un in titut de ciéncies d l educació 
-quan Manuel Sanchis Guarner n'era el director- dellà del 
barri de Sant Josep, als terrenys de l'antiga estació del fer
rocarril d'Aragó. La idea, si no va arribar a bon port, degué 
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ser el germen del que sota un ajuntament democràtic 
romandria plasmat al pla general d 'ordenació urbana: un 
nou e pai universitari vinculat a la ciutat. 

La decisió municipal del PGOU de desembre de 1988 
obeïa a dos estímuls. Per una banda maldava per continuar 
una idea no del tot conscient i al cap i la fi frustrada: que el 
passeig de València al Mar fora íntegrament universitari. Per 
un altre co tat, hom endevina un cert mimetisme amb l'o
peració arri cada i primerenca de l'Instit ut Politècnic que, a 
l'inici, havia parasitat la iniciativa urbanística de la univer
sitat "Literària": els edificis de l'escola d'enginyers agrò
noms --dissenyats per l'arquitecte "àulic" Fernando Moreno 
Barbera- ocuparen terrenys de la nostra universitat. 

L'Institut Politècnic (així s'anomenava aleshores, sense 
cap complex d'inferioritat, com els de Zü1ich o Massa
chusetts), de la mà del director Couchoud havia fet l'am
pliació amb l salt als terrenys de l'horta de Vera, no gaire 
lluny del molí i de l'ermita que ara, am b bon encert, volen 

restaurar. Els incrèduls llauradors d 'aleshores es resistien a 
l'expropiació dels seus camp ; fins i tot es posarien davant 
els bulldozers per a impedir l'ocupació. El director els va 
desarmar i més d'un acabà de bidell al Politècnic. Des dels 
anys 1974 l'escampall d 'edificis modulars cau à un autèn
tic impacte a l' horta de Vera, fins aleshores estàlvia. 

El model de campus que s'havia forjat gairebé espontà
niament en mig segle al llarg del passeig de València al Mar, 
va ser extrapolat a les noves instal·lacions que, una mica 
frívolament, serien batejades com a "Campus dels Taron
gers"*. En no poder dispo ar de la continuació lineal, ja 
edificada, hom trasllada l'esquema a un traçat paral·lel 600 
m al nord, i a una directriu ja existent, el "trenet'' o ferro
carril lleuger elèctric que anava des de l'estació del Pont de 

• embla que 13 cosa ve d 'un carrer del barri de Sant Josep, preex istent, 
que s'anomenava d'Albalat dels Tarongers. Perquè, d tarongers en aques
ta zona hortclann, no n'hi ha hagut mai cap ni un. En plantarem? 
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Fusta al Cabanyal, que seria reposat després. Fet i fet, 
aquesta línia ja era el límit de migjorn del Campus de Vera 
de la Universitat Politècnica, i una de les seues entrades. 

La "bossa hortelana" compresa entre la Universitat 
Politècnica, el passeig de Blasco lbañez, l'autovia de 
Barcelona i el cementeri del Cabanyal, no era precisament 
per a emfatitzar que "un territori de l'Horta és el lloc de la 
cult ura que ens dóna València". Ja era aleshores un espai 
residual encerclat, que és procediment habitual per assas
sinar les hortes periui;banes, per asfíxia . Les séquies i els 
braçals jugaven amb camins i vies fèrries i solars de l'a
mortitzat ferroca rril d 'Aragó. La via "de Calatayud al Grau 
de València" travessava els terrenys dedicats a reserva uni
versitària. La proximitat d'un cementeri, l'haviat tractada 
de vèncer el vell institut de formació professional, aiçat els 
anys l 960 o abans. 

Entre antigues alqueries i casetes menors, p. e. , la 
Carrasca, i com "una manera de fer ciutat" , hom projecta 
l'ordenació general del nou campus. La primera comesa fou 
per a un equip d'arquitectes encapçalat per A. Escaria (M. 

olomina, L. Carratalà, I. Bosch i F. Candel) que l'any 
1987 -avançant- e a la qualificació del PGOU- redactaren 
un projecte global articulat amb una certa connexió ( o 
sotmetiment ?) de planta als immobles del Politècnic (que 
un observador extern podria trobar lògic) i un eix transver
sal a la via fèrria que repetia a ambdós costats la mateixa 
compo ició modular simètrica, excepte el parc i el conjunt 
de col·legis majors, immediats al barr i de Sant Josep. Els 
projectistes maldaven per ordenar els edificis amb bule
vard, avingudes, carrers i places, separant la circulació roda
da i la de vianants, zones verdes, etc. Hom insistia en con
vertir el carrer de Ramon Llull en eix -transversal- de la 
nova ciutat universitària, monumentalitzant-ne el traçat 
amb una gran plaça, un obelisc i edificis singulars. Els 
13.000 alumnes calculats havien de provenir de les facul
tats de dret, econòmiques i empresarials. El rectorat i els 
serveis centrals també s'hi traslladaven. Mangarrufes polí
tiques desautoritzaren el projecte que havia encoratjat el 
con ell social. En roman com a record la maqueta que s'ex
hibeix a la present exposició. 

En defintiva fou l'arquitecte Carlos Salvadores que va 
assumir la interpretació de la "reserva de zona educativa 
universitària a l'Avinguda dels Tarongers" , sobre una 
extensió de 32 ha (la dècima part de la Ciudad Univer
sitaria de Madrid), enfocada vers la mar, en una direcció 
potser emfatitzada pel mimetisme barceloní (post)olím
pic. Sembla que, d 'antuvi, la reserva hospitalària no fou 
atesa en benefici dels ensenyaments universitaris de dret, 
ciències econòmiques i socials. Resten 4,2 ha encara en 
reserva, la majoria expropiada. 

La idea coordinadora de Salvadores i de l'equip de 
govern de la universitat, regit per Ramon Lapiedra, volia 
ser coherent amb la mentalitat de la Llei de Reforma 
Universitària (LRU) vigent, que articulava la institució, no 

per facultats, sinó per grans àrees de coneixement: per això, 
hom pensa en departaments i aularis, sobretot. De més a 
més, l'arquitecte -i el municipi propulsor- concep el com
plex universitari, no com un campus extraurbà a l'america
na, sinó com un barri de la ciutat, de manera que el seu 
parc central ha de ser d'ús ciutadà. Tot i que l'ensamblatge 
entre espais i edificis -corredors i escales!- està pensat per 
a una circulació intensa de persones, hom hi endevinà una 
certa enyorança de claustre. 

La planificació no exclou alguna dosi -no criticable pre
cisament- de divisme arquitectònic. De més a més de pro
fessionals valencians i espanyols prestigiosos, hom invità 
Giorgio Grassi -autor del polè~k projecte de restauració 
del teatre romà de Sagunt- i Alvaro Siza Vieira. La res
ponsabilitat individual de cada buc edificatori no exclou 
compromisos genèrics com l'energia autosuficient, els 
aparcaments automobilístics, l'ordenació de serveis, etc. 
Les obres d'explanació s'engegaren el gener de 1995 i la 
primera pedra era col·locada solemnement el 20 de febrer 
pel rector Pedra Ruiz. 

L'edifici més representatiu, dels enllestits a hores d'ara, 
és la biblioteca de Giorgio Grassi, presentada emfàticament 
com la fortalesa del saber, amb muralla i vall i tot, doble 
façana, rampa d 'accés ... , on els 70.000 llibres prevists estan 
a la vista, 13.000 volums de revistes, distribuïts en sis 
pisos, aprofitats des de 500+200 places de lector, amb 
sales d 'investigadors a banda. 

L'immoble d 'administració i govern d'Alvaro Siza Vieira 
-no alçat encara- tanca per la part de ponent el "carrer" 
axial que va a la biblioteca, fent costat al carrer de Ramon 
Llull. El seu tractament consisteix en un edifici de sis plan
tes i soterrani, disposat en forma d'L oberta vers l'interior 
del campus i amb una façana que donarà al carrer interpo
sat entre aquest edifici i el bloc de departaments occiden
tal, no construït encara. Ocupa una parcel·la de 107 x 85 m 
i, a més de definir un ampli espai a la prolongació del carrer 
de vianants i del parc, s'enfronta al volum cilíndric de l'e
difici de serveis. El braç de l'L que va de nord a sud s'as
senta sobre pilars i pot ser travessat pels vianants que van 
cap a llevant. Als espais de direcció, administració i repre
sentació, s'hi sumen una biblioteca, una aula magna de 500 
persones, tres aules de grau i un restaurant. No perdem de 
vista que el projecte pensava en instal·lar-hi el rectorat. 

L'aulari més "original", de l'oest, dissenyat per Enric 
Miralles, en un estil volàtil i mogut, no ha passat tampoc 
de la categoria de projecte. Els aularis centrals, de C. 
Salvadores, s'inauguraren l'octubre de 1995. Es tracta de 
dos edificis simètrics, alineats d 'oest a est, deixant enmig el 
"carrer major" al qual donen unes característiques torres 
adossades -sis per banda- que allotgen les escales i els ser
veis de quatre plantes. Una nota molt original són les llan
ternes múltiples que modulen la claror natural. Els aularis 
de l'est, projectats per M . Portaceli en una planta en forma 
d'U, no han estat executats encara. 
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El nou campus dels Tarongers. Plànol simplificat del projecte, vora la Universitat Politècnica, seguint l'eix del tramvia. Les obres començaren el 1995 i l'any següent funcionaven els principals 
edificis. En gris fosc, els edificis realitzats. 
Universitat de València 

Els departaments, planejats per Vicente Gonzalez 
Móstoles i A. Pons i enllestits el 1996, formen dos cos
sos paral·lelepipèdics que constitueixen l'actual · façana 
septentrional del campus, de 800 m de llargària, tot i que 
el seu ingrés fàctic corresponga al carrer secundari que 
fan amb els aularis . El mateix any 1996 fou acabat el 
remarcable edifici cilíndric de serveis, el primer que s'al
bira en venir per l'accés tradicional, al sud-oest del cam
pus . S'hi tracta de racionalitzar la producció d'energia i 
assolir, de passada, l'autosuficiència en il·luminació, cli
matització i elevació. 

Deixant de banda els aparcaments, subterranis o de 
superfície, una de les darreres etapes de la construcció del 
campus ha estat el complement arborícola o jardiner. 

Arbres, ja n'hi ha, de vegades encara esquifits. Hi creixeran 
els tarongers -s'ho pregunta el ciutadà mitjà- en lloc de les 
hortalisses d'antany? Els projectistes optaren per un "parc 
central" (un nom solemne per a una extensió de 4,8 ha) 
que pretenia salva(guarda)r horta ... amb unes romana]lês 
de camins i una giragonsa del braçal de la Cadena o 
Mestalla. La intenció de Ximo Sanchis i col·laboradors pre
tenia elevar a símbol una relíquia d'horta, conservant fins i 
tot els canyars del braçal i un fragment del parcel·lari fos
silitzat. Nogensmenys hi afegien fonts, arboricultura de 
moltes procedències i, encara, construccions apòcrifes. Fins 
ara no s'ha fet més que la meitat septentrional i, de més a 
més, responent al previst concepte de parc públic, se'n farà 
donació a la ciutat. 
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La biblioteca del campus dels Tarongers. Un edifici presentat com la fortalesa del saber, amb muralla i 
fossar, que deu allotjar més de 80.000 volums i 700 lectors. El projecte de Giorgio Grassi situa l'edifici a 

la capçalera d'un dels carrers axials del campus. Fotografia de Gabriele Basilico, 1998. 
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EL CAMPUS DE BLASCO IBÀÑEZ 
I LA MONUMENTALITZACIÓ DE LA CIUTAT 

JuAN Lurs PIÑÓN 
Universitat Politècnica de Vàlèncía 

L 
A CIUTAT DE VALÈNCIA, als deu·s any esca.s os d'a
provar el seu eixample, el 1887, intentava posar
e al dia capbus ant-se en altres model urbans 

que proliferaven amb èxit en altres païso , El 
eixamples, per bé que resolien molts dels probleme que 
la retòrica del XIX infonia en la societat tant pel que fa a 
la satisfacció d'exigències de creixement com d'identifica
ció social, tenien sèries limitacions per trencar la cotilla 
que la història mostrava a través de l'assaig general 
d'Ildefons Cerdà. 

L'alternativa, seguint l'esperit del temps, sols podia pro
venir de la ciutat jardí, encara que es tractés d'una ciutat 
jardí apòcrifa i, en certs aspectes, delirant. Els planteja
ments de Casimir Meseguer, en el seu projecte del passeig 
de València al Mar, traduïen una visió del món, malgrat tot, 
ancorada en el passat i indecisa en la seua vocació, condi
cionada pels tics d'una societat que es resistia a assumir els 
canvis que el dit model de ciutat anunciava. La presència 
d'Arturo Soria se circumscrivia als aspectes més superfi
cials. La càrrega ideològica de la ciutat lineal s'esvaïa al pas
seig de València al Mar entre uns plantejaments taciturns, 
emparentats amb l'alta nissaga de les desfilades i les para
des militars i allunyats d'aquelles preocupacions que veien 
la ciutat com una cosa compromesa amb el futur. La ciutat 
jardí incorporada al projecte de passeig al Mar es va pre
sentar en societat com un model de ciutat alternatiu, 
antiurbà, fonamentat en unes bases que difícilment es 
podien compatibilitzar amb el amni de grandesa d'una 
ciutat que no acabava de trobar- e a i mateixa. 

En realitat, la desmesura dels cent metres d'amplària 
del passeig en relació amb altres projectes memorables 
dissenyats per a altres ciutats -alemanyes i franceses prin
cipalment-, referències o~ligades d'aquest tipus de 
traçats, i l'escassa versemblança, tant econòmica -com es 
manifesta en el seu llarg i sinuós procés de consolidació-, 
com sociològica -segons les apreciacions ge_neralitzades 
dels qui s'han preocupat pel tema- dels plantejaments 
inicials, convertiran el passeig en un espai urbà vulnera
ble, subjecte als rampells de la política -urbanística?-. 
Malgrat tot, València aprofitarà el potencial que li ofereix 
aquest projecte per reorganitzar-se i assumir la seua quota 
de capitalitat. Aquesta tasca serà encomanada a una de 
les institucions més conspícues: la universitat. D'aquesta 

manera e pot afirmar que allò que no es pretenia de de 
la "raó ui-banística" continguda en els plans 'aconsegui
ria per mitjà de la lògica històrica que ol orientar la 
recomposició de molte ciútats. 

El canvi que estaven patint les ciutats des de feia unes 
dècades, encara que no fos en capitals -o que ho fo sen per 
uns dies-, partia d'una revolució del seu continguts i d'un 
desvetllament de les ues in titucions bà ique . .I:empla
çament de dues facultats al nou pa seig exercirà més 
influèn ia en l'estructuració de la ciutat que totes les dis
cussions sobre el projecte inicial. No sols per la modificació 
de l'ús residencial predominant, a partir del reconeixement 
del potencial de l'e pai públic -com e de prèn de la meta
mo1fosi del projecte en man de Padró - , origen de le 
u-ansformacions subsegüent : els exemples de Parí , Viena, 
Berlín, etc., 'assimilaran a València per mitjà de la seua 
universitat i l'arquitectura institucional es reconciliarà d'a
questa manera amb la ciutat en expansió, sinó també pel 
fet d 'inaugurar sobr le base d'allò que hauria de ser una 
ciutat jardí perifèrica, una àrea alternativa, amb vocació de 
central -tal com ho va intuir Blasco lbañez mateix-, enca• 
ra que la seua influència només es fes sentir molt més tard. 

Ara bé, això no ha de confondre la nostra imaginació. 
Els fets 'encarregaran de donar compte de la grandària 
del miratge ocult darrere dels nous plantej~ments. Des de 
ben enjorn l'e ix es va demo trar dual en l'espaí -central en 
la capçalera vora els Viver i perifèric en el grup d 'habi
tatges de l'IJla Perduda- i paradoxal en el temp -per 
haver aglutinat dues vocacions contradictòries: residencial 
i in titucional-. En aquest sentit, el caràcter àulic del pro
jecte inicial, les seues referències culturals i la seua matei
xa defen a -subratllada en el document de projecte- amb 
prou feine va permetxe d'intuir un futur tan embolicat 
com el que l'acompanyarà fin a l'actualitat. 

No hi ha eJ m nor dubte que i bé el iJ1ici del passeig 
es van materialitzar per mitjà de la gestió de la Coope
rativa de l'Associació de la Premsa i de les Arts Gràfiques, 
la seua sanció definitiva corn a part integrant de la ciutat 
conjunta vindrà acompanyant la localització de la Ciutat 
Universitària. La pretensió "patrícia" va cedir espai a la 
cultura, encara que compartint escena amb aquella espè
cie de ciutat jardí que des del principi va inspirar l'em
plaçament. 
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Si partim de la base de l'exigu potencial urbanístic i fins 
i tot arquitectònic del nostre centre històri.c -pràcticament 
reedificat al llarg del segle XIX-, de la particularitat dels 
seus edificis més representatius i del sentit de la reforma 
interior del començament del segle, comprovem que el 
desplaçament del paradigma urbà implícit en la nova loca
lització de la univer itat tradueix una certa voluntat reno
vadora, tot i que també és veritat que la renovació es va 
dur a terme des d'esquemes el clas ieisme dels quals ja 
havia estat superat. 

Des del punt de vista urbaní tic, el primers esbossos ens 
parlen d'una relació arquitectura-ciutat, producte de la 
confusió de la idea de rigor urbanístic i la noció d~ mètri
ca, com es desprèn de la descomunal plaça projectada 
enfront de les facultats , resultat de l'eliminació de la mitja
na del passeig. La genealogia del projecte arquitectònic de 
les facultats de ciències i de medicina, per la seua banda, 
mostrarà la volubilitat d 'una arquitectura eclèctica, tan 
sòbria en la seua organització com banal en l'epidermis. 

Les facultats de dret, d'agrònoms i de filosofia i Uetres, 
tanmateix, repre entaran la incorporació d'una arquitec
tura moderna -sense complexos- al panorama arquitectò
nic de la ciutat, una arquitectura amb una qualitat que 
només serà superada per una exemplar comprensió del 
context urbanístic. De d'aquest punt de mira, referir-se al 
desplaçament de les noves facultats com una me ura des
centralitzadora, complaent amb la repressió estudiantil 
resulta exagerat i reduccionista, sobretot si es com- para 
amb els barracots habilitats al centre del bosc de 

Vincennes en què la universitat de París VIII, cot just crea
da després del maig del 1968, havia de desplegar la eua 
activitat acadèmica. 

La història, d'aquesta manera, ens ajuda a discernir i 
valorar els fenòmens urbans en tota la seua dimensió. I si 
és veritat que la història, com ens han ensenyat els nostres 
majors, es repeteix però mai de la mateixa forma, les seues 
lliçon ens han d'ajudar a comprendre el paper dels equi
paments ahir i avui , i a alertar-nos obre la l1euge1·esa de la 
ciutat i la fragilitat d'algunes polftiques d'implantació uni
versitària, en el entit que, si bé alguns equipament 
-facultats- en determinats emplaçaments van poder exer
cir fa unes dècades una influ ncia po itiva, avui la poden 
exercir en sentit contrari. 

I:experiència recent ens mostra que la ciutat es mou i 
que en el seu moviment arrossega plantejaments i expecta
tives diferents. I:envelliment d'algune de le eues part 
-centres històrics-, la aturació i l'e trangulació d 'altres 
-perifèries- la valoració del medi fí ic, etc., exigeixen 
mesures correctores de nova factura -per regenerar-la i r -
equilibrar-la-, així com també un canvi de mentalitat i l'a- · 
collida de solucions més equànimes univer als i complexes 
que les e trictament mercantil . La tasca és complicada i els 
temps, difícils. EI rampells, el avatars i els dubtes que han 
orientat algunes actuacions recent de Ja universitat cal que 
cede quen el torn a una reflexió profunda obre la hi toria 
de la seua relació amb la ciutat i el seu potencial urbanís
tic, un repte que no pot defugir una institució que acaba de 
fer cinc-cents anys. 
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FRANCESC PÉREZ I MORAGÓN 
Universitat de ¼lència 

U 
NA EXPOSIClÓ és quasi sempre la narració d 'una 
història. Relata a l'espectador un esdeveniment 
o una successió d 'esdeveniments i ho fa amb 
més o menys de tresa, amb mitjans que sovint 

pequen d'inseguretat. Una exposició és quasi sempre la 
narració d'una història. En aquest cas, és la d'una història 
circular. I no perquè hàgem de creure en el retorn perpetu, 
ni perquè la vulguem representar amb la sofrida imatge del 
"lluç que es mossega la cua". Al capdavall, el lluç no és 
gens partidari, de mossegar-se aquesta o qualsevol altra 
part del cos. Es la persona que el fregeix la que l'obliga, 
mort i enfarinat, a adoptar aquesta posició sinistra i ridí
cula, pràcticament abandonada per fortuna en els costums 
culinaris actuals. 

I, tanmateix, la història que ací es conta té una mica de 
tot això. Comença per la Universitat de València de finals 
dels any vint, quan era un instal·lació solemne però pobra, 
el professorat tenia una qualitat equivalent -en general i 
segons tots els testimonis coneguts- i on l'alumnat arriba
va ben dest.tiat per tamissos estrictes de procedència social 
i, en la major part de les poques carreres que s'hi podien 
cur ar, també de gènere sexual. A banda les cJas es i els exà
mens, hi havia les festes estudiantils, la tima, una vigilant 
insistència dels rituals propis de l'església catòlica, inci
dents amb la força pública que molt sovint eren atribuïts a 
un desig immoderat de vacances. I hi havia també -no 
oblidàssem el lluç!- una dictadura militar. 

I la narració acaba en una situació semblant, però uns 
quants anys després. La protagonista continuava sent 
pobra i vigilada. Tot era censurable i tot era censurat. A les 
exclusions socials que figuraven implícitament a les portes 
de la institució s'afegien les morts de la guerra i la post
guerra i l'obligat allunyament de les aules de moltes perso
nes qui hi haurien d'haver estat. 

Aquests són els límits cronològics i circumstancials de 
la "història" que mirem de narrar. Tan tràgics, tan fúne
bres en l'acabament-ad no hi ha finals feliços-, que ni les 
imatges ni els escrits poden arribar a reconstruir-la en 
tota la seua dimensió, perquè les dates que hi serveixen 
de fites enclouen morts, exilis, depuracions i tota mena de 
desastres. 

A José Bonet, que duia en la memòria tot allò que no sabré escriure 

I, tanmateix, el cos del lluç -a banda les dentetes servils 
i la cua dòcil- mostrava una certa resistència a deixar-se fre
gir en una situació indigna. I:espinada d'aquesta història 
reté una voluntat de supervivència capaç de superar 
aquests i altres traumes, en un procés de renovació ideolò
gica i científica gens fàcil però ben viu. Per poc que les dues 
dictadures es vèiessen obligades a afluixar, una trama sem
pre repetida que reivindicava els drets de la universitat hi 
tornava a manifestar-se, en les accions de grups més o 
menys organitzats d'alumnes o en l'activitat discent d'al
guns professors-de dreta o d'esquerra- que no estaven dis
posats a claudicar ni els principis ni els coneixements. 

El millor símbol de tot plegat continua sent Joan Lluís 
Vives, el doctíssim jueu de família exterminada, tan admi
rat i disfressat per intel·lectual que en les dècades de 1930 
i 1940 mostraren una devota admiració pel feixisme, pel 
nazisme i per la seua representació local. Algú portà la 
devoció per l'humanista fins a al punt de considerar-lo el 
gran precedent de l'anticomunisme. Wenceslao Gonzalez 
Oliveros, per exemple, que cap al 1937 publicà a Valladolid 
un Uibre titulat Humanismo fren te a comunismo, que incloïa la 
traducció espanyola de De communione rerwn ad germano irife
liores. El subtítol factici és ben eloqüent: "El primer libro 

El rector Rafael Pastor i membres del claustre de professors al Paranimf 
- de la universitat Fotografia de V. Barbera Masip, ca 1924. 

Arxiu Draz Prosper, València 
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El Buho vivo. Mensuari universitari, València, 6, 1 de novembre de 1932. 
Arxiu José Huguet 

anticomunista publicado en el mundo, obra de un pe11sador espa
ñol. El 1.111iversalme11te célebre humanista Juan Luis Vfocs, nacido 
bajo el signo imperial del Yt,go y las Flechas el mi 1110 a,ïo en que 
España descubrió el Nueva Mundo". Gonzalez Oliveros, des
prés governador civil a Barcelona, es presentava com a 
membre "del Gremio y Claustra de la Universidad de 
Salamanca". La retòrica del "Siglo de Oro" permetia aques
tes i altres llicències. També després del 1939 i des d'una 
perspectiva valenciana, on igualment hi haUlia aviat "gre
mios" y "claustra ", de tanta olemnitat encobridora. 

Aquesta història comença, doncs, mostrant una institu
ció que lluita per la seua autonomia i acaba en un moment 
en què la simple idea d'aspirar a aconseguir-la hauria estat, 
si no un crim, una fantasia gravíssima. 

Entre el final de l'etapa parlamentària d'Alfons XIII, 
amb la dictadura de Primo de Rivera, i el tournant que en 
la trajectòria del franquisme van marcar diversos fets 
esdevinguts entre finals de la dècada de 1950 i primeries 
de la següent, la Universitat de València va experimentar 
i sofrir tota mena de canvi en general negatius perquè 
l'activitat acadèmica, per a ser eficaç, necessita un entorn 
social favorable, que potser hauria d'estar definit per un 
ambient de pau civil, la dotació de recursos materials i 
personals suficients, la possibilitat d'accés als estudis per 
a totes les persones capacitades i la plena llibertat per a 
l'acció intel·lectual -que inclou, no cal dir-ho, la llibertat 
d'expressió i moltes més. En tot aquell període, la univer
sitat de València es va trobar mancada d'una o altra 

d'aquestes bases difícilment prescindibles. O de totes. La 
pràctica majoria de les universitats europees van sofrir 
drames semblants. Aquesta és una història que potser cal
dria intentar de fer, però amb una perspectiva completa. 
La situació de Benedetto Croce en la Itàlia feixista, les 
vicissituds de l'escola de Frankfurt -incloent-hi el suicidi 
de Walter Benjamin-, l'adhesió de Heidegger al nazisme, 
les emigracions intel·lectuals cap a Nordamèrica -o cap a 
qualsevol país receptor a l'altra banda de l'Atlàntic-, no 
poden ser considerats fenòmens "estrangers" per a qui 
vulga entendre fins a qui punt una etapa en què finalment 
predomina el totalitarisme polític pot reduir la universitat 
-la de València, per exemple- fins a la simple extenuació. 
Tal com la pot concebre un dictador que no ha pas at per 
les aule -Hitler, Mussolini, Primo de Rivera, Franco-, la 
universitat només pot ser una fàbrica d'experts en algunes 
matèries impre cindibles però també en moltes altres pe"r
fectament dignes d 'oblit i, alhora, un reducte sempre sot
més a sospites. 

El colp de Primo es va produir poc després que hagués 
quedat congelada la possibilitat de dotar la universitat de 
València amb un règim d'autonomia, que tenia com a 
objectius finals modernitzar-la i desburocratitzar-la, adap
tar-ne els estudis a les necessitats econòmiques i professio
nals de la societat en què havien d'actuar els titulats i vin
cular-se directament a la seua realitat cultural. 

_Es tractava, al capdavall, de traspassar les limitacions 
d'una típica universitat "de provincias". L'intent es va 
demostrar impossihle. Percl11cl;:i ];:i vi;:i cle ser un organisme 
autònom -entre altres raons perquè les "forces vives" 
locals no van mostrar un interès suficient per aconseguir
ho-, la universitat de València no pogué deixar de ser el 
que era: un reducte provincià, emmalaltit amb tots els 
cruels perjudicis de la burocràcia acadèmica. La qualitat 

Protesta dels estudiants contra l'alcalde Vicente Alfara per la ineficacia del servei 
municipal de bombers durant l'incendi de la universitat el maig de 1932. 

Fotografia de José C. Sigüenza. 
Archivo General de la Administración, Alcalà de Henares 
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NO S, EN MEDIO DE LAS 

ALGARADAS 

Estampa, Madrid, 4 13, 14 de desembre de 1935. 
Biblioteca particular, València 

Estampa, Madrid, 392, 20 de juliol de 1935. 
Biblioteca particular, València 

de l'ensenyament hi devia ser mol t minsa. Pedro Laín 
Entralgo en parla, a les seues memòries -Dcscargo de 
co11cicncia ( 1930-1960), Barcelona, 1976-, referint-se a la 
facultat de medicina, tot i que les seues observacions 
podien fer-se exten ives al c~njunt de la nostra universi
tat: ':Aq11el pobre y destartalado edificio de la calle de Guillé11 
[sic) de Castro; la 110 exigua serie de profesores a11ticuados e i11e-

flcaces co11 que c11tonccs 1/egaba a su fin la que llamabmi 'glorio
sa escue/a médica valc11ciana'; la mediocre calidad de casi todos 
los que, no viejos aún, habían venido a ocupar las vacantes de los 
muertos o los jubilados". 

El vell Estudi General, creat a expenses d'una adminis
tració valenciana, s'havia anat convertint en una "plaça" 
més, enmig del mapa d'expectatives d'ascens laboral que 
'oferien als professionals de l'ensenyament universitari 

espanyol de la Restauració, un sistema que anava calçat 
amb el mateixo vicis que patia l'entramat polític. 
Absentisme, clientelisme, caciquisme, nepotisme i altres 
ismes formen part, ben adequadament, del llenguatge 
funcionarial i polític de l'època. La conseqüència era molt 
clara: uns catedràtics que pràcticament no visitaven les 
aules, uns altres que només hi anaven de pas cap a un 
ascens en l'escalafó, professors que havien de substituir 
aquelles mancances perquè esperaven rebre així, un dia, 
entrar en la llista dels suprems ... Tot això no seria genera
litzable, ni de bon tros, però al capdavall creava tot l'am
bient que definiria una institució universitària "de pro
víncies". Com ho eren totes les de l'estat, tan poques, 
excepte la de Madrid: la Universidad Central, que es defi
nia amb l'adjectiu. 

D'altra banda, hi havia l'enorme influència de les orga
nitzacions religioses, que tant de pes havien tingut sempre 
-durant segles- en la marxa de la institució. Els ordes catò
lics, que ja s'havien encarregat de conformar les mentalitat 
dels fills i les filles de les capes més afavorides de la socie
tat valenciana en l'etapa escolar, tenien bona cura en la ins
trumentació d'associacions que continuassen controlant
los quan es feien universitaris. Els jesu.'ites de del Centro 
E colar y Mercantil (CEM) i amb les revi te Oro de Ley i 
Cultum ¼le11cia11a, els dominics amb la revista Contcm
pord11ea, l'Asociación Católica Nacional de Propagandistas 
-que assoliria una influència especial després del 1939- i 
altres organismes s'hi mostraven ben actiu . El Col·legi 
Major Beat Juan de Ribera, ituat a Burjassot i destinat a 
crear unes minories preparades acadèmicament i alhora 
molt fidels a la jerarquia religiosa estigué en l'origen de la 
Federació Regional d'Estudiants Catòlics ( 1921), enqua
drada en la Confederación de Estudfantes Católicos de 
España. La FREC publicà la revista Libertas, el primer 
número de la qual aparegué el l 921 . 

En aquell ambient ideològic apareixen, com a mestres o 
com a deixebles amb bona projecció futura, Mariana 
Puigdollers, José Corts Grau, Juan Bosch Marín, Juan José 
Barcia Goyanes, Rafael Calvo Serer, Juan Contreras (mar
qués de Lozoya), Alfreda Sanchez Bella, Juan José López 
Ibor -convé llegir el seu Discurso a los Universitarios españo
les, Santander, 1938, Cultura Española-, Juan Beneyto 
Pérez, Diego Sevilla Andrés i d'altres. 

Durant la dictadura de Prima, els estudiants liberals i 
d'esquerra s'organitzaren en la Federació Universitària 



Orla de la facultat de dret, llicenciatura de 1932. 

Facultat de Ore~ Universitat de València 

Orla de la facultat de ciències, llicenciatura de 1935. 
Arxiu Díaz Prosper, València 

-------
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Escolar (FUE), enquadrada en la Unió Federal d'Estudiants 
Hispans, que celebrà el primer congrés el 1930 però que en 
els anys precedents s'havia anat configurant com una força 
d'oposició activa -al carrer i a les aules- enfront del règim 
de Prima i que reclamava una universitat més eficaç i 
moderna. J a en la República -excepte durant el bienni 
negre, la FUE tingué una intensa activitat política i cultu
ral (la Universitat Popular, el grup escènic El Buho, les 
colònies escolars, etc.)-. Molts dels seus membres serien en 
la guerra, i després, valuosos militants de la causa republi
cana. De les reivindicacions democràtiques. Amb una orga
nització nombrosa i dinàmica, en la qual és impossible des
tacar uns noms més que d'altres. En qualsevol cas, Manuel 
Martínez Iborra, Eduard Bartrina, Luis Llana, Rafael 
Talón, Ricardo Muñoz Suay, Manuel Usano, Vicente 
Marco Orts, José Bonet i José Orozco són personalitats que 
cal retenir en una evocació d'urgència. 

Cal destacar igualment la vivacitat del grup valencianis
ta, aparegut com la FUE el 1930 amb el nom d'Acció 
Cultural Valenciana i que tindria com a òrgan la revista 
Acció Valenciana (1930-1931). En l'organització o en la 
revista tingueren una presència notable Sanchis Guarner, 
Emili Gómez Nadal -que aviat esdevindria professor de la 
facultat de filosofia i lletres-, Antoni Igual Úbeda i 
Francesc Carreres i de Calatayud, Francesc Bañón, Jesús G. 
Tolsà, Josep Llavador, Juli Feo Cremades i Germà Vicens, 
entre d'altres, que enllaçaven amb universitaris una mica 
més grans -Felip Mateu i Llopis, Francesc Alcayde Vilar, ja 
catedràtic, Joan Beneyto Pérez, Lluís Querol- que, com 
ells, presentaven els mèrit de ser els primers a plantejar-se 
com una reivindicació els drets del país, incloent-hi natu
ralment la normalització de la llengua catalana i el marc 
nacional. I és que, per primera vegada, a la universitat de 
València començava a aparèixer amb claredat la necessitat 
de tenir en compte la realitat del país. Les eventuals càte
dres de valencià (a càrrec de Lluís Fullana; durant la guerra 
en seria professor Carles Salvador) i d'història de València 
(amb Josep Sanchis Sivera) havien estat bons indicadors 
d'aquest canvi de perspectiva. 

A finals de la dictadura, les associacions oficials d'estu
diants, en les quals participaven indistintament les diverses 
tendències, serviren inicialment com a marc per a l'actua
ció d'alguns d'aquells grups, que de seguida anirien adop
tant identitats pròpies. 

Era un ambient d'ebullició estudiantil que apareix ben 
reflectit en un testimoni fins ara inèdit -i que dec a l'a
mabilitat del professor Sanchis-Guarner Cavanilles-. El 
trobe en un dietari de Manuel Sanchis Guarner ( l 911-
198 l). Una nota datada el 15 de novembre del 1929 
recull aquestes impressions: 

"Estic en el domicili de l'associació d 'estudiants. Parle 
amb els jòvens universitaris. Dins del local l'atmosfera 
bull. En una sala estreta, destartalada, un grapat eixamplat 

Juan Peset junt a Manuel Azaña en el mítin d'Esquerra Republicana 

convocat al camp de Mestalla, València, 1935. 
Biblioteca Nacional, Madrid 

de savis en incubació discutien a crits amb la vehemència 
i !'apa ionament d 'una joventut mediterrània. Tots són 
extremistes intransigents en un dels dos colors, rojos o 
negres. Moderats, tranquils, sossega.ts burgesos, no hi ha 
ningú. Tots tenen ideals desinteressats i llur fe e convertix 
en fanatisme radical. En un racó es pada de Política. Hom 
diu qu no vol ningun polític ant ic ni de la dreta ni de l'es
querra .. . En atre es parla d 'Art ... El criteri casi general 
Revolucionari, Jove, renovador. Art sobri, simbòlic, perso
nal. Sobretot es tracta de no estar mai d 'acord amb la 
generació que ara té 40 anys. En atre racó es parla de fut
bol, en atre de dones . I de tot es tracta a crits, barallant-se 
el d 'un grup en la conversació dels d'at.re i es muda d 'as
sumptes amb una lleugeresa facilíssima, però tots es trac
ten a fons i violentament i ocasionen discussions acalora
des i ningú cedix i tots queden com abans de parlar". 

El relat de qui arribaria a catedràtic després de moltes 
incomoditats polítiques, sembla reclamar rons més serens 
en els companys estudiants. Descriu alhora, en les condi
cions finals de la dictadura de Prima de Rivera, un 
ambient de llibertat expressiva, d'igualtat a l'hora de par
lar, que durant la República s'afermaria i que de seguida 
hauria de quedar decapitada. La universitat que trobarí
em en un t estimoni que ad s'ajusta molt bé -el de Joan 
Fuster, onze anys més jove que Sanchis: una diferència 
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cronològica de poque xifres- ja seria tota una altra cosa. 
En una carta del l 950, Fuster, llicenciat en dret feia poc, 
escrivia a un escriptor republicà i catalanista exiliat, 
Vicenç Riera Llorca: 

"Quant a la joventut [valenciana], el problema és més 
greu. Parlaré només dels sectors que jo conec íntimament, 
l'universitari i el rural. Als pobles, la gent jove no té inquie
tuds polítiques; en absolut. A les escoles i acadèmies se'ns 
donava, i es donen, assignatures d'cducació11 polEticay patrió
tica i se'ns enrolava en les organitzacions de joves de la 
Falange i després en el Sindicat d'Estudiants, SEU; però, 
aquesta 'educació' i aquest enrolament a penes ha deixat 
rastre en ningú. Recorde que en el meu curs, a la Facultat 
de Dret, de vuitanta alwnnes, hi havia un comunista, dos 
o tres falangistes i dos valencianistes; la resta era una 
massa amorfa que 'estranyava que hi hagués algú amb 
preocupacions d'aquesta mena. No cal dir que aquesta 
massa amorfa -els uns una mica de dretes els altres una 
mica d 'esquerres- tra pua solament d'una manera molt 
atenuada la ideologia dels pares". 

Aquestes dues observacions permeten deduir el gran 
canvi produït per la victòria de Franco, instaurador d'un 
règim que d'entrada pretenia la depuració i la regirnentalit
zació de la vida universitària i que acabaria acontentant-se 
amb fortes mesures de control ideològic i policíac que se 
succeirien fins a la Transició. 

Entre mig es van dilucidar les diferències, a través de 
dos episodis encadenats: la Segona República, que posà 
en marxa tantes esperances i que permeté encara una 
certa modernització en les infraestructures, i la Guerra 
d'Espanya, que necessàriament va comportar el desballes
tament de la institució, malgrat els intents de mantenir-la 
en funcions. 

Tant durant la República com durant la guerra es pro
duïren diverses propostes d'Estatut d'Autonomia, totes 
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Text del telegrama del rector José Puche al president del consell de ministres 

manifestant l'adhesió de la universitat de València al govern de la República, València, 
20 de juliol de 1936. 

Arxiu, Universitat de València 

Luis Arcas, retrat del rector José Puche Alvarez, 1975. 
Universitat de València 

elles fracas ades i que, amb major o menor ambició pre
veien reforçar el paper de la univer itat corn a més alt 
referent acadèmic del País Valencià. 

La legislació del anys immediatament posteiior a la 
Victòria tenia, no cal dir-ho, tot un altre igne. Per exemple, 
l'Ordre de 29 de juliol del 1939 per la qual e eparava 
definitivament de la Jut.:è11cia públi<-;a José Ots Capdequi, 
Juan Peset Aleixandre o Jo é Puche Alvarez, entre d'altres. 
1:exposició de motius té la retòrica de l'època: 

"Es pública y notoria la desafección de los Catedra
ti.cos universitarios que se mencionaran al nuevo régimen 
implantado en España, no sólamente por sus actuaciones 
en las zona que han ufrido la dominación marxista, 
sino también por su pertinaz política antinacional y 
antiespañola en los tiempo precedentes al Glorioso 
Movimiento Nacional. 

La evidencia de sus conductas, perniciosas para el país, 
hace totalmente inútiles la garantías procesales". 

Sobre què podrien ser aquelles garanties en l'Espanya 
del 1939 val més no demanar precisions. José Puche A.lva
rez (1896-1979), rector de la Universitat de València i José 
María Ots y Capdequí (1893-1975), que havia estat degà 
de la facultat de dret i president de l'Aliança d'Intel·lec
tuals per a la Defensa de la Cultura ( 1936) es van salvar 
perquè s'exiliaren. I:exrector Peset, que havia tingut possi
bilitats excel·lent per seguir el mateix camí, va quedar 
atrapat a última hora i, després de compartir amb alumnes 
de la eua univer itat camps de concentració i presons fran
quistes va ser executat a Paterna el 1941. 
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ESPAÑA 
CONFEREtKIA DADA 
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La victòria de Franco representà per a la Universitat de 
València -com arreu- el retorn del conservadorisme, de la 
dreta de tota la vida, ni que fos eventualment acollida a 
formes i ll.enguatge falangistes. Com a igne d'aquesta 
re uperació directa d 'un territori que la dreta tradicional 
tenia com a propi , re ulta evident el fet que el primer rec
tor de l'etapa franquista (1939-1941) fóra Jo é M. Zuma
lacarregui, que ha ia ocupat el càn-ec a la fi de la primorri
veri ta ( 1929-193 l) i que el succeís Fernando Rodríguez 
Forno (1941-195 l) , que l'havia tingut durant el bienni de 
podei: republicà de la dreta ( l 934-1936) . 

Al capdavall, la Falange anterior al 1936 no havia deixat 
de e.r un grup juvenil i no mas a nombró . Ben actiu, això 
sí, i ben r la ionat. El indicato Español Universitai-io 
(SEU) es va constituir ací el 1934 i tingué com a primers 
dirigents Carlos Barberà, Eduardo Requena i Enrique 
Terra a. Sobre una base d'afiliats a les Juntas de Ofensiva 
Nacional Sindicalista (JONS) i d'incorporats de primera 
intenció, la Falange ~i el EU- anar n integrant gent que 
provenia de grup catòlics -com ara lo joventuts de la 
Confederación E pañola de Derechas Autónoma (CEDA), 
repre entada ací per la Dreta Regional Valenciana i la Dreta 
Regional Agrària de les províncie de astelló i Alacant- i 
en algun cas de l'esguerra. Tot plegat, en el moment de 
l'Alza111ic11to , representava ben poc. 

Acabada la guerra, p r tant, la dreta tradicional repren
gué el e paí de poder universitari per un mecanisme quasi 
automàtic. Com a tot arreu, al Nuc110 Estado, e p cialment 
en aquell territori que 'havien mantingut republicans. 

lar és que els v ncedor no podien e perar de velle auto
ritats acadèmiques, formade en la rutina escalafonada de 

Pedra Bosch Gimpera, 'España", Ana/es de la Universidad de 
Valencia. Cursos i conferències. Segona època, número 1, 1937. 
Departament d'Història Medieval, Universitat de València 

J. Lluch, Retrat del doctor Juan Peset Aleixandre a la presó 
Model de València, agost de 1940. Dibuix. 
Arxiu familiar Juan Peset 

la Restauració, més del que feren: reinstal·lar-se. Entre els 
joves vencedors, les expectatives eren més dilatades. Però 
més carregade de dificultat , enfront de possibles intro
mis ions de candidats forasters, si no podien exhibir mèrits 
d"' ex-combatien te". 

Un exemple. Pel gener del 1945, quasi dos anys de pré 
de la deposició de Mussolini i dos mesos abans del suïcidi 
de Hitler, José Corts Grau era, a més de catedràtic de dret 
natural i filosofia del dret, delegat provincial a València de 
la Vicesecretaria d'Educació Popular, organisme del Mo
vimiento. Després seria rector de la nostra universitat. 

Si el professorat va ser sotmés a una rigorosa depuració, 
els estudiants foren obligats a integrar-se en una organit
zació de FET y de las JONS, el Sindicato Español Univer
sitario (SEU), d'acord amb un decret certament curiós sig
nat per Franco el 23 de setembre del 1939. La disposició 
integrava en el SEU le Asociacione Escolare de la Co
munión Tradicionalista i la Confederación de Estudiantes 
Católicos de E paña, dissolia qual evol altra organització 
estudiantil i considerava el SEU com una "Sección del 
Movimiento'' . Segons l'article cinqué, no podien " jercer 
mando alguno en el SEU quienes no sean Militantes de 
Falange E pañola Tradicionali ta y de las JO S". En apa
rença el decret deixava fora del EU tots aquells estu
dfants que hi vulguessen inscriure a b·avés d 'una o altra 
d'aquelle matrius col·laterals. En la pràctica, la in cripció 
i el pagament de quotes va er obligatòria per a qualsevol 
alumne de les universitats de l'estat duran.t molts anys. En 
març de 1941 es legi là sobre l'organització de la Milícia 
Universitària, una forma específica i elitista, molt contro
lada, de fer el servei militar. 
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Estudio y Acción. Butlletí del Sindicat Espanyol Univer
sitari de València, València del Cid, novembre de 1940. 
Biblioteca particular, València 

Francisca Alcayde y Vilar, El concepto de nación según 
José Antonio. Discurs d'apertura del curs acadèmic 
1939-1940, Anales de la Universidad de Valencia, any 
XVI, 1939-1940, València, lmprenta Hijo de F. Vives 
Mora, 1939. 
Biblioteca particular, València 

El 1943 Franco promulgà la Llei sobre ordenació de la 
universitat espanyola, que arredonia les operacions de 
neteja i control precedents. En el Preàmbul hi havia els 
habituals atacs a la Il·lustració o a la lnstitución Libre de 
Enseñanza, l'elogi de "la dictadura del ínclito General Primo de 
Rivera", que "volvi6 a pla11tear el problema de w1a reforma 
honda qui: ti:si:alusi: u. lu Universidad de su fatal descamino" i 
algunes orientacions més substancials: 

"La Ley ... quiere ante todo que la Universidad del 
Estado sea católica ... Por otra parte, la Ley, en todos sus 
preceptos y artículos, exige el fiel servicio de la 
Universidad a los ideales de la Falange ... Este fervor encar
na en instituciones de profesores y alumnos, al par que en 
curso de formación politica y de exaltación de los valores 
hispanicos, con el fin de mantener siempre vivo y tenso en 
el alma de la Universidad el aliento de la auténtica 
España". 

Els estudiants eren "el ejército juvenil que la Universidad 
rcprcsc11ta" y José Antonio Prima de Rivera "auténtico arque
tipa de univcrsitario". 

Totes aquelles exhibicions tenien com a correlat polític 
exterior el desembarcament dels aliats a Sicília, la deposi; 
ció de Mussolini i poc després l'armistici d'Itàlia amb els 
estats que lluitaven contra el feixisme. A l'interior, grups 
monàrquics, connectats amb una part de l'exèrcit, comen
çaven a conspirar perquè Franca cedís el poder. 

La retòrica franquista sobre la univer itat començava 
en mala època, però es mantindria temps i temps, cada 
vegada més com una carcassa utilíssima per a profitosos, 

El Concepto de Nación 
1eglln 
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integrats en una burocràcia superposada i inesquivable on 
s'encreuaven les preocupacions de la Jefatura Provincial 
del Movimiento i les de la Jefatura Superior de Policia 
amb determinades aspiracions professionals que en alguns 
casos resultaren fecundes. I.;escalafonament de les carreres 
franquistes començava precisament en aquestes ocupa
cions, per als qui, massa joves, no podien exhibir mèrits 
anteriors. Podia portar, i en alguns casos va portar, al 
Consejo Nacional del Movimiento, a les Cortes Espa
ñolas, al Instituta Nacional de Industria, a un govern civil 
o a d'altres destins. 

Tanmateix, per molt que el franquisme pogués allargar
se, començà a haver en la Universitat dels cinquanta i de 
principis dels seixanta -i n'hi havia més, a mesura que 
entraven noves promocions d'estudiants i que el Règim 
experimentava determinades adaptacions dins el seu 
enquadrament en el món occidental- una activitat, sobre
tot cultural, que introduïa clivelles decisives en la ideologia 
imperant. Moltes vegades, des de les mateixes plataformes 
creades per difondre-la i salvaguardar-la. El Teatre Uni
versitari, revistes -una època de Claustro, per exemple-, 
l'Aula Meditemfoeo, la commemoració del V Centenari de la 
mort d'Ausiàs March, el 1959, i les conferències de l'Aula 
homònima, les Rutes Universitàries i altres iniciatives posa
ven les bases d'una nova forma d'entendre la cultura, la 
universitat i el país. l, molt sovint sense adonar-se'n, tot 
això enllaçava amb les expectatives defensades per una part 
del professorat i de l'estudiantat en els anteriors al desastre 
de la guerra. Una mica, com si tot tornàs a començar. 



Delegació de València a l'Olimpiada universitària celebrada a Madrid el 1959. Portada del diari Arriba, Madrid, 8 de març de 1959. 
Arxiu1 UnivefSitat de València 



NOSALTRES 

Joan Fuster ELS · 
VALENCIANS 

Joan Fuster, Nosaltres, els valencians, Barcelona, edicions 62, 1962. 

Biblioteca particular, València 
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1965-1971 

EMILI GIRALT I RAVENTÓS 
Professor Emèrit. Universitat de Barcelona 

L 
ETAPA COMPRESA entre els any 1965 i 1971 és per 
a la cinc vegades centenàri.:3- Universitat de 
València un període molt curt. Es, però, una etapa 
rica de ontingut, una etapa de vida intensa, dinà

mica, que reflecteix els afanys, les inquietuds i les contra
diccions pròpies de la univer itat d'aquell temps. Una uni
versitat agitada per problemes interns, específics, i per fac
tors externs que feien palesa la inadequació de la universi
tat franquista a la societat en general i, en particular, al 
context sociocultural valencià. 

Del període 1965-1971, l'exposició permet de visualit
zar un anecdotari variat, que en aquesta breu relació de fets 
i esdeveniments serà examinat des dels punts de vista se
güents: activitat acadèmica i crònica institucional; crisi de 
la universitat refle tida en el moviment e tudiantil, i com
portament del professorat davant l'immobilisme oficial i la 
necessitat de reforma. 

La universitat de València, amb un alumnat cada curs 
més nombrós necessitava expansionar-se i dotar-se de nous 
espais. L'avinguda llavors dita de València al Mar acollí els 
nous edificis de les facultats de dret, de filosofia i lletres i 
de ciències econòmiques, que juntament amb les facultats 
de medicina i de ciències convertiren el passeig en un 
autèntic campus universitari. La biblioteca, el rectorat, la 
secretaria general i altres dependències i serveis continua
ren situats al carreró de la Nau. En aquest període co
mençaren a actuar les delegacions d'Alacant i Castelló, avui 
convertides en universitats. 

L'augment que podríem qualificar de natural del nom
bre d'alumnes, es va veure potenciat durant aquests anys 
per les facilitats d'ingrés donades als mestres i als majors 
de vint-i-cinc anys sense el títol de batxiller. Tots ells 
foren els principals beneficiaris dels cursos nocturns. La 
manca d'uns recursos -pressupostaris i humans- adequats 
a les necessitats docents convertiren en demagògiques 
unes mesures altrament lloables d'obrir socialment la uni
versitat. La conseqüència fou una gran massificació que, 
en absència d'una política educacional realista, no deixa
ria d'agreujar-se en el futur. 

Malgrat tot, els llicenciats en lletres o en ciències per la 
universitat de València eren conceptuats com els més ben 
preparats a l'hora d'opositar a places de l'en enyament 
mitjà. I la facultat valenciana de medicina fou la preferida 
pel nombrosos e tudiants provinents del Pròxim Orient 
amb el propòsit de cursar els estudis de medicina i cirurgia. 

"' "' . 
La universitat de València, com la resta d'universitats, 

però sens dubte amb més protagonisme que moltes d'elles, 
va viure la crisi de la universitat franquista. Continuava 
vigent -i ho seria fins al 1970- la Ley de Ordenación 
Universitaria del 1943 que fou l'instrument legal del con
trol ideològic i de la repressió política dins de la universi
tat. La gradual "desfalangistització" del SEU, paral·lela a la 
pèrdua de poder del "Movimiento" dins el sistema polític del 
franquisme, anà acompanyada de la possibilitat d'elegir 
lliurement els càrrecs de delegats als centres i facultats. 
Llavors la contradicció entre aquesta situació i la super
vivència de la burocràcia seuista a nivells superiors va ser el 
factor que generà des de principi dels anys seixanta un 
ampli moviment estudiantil. Aquest moviment ja no era 
dirigit clandestinament pels grups d'oposició política al 
franquisme, sinó que era encapçalat obertament pels repre
sentants elegits legalment pels mateixos estudiants. 

Fruit d'aquesta contradicció i de la irreversible erosió 
que en tots els terrenys sofria el règim de Franca, fou el 
sorgiment en diverses universitats del Sindicat Democràtic 
d'Estudiants. Ni a València ni enlloc no va ser aquest sin
dicat la primera organització estudiantil oposada al SEU i 
a la universitat franquista. A València, concretament i 
sense remuntar-nos a exemples més remots i esporàdics, 
actuava des del 1960 l'Associació Democràtica d'Estu
diants. Els objectius de l'ADEV eren la defensa dels drets 
professionals dels estudiants; la lluita contra el control 
polític de la universitat; la reforma de l'ensenyament; la 
defensa dels drets de les llengües i cultures no oficials en 
l'àmbit universitari, i la consecució d'una universitat 
popular i oberta a les classes treballadores. L'Associació, 
impulsada principalment per estudiants socialistes i 
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comunistes, constituí després el nucli aglutinador del 
Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Va
lència (SDEUV). 

Existí també un grup, més polític que sindical, anomenat 
Bloque de Estudiantes Socialistas que col· laborà en les 
diverses actuacions de l'ADEV. Una orientació més o 
menys emblant va tenir el Grup Univer itari Valencià 
d 'E querres (GUVE) del qual es con erva un document 
doctrinal bilingüe obre la Conjuutura zmi,,ersitària actual 
(1966). De prés de convocar a una vaga de solidaritat pels 
estudiants represaliats de Barcelona, Madrid i València, 
l'escrit dóna l'antic SEU per definitivament superat i afir
ma que el SDEUV és ja una realitat. 

Amb un perfil més netament sindicalista que els grups 
enumerats abans actuà també l'Assemblea Lliure d'Estu
diants que canalitzava el seu esforç organitzatiu cap a la 
creació del SDEUV. L'Assemblea valenciana mantingué 
continuades relacions amb les seves homònimes d'altres 
universitats, i l'any 1967 exercí d'amfitriona acollint a 
València els representants de tretze universitats. Els dele
gats valencians elegi ts d 'acord amb les pre crip ions 
legal , intentaTe n fe r una reunió a portes obertes -amb 
roda de premsa inclosa- i demanaren a Madrid la precep
tiva autorització. Petició inútil. La negativa del ministeri 
i la prohibició rectoral no van impedir, però, que la con
vocatòria pro peré i que a València arribe sin els delegats 
de les altres universitats. L'A emblea e va reunir els die 
30 i 31 de gener i l i 2 de febrer del 196 7. A la facultat 
de dret i davant d'uns dos mil estudiants, els que eren 
llur representants declararen la voluntat d'autoorganit
zar- e i de rebutjar est ru tures de cont rol com eren les 
Asociaciones Profesionales de Estudiantes (APE) succedà
nies del SEU, així com coordinar-se a nivell d'Estat en vis
tes a un futur Congrés d'Estudiants d'Espanya. Les diver
ses sessions de l'Assemblea van anar seguides d'una bru
tal intervenció de la policia dins i fora de la universitat. 
Si formalment no havia estat creat abans, es pot dir que 
aquesta és la par ida de naixement del SDEUV, el qual, 
almenys duran t dos anys, havia de ser el principal vehicle 
de la protesta i de la voluntat de reforma universitària 
dels estudiants valencians. 

Entre la documentació -clandestina, és clar- de 
l'Assemblea suara descrita, s'ha conservat una Declaració de 
principis del DEUV que, juntament amb reivindicacions 
de tipus profes ional, proclamava la necessitat d 'una uní
ver itat ocialment oberta i que contribuí al desenvolupa
ment d'una cultura pluralista que recollís la realitat multi
nacional d'Espanya. 

A València i arreu, l'actuació dels Sindicats Democràtics 
d'Estudiants fou important perquè claríficava la posició del 
moviment estudiantil respecte de la política educativa del 
règim i perquè responsabilitzava els estudiants mateixos en 
una alternativa com era la construcció d'una organització 
pròpia i amb uns objectius universitaris definits. 

Durant un temps el SDEUV aconseguí de supêrar les 
discrepàncies ideològiques dels seus membres en benefici 
d 'un moviment democràtic i unitari. Tanmateix, a partir 
del curs 1968-1969, potser per mimetisme respecte de les 
dissidències existents en el si dels grans partits que des de 
la clandestinitat portaven l'oposició més dura al règim del 
dictador, potser per les dificultats objectives i pràctiques de 
sostenir un moviment uni tari sen e un uport legal, potser 
per alt res raons, el SDEUV va perdre la repre entativitat 
exclusiva o hegemònica dins el moviment estudiantil. 

Acrediten la nova situació la proliferació de grups -gru
pu eles, més aviat- que radicalitzen i extremen les po i
cion polft ico-socials. La documentació ens parla, per 
e..xemple, d 'un Comité An tiimperialista de la Universidad 
de Valencia, depenent d'una organització marxista-leninis
ta i fervorosament antiamericana. D'una Comisión Revo
lucionaria de Estudiantes, localitzada a la facultat d'econò
miques, que propagava l'ideari d'un Movimiento Estu
diantil Revolucionario, defensor de la Cuba castrista i del 
dret d'autodeterminació dels pobles d'Euskadi, de Galícia i 
dels Països Catalans. 

Entre aquests grupuscles no hi podia faltar alguna repre
sentació d'extrema dreta, que després de l'ensulsiada del 
SEU i del fracàs de les APE se sentia cada dia més orfe a 

¡QUE HACER'I 

V. l. Lenin, tOué hacer'?. Moscou, Editorial Progreso, s.a 
Biblioteca particular, València 
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la universitat. Valgui com exemple, i no és certament l'ú
nic, la Plataforma de Estudiantes Libres de la Universidad 
de Valencia que pretenia desintoxicar de marxisme el 
jovent universitari. 

Tant el SDEUV com els altres grups política-sindicals 
presents han deixat algunes mostres de llur actuació i de 
llur afany de proselitisme en la premsa -intencionalment 
periòdica- que amb uns mitjans d'impressió i de difusió 
molt precaris circulava clandestinament entre els estu
diants. Els arxius guarden exemplars de Hojas informativas, 
Butlletins, biformes, Comunicados, etc. -sovint amb orígen i 
data de difícil identificació- que deixen traslluir la plurali
tat d'opcions polítiques existent a la universitat. Lexpo
sició exhibeix una mostra de les més representatives. 

* * * 

I..:enumeració d'aquests grups, publicacions i activitats 
podria fer pensar que l'oposició al règim i a la seva política 
educativa, des de dins de la universitat, fou obra exclusiva 
dels estudiants, i que el professorat s'inhibí del tot. 
Objectivament les coses no anaren així, i descomptant les 
inèrcies i el conformisme -que també existia entre la massa 
d'estudiants- el professorat no tan sols individualment en 
alguns casos, sinó també corporativament a través de les 
J untes de facultat, manifestà la seva di crepància respecte 
de la política universitària oficial; se sumà en més d'una 
ocasió a la protesta estudiantil i pmchimà diverses vegades 
la necessitat de renovar la universitat. 

,Les facultats foren especialment sensibles davant la 
sectària manipulació de la informació del que passava a la 
universitat per la premsa i la radiotelevisió; davant l'en
trada de la policia als recintes universitaris i davant les 
multes i la pèrdua dels drets de matrícula imposades als 
estudiants "subversius". 

Dins l'àmbit cronològic que ara ens ocupa, la primera 
intervenció corporativa d'una facultat en defensa dels 
estudiants i de la reforma de la universitat, sembla ser que 
fou a principi del mes de març del 1965. El motiu va ser 
la reunió de l'Assemblea Lliure d'Estudiants i la concen
tració d'universitaris davant de l'ajuntament en protesta 
per l'actitud sectària que mantenia la premsa. Dissolta la 
manifestació i amb les detencions acostumades, la reunió 
continuà al carrer de la Nau. La vella universitat fou sot
mesa a un autèntic setge policial, amb membres de la 
Brigada Social assistint a les sessions de l'Assemblea. Més 
d'un centenar d'estudiants es van tancar dins la universi
tat i la policia efectuà noves detencions. Davant d'aquest 
fets la junta de profe sor de la facultat de dret pre entà 
al rectorat un escrit amb set punts, el primer dels quals era 
d'atendre les peticions dels estudiants; seguia la demanda 
de llibertat per abordar dins de la universitat els proble-

mes universitaris; exigien també que es donés completa 
publicitat a les resolucions processals que s'adoptessin 
contra els estudiants detinguts i, finalment, que s'exigis
sin responsabilitats davant les difamacions formulades 
pels mitjans de comunicació contra els universitaris. Un 
escrit que sintetitzava el del dia 9 de març -i al qual s'ad
herí també la facultat de ciències- va ser enviat a Madrid, 
al ministeri del ram. 

Cap a la darreria d'aquell mes i any s'esdevingué la 
dimissió del degà de filosofia i lletres, Dr. Miquel Tanadell, 
motivada pel veto del governador civil a·ocupar el càrrec de 
vocal bibliotecari de la Casa de Catalunya. Les imputacions 
que eren fetes a Tarradell -considerades delictes greus per 
la policia- no tenien altre origen que la divergència políti
ca i no van ser acceptades per la facultat de filosofia i lle
tres. Reunida el dia 25, la facultat manifestà unànimement 
la seva adhesió al professor Tarradell i en la carta al recto
rat protestà per l'abusiva ingerència del Govern Civil. La 
dimissió de Tarradell -carregada d'intenció política- fou 
motiu d'e càndol a la universitat. Dos dies després, 
l'Assemblea Lliure d'Estudiants cursà una "enèrgica protes
ta" al rectorat sobre aquest afer. 

El dia 3 de febrer de 1967 -immediatament després 
dels fets esdevinguts a la facultat de dret amb motiu de la 
reunió coordinadora d'un primer Congrés d'Estudiants 
d'Espanya, i de la consegüent repressió governativa, amb 
entrada de la polícia al recinte universitari i detenció de 

El professor Miquel Tarradell Mateu, degà de la facultat de filosofia y lletres 
entre el 22 de juny de 1964 i el 30 d'abril de 1965. 

Facultat de Geografia i Història, Universitat de València 
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Joan Fuster, Qüestió de noms, Barcelona, Edicions d'aportació catalana, 1962. 
Biblioteca particular, València 

delegats de diverses universitats- la facultat de filo ofia i 
lletres acordà (només amb un vot en contra) adreçar- e al 
rectorat i a través d'ell al ministeri condemnant l'actuació 
policial i la detenció dels delegats estudiantils. 

La facultat de filosofia i lletres protagonitzà encara un 
altre fet relacionat amb la "subversió" universitària. EI pri
mer d'abril del 1968, dos dies després de la irrupció de la 
policia a la facultat, on de truf el multicopista de la dele
gació d'alumne i va detenir algun estudiants, el degà 
informà la junta que havia rebut de la Jefatura Provincial 
del Movimiento una carta acu ant la facultat d'haver-se 
convertit en "sede de reuniones multitudinarias de alumnos de 
las denuís facultades, en las que con absolutn imp1111idad, se 
adoptan acuerdo e11caminndo a la pert11rbací611 del ordcn públi
ca". Culpava el degà d'una "excesiva tolerancin y coudcsccn
dencia" davant del fet que la univer i tat servís "de sede 
donde se incuban actuaciones ilegales y delictivas". La junta 
examinà detingudament la requisitòria governativa i per 
unanimitat acordà contestar-la i aixecar l'acta correspo
nent per elevar-la a la uperioritat. L'acta feia con tar: a) 
la improcedència de l'escrit per no haver- e tramès pel 
conducte reglamentari ; b) la facultat con iderava "por lo 
meno imperti11c11tc" que la Jefatura i el onsejo Provinc:ial 
e · permetes in de fer reflexions a la facultat "sobre el orcle-
11n111íe11to j11rídico de toda socicdnd ciJJilízada" quan gran part 
del male tar univer itari es devia preci ament a la falta o 
inadequació de "cauces lcgales para la pretendída transforma-

cwn de la Universidad". AJtres punts de l'acta refutaven 
diverses afirmacions factuals contingudes en l'escrit de la 
Jefatura. (Ignorem si una còpia de l'acta de la facultat va 
ser traslladada al mini teri i a la mateixa Jefatura del 
Movimiento, com demanava la junta) . 

La preocupació de l'estament docent per la situació de 
la universitat no es limitava a una act itud paternalista en 
defensa dels estudiants incursos en "delictes d'ordre 
públic", ni en la necessària promoció i estabilització dels 
professors no-numeraris. La inquietud de les facultats 
anava més enllà. La reforma o renovació de la universitat 
era un tema de discussió i estudi en el qual participaren 
-cadascú des del seu punt de vista- el professorat i l'a
lumnat. El 12 de maig de 1967 tingué lloc al paranimf el 
primer acte dit de "Renovació Univer itària". Hi intervin
gueren "por primcm 11ez -diu la crònica- catcdrríticos, profeso
res no-1111merarios y estudiantes". Es tractava de di cutir la 
projectada Ley de Ba es parn la Reforma de la Unir1ersidatl. El 
catedràtic que hi va prendre part va defensar la univer i tat 
pública, l'elecció de tots els càrrec directiu i l'autonomia 
de cada universitat quant a plans d'estudis, accés del 
profe sorat i règim econòmic. En anys següents hi ha 
con tància que actes semblants van tenir lloc en diverses 
facultat . Durant el cur 1970-1971, en la línia de fona
mentar l'autonomia universitària i promulgada ja la nova 
Liy General de Eclucación, professors i estudiants col·labora-

Equipo Crònica, Jean-Pau/ Sartre, serigrafia, ca. 1968. 
Colecció particular, València 
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ren en un Anteproyecto de Estatuto provisional de la 
Universidad de Valencia, que és potser el primer precedent 
dels estatuts actualment vigents. 

que ultrapas à la panicular temàtica mèdico-quirúrgica- i 
el Plimer Congrés d'Hi tòria del País Valencià. Aque t 
darrer va tenir lloc durant els die 14-l 8 d'abril de 1971. 
Per les molte entitats i per ones que mobilitzà, per la qua
litat de le manife tacions artístiques i culturals que va 
comportar, per les noves metodologies preconitzades, pel 
seu caràcter itinerant i per les conseqüències que més enllà 
del claustre universitari acabaria tenint, el Primer Congré 
d'Història del Paí Valencià pot ser considerat un del acte 
mé importants i d'un impacte mé. profund protagonitzats 
per la Univer itat de València durant el segle XX. I.:opu de 
del Programa i els quatre grossos volums de les actes i 
comunicacions en són el millor testimoni. 

• * * 

I.:examen d'aquest període no es podria cloure sen e una 
al·lusió a dos grans actes universitaris celebrats el 1969 i el 
1971. Són el Ill Congreso Nacional de Historia de la 
Medicina -que pel fet d'incloure seccions d'història de la 
ciència i de la tècnica, suscità una participació valenciana 

Primer 
Congreso de Historia 
del 
País Valenciana 

Celebrada en Valcncia del 14 al 18 de Abril de 1971 

VOLUMEN J 
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Primer Congrés d'Història del Pafs Valencià. València 
14-18 d'abril de 1971, vol. 1, València, Universitat de València, 1973. 

Departament d'Història Contemporània, Universitat de València 
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L'ANTIFRANQUISME. 
DEL SEU A LA TRANSICIÓ POLÍTICA. 1965-1975 

BENJTO SANZ DÍAZ 
Universitat de València 

,, L A DICTADURA del general Franco va ·existir". 
Per a les noves generacions que han nascut en 
l 'etapa democràtica, amb la Con titució 
espanyola del 1978 aprovada en referèndum , 

la història "recent" de la dictadura és llunyana. Són unes 
generacions que només han conegut -a tot estirar- les 
etapes dels governs de la UCD (Adolfo Suarez, l 976-
1981, i Leopoldo Calvo Sotelo, 1981-1982) i del PSOE 
(Felipe Gonzalez, 1982-1995), i des del 1996, del PP 
(José María Aznar López). Allò que anomenem transició 
democràtica ha contribuït a fer que la llarga etapa d'una 
dictadura sagnant que va durar des del 1939 fins al 1975 
s'oculte i es tergiverse a les noves generacions nascudes 
des de mitjan dècada dels 70. 

Una part de la raó d'aquesta tergiversació, la trobem en 
el que Antonio Muñoz anomena La historia y el olvido: "Una 
part de l'èxit de la transició es fonamentà sobre l'oblit 
mutu i la suspensió del passat o sobre la renúncia a utilit
zar-lo políticament, per ser més exactes ... ". En la mateixa 
línia, l'historiador Santos Julià afirmava que: "La transició 
ha passat sense que es produís res d'equivalent a la 'gran 
querella dels historiadors' que va dividir Alemanya a 
propòsit del seu passat nazi. Afanyats a obrir un procés 
constituent, l'amnistia general fou sentida per tothom com 
un requisit inexcusable perquè l'operació arribés a bon 
port. Amnistia no és necessàriament amnèsia, i en el cas 
espanyol, més que no l'oblit, allò que predominà fou la 
voluntat política que un passat de guerra civil i dictadura 
no interferís en la construcció d'un futur de democràcia. 
Que feixistes i comunistes dels anys 30 se saludessen en els 
70 podia resultar una cosa xocant, però expressava bé el 
camí recorregut des de la guerra civil. La història restà com 
a pastura dels historiadors, alhora que s'eludia com a ele
ment determinant de la política". 

Aquells que no poden recordar el passat estan con
demnats a repetir-lo. 

Jorge Santayana 

.. . I' oblit / és una de les formes de la memòria. 
Jorge Luis Borges 

Cal no oblidar que el perill per a la societat no és pas 
el record del passat, sinó el seu oblit. 

Walther L. Bernecker 

Dit això d'una forma general, afirme que la societat 
valenciana pateix un grau d'amnèsia voluntària més elevat 
que el d'altres bandes d'Espanya. N'hi ha prou de mirar els 
catàlegs i les col·leccions de llibres publicats a Catalunya, 
sens dubte una comunitat autònoma que ens és ben pròxi
ma. A Catalunya, qualsevol fet històric de la dictadura ha 
estat recollit, estudiat, analitzat i publicat fins a la sacietat. 
Catalunya, per citar un cas, té memòria històrica. Tothom 
hi sap qui és qui, els orígens ideològics, polítics, socials ... 

LA LLARGA NIT DEL FEIXISME. 1939-1965 

No hi ha oposició al franquisme a la Universitat de 
València en les dècades dels 40 i els 50. I quan ens referim 
a la universitat de València, cal assenyalar que era l'única 
existent al País Valencià fins al final del règim dictatorial. 
La Politècnica es creà a la darreria dels 60 i la inaugurà 
Franca al juliol del 1970, i les d'Alacant, Castelló i Elx es 
crearen en l'etapa democràtica. 

Durant més de 20 anys (1939-1959) no hi hagué opo
sició democràtica organitzada a la dictadura a la universi
tat de València. Era impossible. Tota l'estructura acadèmi
ca era dissenyada per ser corretja de transmissió de l'apa
rell polític, el Movimiento Nacional, que agrupava les for
ces més conservadores i autoritàries durant la dictadura: la 
Falange Española y de las JONS, l'Església catòlica, el car
lisme i els sectors econòmics vinculats a la propietat de la 
terra, a la indústria i al capital financer. N'hi haurà prou 
de recordar que totes les persones -profes sors i personal 
administratiu i de servei- vinculades a alguna de les forces 
polítiques fidels a la República, foren depurades i expulsa
des de la universitat en els anys següents a la fi de la gue
rra civil. El mateix rector de la universitat, el republicà 
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Joan Peset Aleixandre, catedràtic i figura de gran prestigi 
científic i investigador, fou sotmès a un consell de guerra, 
condemnat a mort i afusellat el 24 de maig del 1941 a 
Paterna, cosa que causaria terror per la tragèdia que repre
sentava. El seu assassinat seria un dels crims més repug
nants de la repressió franquista. El franquisme volia -i ho 
aconseguí- donar càstigs exemplars, que manifestessen la 
seua voluntat d'eliminar físicament els qui s'hi oposaven 
per qualsevol mitjà. 

La Llei d'ordenació universitària del 1943 encarregava 
el govern de la universitat al rector, "jerarquia cultural del 
districte universitari", nomenat i destituït pel decret del 
ministeri, entre els catedràtics numeraris, que obligatòria
ment havia de ser "militant de la Falange Española". Tot 
el poder del districte universitari residirà en el rector i l'e
quip de govern exercirà com a delegat seu: vicerector, 
degans de facultats, directors de col·legis majors, diTector 
de la formació religiosa, el cap del Sindi ato Español 
Universitario (SEU), etc. La llei deia clarament: "El rec
tor és el cap de la Universitat" i tots els altres es troben 
sota la seua jerarquia. 

La universitat serà un aparell més de l'Estat autoritari, 
sense cap tipus de democràcia, fortament jerarquitzada i 
dependent de les directrius que en cada moment hom dic
tés des del ministeri d'Educació Nacional. El partit únic, 
per mitjà de la Falange i del SEU, controlarà tots els sectors 
de la vida universitària sense deixar cap badall. La Llei d'or
denació universitària tindrà plena vigència jurídica durant 
vint-i-set anys, malgrat haver estat aprovada el 1943, 
durant els anys més durs del règim franquista i en plena 
lluna de n;i.el amb la Itàlia feixista i l'Alemanya nazi. 
Restarà vigent fins a l'aprovació de la Llei general d'educa
ció, de Villar Palasí (4 d'agost de 1970). 

En aquest ambient tancat, impregnat de nacionalcato
licisme i idees autoritàries, amb un professorat que ha de 
jurar els principis del Movimiento Nacional, ser de dretes 
-o fingir-ho-, on és obligatori per als universitaris de 
pertànyer al SEU, i en un ambient general de control i 
repressió de tota dissidència, l'aparició de persones o 
organitzacions polítiques, sindicats o socials és pràctica
ment un suïcidi. 

Només a la fi de la dècada dels 50 apareix molt margi
nalment una dèbil oposició (detencions del 1959 del Partit 
Comunista d'Espanya, el PCE, i de l'Agrupació Socialista 
Universitària, ASU). L'oposició al franquisme a la universi
tat de València fou una qüestió de minories, dèbil, minva
da, escassa, incapaç d'articular-se de forma estable i per
manent. El cantant Ramon Pelegero -Raimon- afirmava 
que "El 1962 hi havia molts franquistes i pocs demòcra
tes". Seria més correcte de dir que més que no pocs, eren 
marginals i d'escassa incidència real. 

Al començament dels anys 60 s'inicia la creació d'un 
nacionalisme valencianista de signe socialista (Partit 
Socialista Valencià, PSV), de curta durada, ja que desapa-

reix al poc de temps, però d'una gran importància política 
i cultural per a les dècades següents. 

No és fins a mitjan dècada dels 60 que s'articula un 
moviment universitari democràtic ampli i unitari, organit
zat a l'entorn del Sindicat Democràtic d'Estudiants Uni
versitaris de València (SDEUV). El Sindicat Democràtic 
tindrà una gran força i presència a València, amb el suport 
d'una part significativa dels estudiants demòcrates i de 
dues organitzacions: el PSV i el Partit Comunista d'Espa
nya. Quan la repressió policial desarticularà temporalment 
el moviment universitari de Madrid i Barcelona, València 
esdevindrà la punta de llança de l'oposició, a la darreria de 
1966 i el 1967. 

Els dirigents estudiantils de la universitat de València 
seran els encarregats d'organitzar el congrés constituent del 
Sindicat Democràtic a València, els dies 30 i 31 de gener i 
l i 2 de febrer de 1967, també conegut com la "primera 
errapecé" (Primera Reunió Coordinadora i Preparatòria, la 
RCP). Aquest congrés es reunia després d'haver estat dis
solt per decret el falangista Sindicato Español Universitario 
(SEU) i d'entrar en crisi l'intent del franquisme de perpe
tuar la seua presència entre els estudiants per mitjà de les 
Associacions Professionals d'Estudiants (les APE) . 

Carie/era Turia, València, 487, maig de 1 973. 
Cartelera Turia, València 
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Coberta del primer disc de Raimon, 1963. Fotografia d'Oriol Maspons. 
Biblioteca particular, València 

Per primera vegada des de la guerra civil i després de 
quasi trenta anys de dictadura del general Franco, els estu
diants universitaris d'Espanya crearen una organització 
democràtica, al marge de les estructures del règim fran
quista. La convocatòria d'aquest congrés del Sindicat 
Democràtic a València acollí representants de tots els dis
trictes universitaris d 'Espanya i fou aprovat de forma unà
nime i massiva pels universitaris. 

La convocatòria fou oberta i es va sol·licitar el permís 
del ministeri d'Educació i Ciència. Els intents perquè fos 
autoritzat, fins al moment d'iniciar-se, fracassaren. El 
ministre Manuel Lora Tamayo, de l'Opus Dei, el prohibí. 
Els estudiants, lluny de ser intimidats, acordaren en 
assemblees de facultat, en tots els districtes universitaris , 
d'assistir-hi i de participar en la creació del Sindicat De
mocràtic, de construir una organització pròpia al marge 
de les estructures franquistes, que contribuís a la reforma 
democràtica de la universitat, a la coordinació del movi
ment universitari i a la consecució de les llibertats a 

... Espanya. 

El dia 30 de gener de 1967 s'inaugurava el Congrés 
Constituent del Sindicat Democràtic d'Estudiants Uni
versitaris d'Espanya, amb àmplia participació tant d'estu
diants com de membres de la policia política franquista i el 
desplegament massiu de la policia nacional -els grisos
entorn del recinte universitari. La Brigada Político-Social 
(BPS), policia secreta de la dictadura, detindria el primer 
dia del congrés els dirigents del districte universitari de 
València, i en els dies successius faria el mateix amb una 
gran part dels delegats universitaris de tot Espanya. 
Tanmateix, el congrés continuaria i conclouria. 

El congrés de València va representar la desaparició del 
darrer intent del franquisme per mantenir la seua presència 
i el seu control a les aules universitàries. Tant el SEU com 
les APE hi havien fracassat. Amb la repressió dels assis
tents, el règim franquista perd la universitat com a punt de 
suport per no recuperar-la ja mai. Els esdeveniments del 
maig del 1968 contribuiran a radicalitzar els enfronta
ments dels universitaris amb la dictadura fins al seu acaba
ment. El Partit Comunista d'Espanya fou l'organització 
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Pintada a la Delegació-Corni&5alia f'"'' al SEU uel uisllide u11ive1sila1i ue Valè11cia. 
Fotografia de M. Gutman, 1966. 

DIS[, Universitat de València 

clau en la celebració del congrés, en la mesura que aconse
guí d'imposar-hi la seua estratègia de masses, tal com ho 
havia fet en altres sectors, com ara en el moviment obrer 
per mitjà de les Comissions Obreres (CCOO). 

A partir del maig del 1968, el Sindicat Democràtic 
(SDEUV) serà succeït per una multiplicitat de partits polí
tics, amb la qual cosa els universitaris opositors a la dicta
dura s'hi enfronten dividits, radicalitzats, hiperideologit
zats i incapaços de plantejar plataformes unitàries d'oposi
ció, fet que genera fragmentació, desgast i inoperància. 

LA RADICALITZACIÓ DEL MOVIMENT UNIVERSITARI. 

1968-1975 

El 1968 el planeta es va inflamar. Semblava que sorgia 
una consigna universal. Tant a París com a Berlín, a 
Roma o a Torí, el carrer i les llambordes van esdevenir 
símbols d'una generació rebel. 

Daniel Cohn-Bendit, líder del maig francès 

El 1968 serà un any de revoltes estudiantils, polítiques i 
socials en el pla internacional: l'anomenada "revolució" del 

maig francès i d'altres països de l'Europa occidental, la pri
mavera de Praga a Txecoslovàquia, les revoltes dels estu
diants mexicans, etc. Són els anys de la guerra del Vietnam 
i les protestes i les desercions d'estudiants nord-americans 
que es neguen a anar a la guerra, amb revoltes a les uni
versitats, amb la de Berkeley com a punta de llança; l'èpo
ca de la Comuna Estudiantil de Berlín a Alemanya; és la 
mitificació d'Ernesto Che Guevara, mort en la guerrilla bo
liviana, model de revolucionari per a tota una generació i 
mite de la joventut d'Occident, etc. Al costat d'aquests 
fets, el ressò de la Revolució Cubana i de Fidel Castro, la 
guerra i la independència d'Algèria i d'altres països del lla
vors anomenat Tercer Món, els crits de "Ho, Mao, Che!" i 
un llarg etcètera. 

El maig francès del 1968 és, sens dubte, un fet que 
influirà en l'Espanya franquista per la proximitat dels 
esdeveniments . .La universitat de Nanterre, les barricades 
contra la policia, el Barri Llatí, la Sorbona, el boulevard 
Saint-Michel. Pintades com "La imaginació al poder", "El 
poder és al carrer", "Siguem realistes: demanem l'impossi
ble", "L'economia està ferida; que rebente!", "Fes l'amor i 
torna a començar", !'Descorda't el cervell tan sovint com 
la bragueta", "Reivindiquem la utopia", "La barricada 
tanca el carrer però obre el camí", "Prohibit prohibir", "Un 
policia dorm dins cadascun de nosaltres: cal matar-lo". 
Noms com Daniel Cohn-Bendit -Dani el Roig-, el trots
kista Alain Krivine, Ernest Mandel, Jean-Paul Sartre, 
Herbert Marcuse i la seua obra L'home unidimensional, 
Frantz Fanon, Edgar Morin, Claude Lefort, Cornelius 
Castoriatlis, Ru<li Dutschke, etc.; els líders polítics i teòrics 
Karl Marx, Lenin, Trotski, Bakunin, Mao Zedone, Fiílel 
Castro, Che Guevara, Ho Chi Minh, etc., són referències 
d'aquesta època. 

L'OPOSICIÓ ESTUDIANTIL CONTRA LA DICTADURA 

El maig francès del 1968 representarà una politització 
important per al moviment universitari a Espanya, en gran 
part deguda a la proximitat geogràfica i al fet que una part 
de les infrastructures organitzatives de l'oposició espanyo
la tenien una gran presència en aquest país. 

El declivi del Sindicat Democràtic donarà pas a la radi
calització del moviment universitari i a una profunda crisi 
i degradació del sistema educatiu en els darrers anys de la 
dictadura. El maig del 1968 representa una data de referèn
cia per al moviment universitari espanyol en què coincidi
ran el declivi del model universitari d'organització, el 
Sindicat Democràtic, l'aparició d'un gran nombre d 'orga
nitzacions, grupuscles i partits de les més variades ideolo
gies, abans desconegudes o marginals sota el franquisme, 
amb molt pocs punts en comú: ser antifranquistes, anti
PCE, radicals, proposar la revolució -de distint contingut 
segons cada model- com a forma d'eixir de la dictadura. 
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Poca cosa més tenen en comú. A l'hora de donar una alter
nativa al règim, no coincideixen ni en la forma ni en el 
tipus de tàctica o estratègia, aliances de classe, lluita arma
da o no, nacionalistes, proletàries, sindicalistes, etc. 

Així, una universitat en què del 1965 al 1969 només hi 
havia pràcticament una organització que agrupava tots els 
estudiants demòcrates i antifranquistes, el Sindicat Demo
cràtic, de signe moderat i reivindicatiu, desapareixerà en 
pocs mesos. 

La dura i violenta repressió del règim franquista contra 
el moviment universitari, que evita qualsevol signe obertu
rista -que hauria possibilitat, sens dubte, l'aparició d'op
cions moderades entre els estudiants demòcrates i anti
franquistes-·col·laborarà decisivament a fer que aquests es 
vegen abocats a la radicalització i a ser propensos a veure's 
influïts per opcions ideològiques de caràcter radical, 
esquerrà, algunes de les quals violentes i defensores de la 
revolució per mitjà de la lluita armada. Tot això no deixava 
de ser una incongruència política, perquè molts dels 
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models que des de l'oposició universitària es propugnaren 
són models tercermundistes, de països amb fronts d'allibe
rament popular, anticolonialistes, amb estructures feudals i 
subdesenvolupats. Tot plegat en una Espanya que es 
modernitza i es desenvolupa a marxes forçades i amb un 
creixement econòmic espectacular. Els darrers anys del 
franquisme són una esquizofrènia, tant per als defensors 
dels règim com per a l'oposició antifranquista. 

LA PROLIFERACIÓ DE PARTITS POLÍTICS 

Hi ha diversos factors que seran la causa de l'aparició 
d'una gran varietat d'organitzacions radicals i esquerranes. 
D'una banda, una tendència generalitzada a les universi
tats de tot el món, per motius diferents i en contexts polí
tics diferenciats. D'una altra, el maig francès. A més, un 
sistema educatiu franquista que no responia a les necessi
tats reals de la societat i que estava en profunda crisi i 

L'estudiant Vicente Arrue enganxant un cartell a la universitat a propòsit de la tancada d'intelectuals i estudiants a la universitat de Barcelona Fotografia de M. Gutman, 1966. 
DISE, Universitat de València 
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degradació. En el cas espanyol, l'existència d'una dictadu
ra disposada a no fer cap concessió al diàleg i l'únic argu
ment de la qual era la repressió violenta, massiva i indis
criminada. 

Els conflictes del 1968 són un brou de cultiu de la radi
calització política, social i universitària. El 1968 serà un 
any especialment conflictiu en tots els districtes universi
taris d'Espanya i en la resta de la societat espanyola. 
Assemblees constants, tancaments continus de facultats i 
universitats, assegudes, tancaments en facultats, amb el pos
terior desallotjament violent per part de la policia; es con
tinuen tenint il·legalment les Reunions Coordinadores 
Preparatòries (RCP) del Congrés del Sindicat Democràtic 
-més i més en declivi-. Hi ha recitals de cantants de l' opo
sició per totes les universitats, autèntics actes de repulsa 
antifranquista; el govern aprova la creació d'una policia 
universitària especial, etc. En altres nivells, CCOO amplia 
la seua influència i paralitza fàbriques i sectors sencers de 
la producció; hi ha vaga minera a Astúries pel desembre, 
etc. El govern suspèn temporalment el diari Madrid. ETA 
assassina al juliol el primer guàrdia civil al País Basc i el 2 
d'agost, el cap de la BPS de Guipúscoa, Melitón Man
zanas, cosa que provoca la declaració de l'estat d'excepció 

a la província per tres mesos, que es prorroga per tres més 
al desembre. Aquests fets faran que el govern actualitze el 
Decret-llei sobre rebelió militar, bandidatge i terrorisme. 
Un altre dels factors que influiran seran els sectors de 
l'Església catòlica que van manifestant-se més obertament 
contra la dictadura, amb accions i compromisos concrets. 

fas PARTITS POLÍTICS A PARTIR DEL MAIG DEL 1968 
A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Breument, farem una referència als partits i les organit
zacions que es van desenvolupant a la universitat de 
València. 

fas COMUNISTES. En primer lloc, el PCE, que havia apa
regut el 1958 i havia estat desarticulat el 1959; tornat a 
organitzar el 1961 i desarticulat l'any següent; reorganitzat 
definitivament a partir del 1965, amb una omnipresència 
en tot el franquisme tardà, sofrirà diverses escissions per 
l'esquerra, com el PCI, el PCE (M-L) i el seu braç armat: el 
Front Revolucionari Antifeixista i Patriota (FRAP), i'OPI 
del PCE, etc. 



205 (L'ANTIFRANQUISME] 205 

MAOISME.° La Revolució Xinesa i les teories de Mao 
Zedong, juntament amb l'anomenada Revolució Cultural 
Xinesa, seran el brou de cultiu de distintes organitzacions 
de caire proxinès i maoista, com el ja citat PCE (M-L), el 
Partit dels Treballadors d'Espanya (PTE), l'Organització 
Revolucionària de Treballadors (ORT), la Unió Marxista
Leninista (UML), Bandera Roja (BR), el Moviment Co
munista d'Espanya (MCE) -de prés Moviment Comunista 
del País Valencià (M PV)-, Plataforme de Lluita 
Anticapitalistes, etc. 

TROTSKISME. Lev Trotski, creador de l'Exèrcit Roig a la 
Rússia revolucionària del 191 7, inspirarà diverses organit
zacions, com ara la Lliga Comunista Revolucionària (LCR), 
la Lliga Comunista (L ), el Partit Obrer Revolucionari 
d 'Espanya (PORE), l'Organització per a la Reconstrucció 
de la Quarta Internacional (OCI) te., totes antistalini tes, 
defensores de la revolució permanent, etc. 

ANARQUISTES. Les antigues organitzacions anarquistes 
espanyole , la Confederació Nacional del Treball ( T) i 
la Federació Anarquista Ibèrica (FAI), de gran arrelament 
fins a les acaballes de la guerra civil espanyola, donaran 
succedanis tardans, com el grupuscle Bandera Negra o la 
mateixa CNT-FAI, tots dues de caràcter residual i minorità
ries. 

NACIONALISME VALENCIÀ. Com a opcions de signe 
nacionalista, hereves, d'alguna manera, de l'anterior i breu 
Partit Socialista Valencià (PSV), sorgiran organitzacions 
com Germania Socialista, partit totalment autòcton, sense 
homologació amb altr organitzacions espanyoles, o el 
Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països 
Catalans (PSAN), vinculat a Catalunya. 

ELS o IALISTES. El partits ociali te , de distint igne, 
apareixeran tardanament a la univer itat, qua i tots de -
pré de la mort del general Franco, si bé algun profes or i 
estudiants omençarien a prendre contacte ~mb aque te 
organitzacions al marge de la un~ver itat. Es el ca del 
PSOE renovat, el Partit oc:iali ta Popular del Paí Valen ià 
(PSV-PV) o el socialisme nacionalista, que adoptarà distin
tes denominacions: GARS, PSPV, CSPV, etc. 

L'OPOSICIÓ ESTUDIANTIL CONTRA LA DICTADURA 
ES RADICALITZA 

La universitat de l'època té el "privilegi" de ser un espai 
on existeix una certa "impunitat" democràtica. És una 
"zona de llibertat". Per això adquireix més protagonisme 
del que li correspondria. Per al règim franquista, el fet que 
la policia "entre" a la universitat i l'ocupe li representa un 
gran desprestigi i el posa en contra del sectors més profes-

sionals i formats de la societat, així com també dels fills 
dels que han donat suport, i. en donen en gran me ura, a la 
dictadura . El que realment preocupa el franquisme no és 
que la uni er itat e paralitze, inó que ho faça la Unión 
Naval de Levante, Alto Hornos del Mediten-aneo, Segarra 
a la Vall d'Uixó o els obrers d'altres empreses. 

Tanmateix, que la universitat fos una "zona de llibertat" 
no comporta pa que aque ta fo "pacífica". Al contrari, 
calia guanyar- e-la dia a dia i hora a hora. La dinàmica de 
mobilitzar-se, "ocupar" un espai de llibertat democràtica 
com una illa de llibertat enniig d'una dictadura, i el poder 
de manifestar opinions en assemblees, cartells, reunions, 
etc., es veia contrapesat per una repressió sistemàtica i per
manent contra el moviment universitari i els seus dirigents. 

ALGUNES CONCLUSIONS 

L'oposició al franquisme a la universitat de València fou 
una qüestió de minories, dèbil, minvada, escassa, incapaç 
d'articular- e de forma estable i perman nt, i de respondre 
als interessos de la societat. 

L.:opo ició és totalment ab en t en els 40 i 50, i només a 
la fi d'aque ta dècada apareix marginalment a la universi
tat de València (detencion del l 959 del P E i de l'A U). 
Al començament dels anys 60 s'inicia la creació d'un 
nacionalisme valencianista de signe socialista (Partit 
Socialista Valencià), de curta durada, ja que desapareix al 
poc de temp . ol a mitjan dècada dels 60 s'articula un 
moviment universitari democràtic ampli i unitari, organit
zat a l'entorn del Sindicat Democràtic d'Estudiants 
Universitaris de València (SDEUV), que prompte es mat
xucat pel règim. El indicat Democràtic erà ucceït per una 
multiplicitat de partits polítics -a partir del maig del 
1968-, amb la qual co a els universitaris opositors a la dic
tadura 'hi enfronten dividits, radicalitzats hiperideologit
zats i incapaços de plantejar plataformes unitàries d'oposi
ció, fet que genera fragmentació, desgast i inoperància. 
Molt poca gent e tigué organitzada i activa en els partit 
politics o en altres formes d re istència, a pe ar que les 
minorie organitzade fossen molt actives. 

Es demana Manuel Vicent: "On són ara aquells radicals 
lluitadors que una nit de febrer de 1976 van incendiar la 
història amb un misto?", referint-se al recital de Raimon 
d'aquesta data, que congregà tota l'oposició. I continua: 
"Uns van romandxe purs i van restar a la vora del camí, 
assenyalant el sud amb el polze. Altres van convertir els 
seus omni maoistes en papades de subsecretari". 

Una afirmació, que no discuteix ningú en aquesta histò
ria: l'únic partit present de forma continuada, permanent, 
estable i hegemònica sota la dictadura és el Partit Comu
nista d'Espanya (PCE). 

L'amnè ia de la classe política valenciana és una reali
tat que cal estudiar. Sorprèn -aparentment- !"'oblit" de 
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la seua memòria, de la seua amnèsia. Per què? La meua 
tesi és que hi ha moltes persones que estan interessades 
a "tapar" -a "oblidar" - qualsevol informació rigorosa i 
documentada sobre el passat més recent. Els comunistes, 
de distintes tendències i ideologies, perquè molts d'ells ja 
no militen en les seues files i ho fan en organitzacions 
tan variades com la patronal empresarial, en el PSOE -hi 
són legió-, i ja són abundants els quadres antifranqui te 
que donen suport a la dreta hereva d 'aquella que comba
teren , el PP. Des d'una altra visió, hi ha en l'esquerra per
sones amb passat blau, i aquestes tampoc no reivindi
quen la memòria, que els deixaria en una situació incò
moda. Les fotos es "mogueren" massa, del roig al blanc, 
del blau al rosa ... Són irrecognoscibles. I, tanmateix, un 
dels motius per què moltes coses no funcionen avui s'ex
plica en el franquisme tardà i en la forma com es va des
cabdellar la transició. 

El pacte implícit de silenci subscrit el 1976 entre el sec
tor reformista i els dirigents dels partits situats en la clan
destinitat relegà a l'oblit, o situà en un segon pla, les acti
vitats de l'oposició comunista, socialista, anarquista, 
nacionalista basca i catalana, republicana i liberal, per com
batre una dictadura de quaranta anys. 

Vull acabar amb una citació de l'historiador Albert.o 
Reig, que fa així: "La guerra civil i la dictadura de Franca 
feren impossible que germinés una cultura política autènti
cament democràtica. L'actual en què vivim, per més que ho 
siga, no deixa de ser hereva de tan sagnant experiència i de 
les seues tràgiques conseqüències: destrucció, mort, repres
sió, fam, por, exili... no desapareixen de la memòria per un 
simple acte de voluntat. La seua recuperació real no és cosa 
d'una generació, raó per la qual encara continuarà pesant 
negativament durant molt de temps l'espectre simbòlic del 
general". 







DEU ANYS A LA UNIVERSITAT: 
RECORDS I REFLEXIONS 

RAMON LAPIEDRA 
Universitat de Vàlència 

E 
L l 983 s'aprovava a les Corts de Madrid la LRU, 
la Llei de Reforma Universitària. A la seua empa
ra, tot un seguit de processos constituents s'obri
ren a les diverses universitats espanyoles: s'hi ele

giren uns claustres democràtics, els claustres triaren els seus 
rectors i s'inicià pertot arreu la redacció dels estatuts que 
havien de regular el funcionament autònom de les diverses 
universitats d 'acord amb els termes de la Llei. 

A la Universitat de València, el nou claustre es va cons
tituir la ptimavera del 1984 i, ja en la primera sessió, la 
votació d'una simple qüestió de procediment hi posava de 
manifest una relació de forces clarament favorable als 
corrents d'opinió diguem-ne progressistes i valencianistes. 
EJ marc general estava caracteritzat per una transició polí
tica que encara continuava a la universitat, on l'ofegament 
de quaranta anys de dictadura tenia la contrapartida d 'una 
efervescència política entusiasta i gens experimentada en la 
gestió d 'unes universitats que calia ~odernítzar. Quant al 
claustre constituent, tenia al seu davant com a primera 
tasca la de triar rector, cosa que féu cap a la fi del mes de 
maig de l 984. 

Una certa tibantor, no exempta de col·laboració, es va 
instal·lar de seguida entre el Govern de la Generalitat i els 
sectors majoritaris de la universitat de València i el seu 
govern, eixit del claustre constituent. D'una banda, la 
universitat no podia deixar de pronunciar-se sobre certes 
qüestions socialment conflictives -la Llengua pròpia dels 
valencians, posem-ne per cas- d'acord amb la competèn
cia acadèmica que la llei li atorgava i que la més elemen
tal erenitat no podia negar-U, per més que això poguera 
ser incòmode per a uns i altres. La Generalitat, però, s'a
venia amb dificultat a assumir plenament el mandat cons
titucional de l'autonomia universitària, mentre invocava 
raons de prudència política. Una societat amb més tradi
ció democràtica que la que acabava d'eixir entre nosaltre 
del procés de Ja transició política, hauria pogut transitar 
per aquest conflicte amb més serenitat i més respecte 
mutu de les competències i responsabilitats de cadascú, 
però tot plegat la realitat fou la que fou i si de cas tocaria 
ara reflexionar-hi per guanyar, a càrrec de l'experiència 
assolida, una saviesa de què la vida social i política i la 
mateixa universitat no aniran mai sobrades. En qualsevol 
cas, una universitat còmoda per al poder no crec que siga 

mai l'ideal per a res: és cert que crear conflictes artificials 
no condueix enlloc, però una actitud crítica i autònoma, 
per més racional i objectiva que siga, sempre serà tan poc 
plaent al poder polític com fructífera socialment. 

Al País Valencià, l'existència d 'una dreta social i políti
ca extremadament retardatària pel que fa a la: democratit
zació, la recuperació del país i la cultura, va produir un 
xoc particularment virulent amb els nous aires que bufa
ven a la universitat de València eixits d'aquell procés cons
tituent. Un diari de la ciutat de València, ben conegut, es 
féu portaveu entusiasta d'aquella dreta, i de la seua alar
ma que s'encarregava cada dia d'atiar artificialment. 
Durant anys, la universitat de València mateixa i el eu 
govern van ser objecte d'una fogosa campanya mediàtica 
que, a hores d 'ara (juliol de 1999), encara no ha acabat, 
feta de silencis ominosos, de manipulació informativa i de 
desqualificació sistemàtica. La campanya era tan barroera 
que, de portes endins de la universitat, si va tenir algun 
efecte fou justament el contrari del buscat, atès que, en 
particular, els tres equips rectorals que el claustre va triar 
successivament els anys 1984, 1986 i finalment l 990, on 
jo figurava com a rector, ho foren per majories progressi
vament més grans: no podia ser altrament perquè la uni
versitat de València no és un món tan immens perquè els 
seus membres no puguen tindre un coneixement directe 
del que hi passa i distingir així entre la crítica , d'una 
banda, i 1a pura calúmnia i tergiversació, de l'altra. Això 
valia fa deu anys i ha valgut després també, quan la uni
versitat i el seu govern continuen procedint sense deixar
se pressionar per una vella i prolongada campanya que 
encara perdura. Tot açò, de portes endins, com acabe de 
dir, perquè, quant al món exterior a la universitat, els efec
tes d'aquesta campanya foren i són tota una altra cosa, 
puix que anys d 'una política informativa de descrèdit cal
culat han ajudat a bastir un mur de desconfiança i incom
prensió respecte a la institució entre certes capes socials, 
especialment a la ciutat de València i la seua rodalia. A qui 
ha pogut beneficiar tanta obcecació? A la universitat, per 
descomptat, gens ni miqueta, però a la societat, a qui hem 
de servir, encara menys: mal negoci quan s'alça un mur 
esterilitzant entre la societat i la universitat; mal negoci 
sempre, i ara especialment, a les portes del segle X:Xl, 
quan tantes coses depenen de un contacte vivificador 
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entre l'una i l'altra per a promoure el progrés material i 
social de qualsevol comunitat política. Seria demanar 
tant, una mica de racionalitat i una crítica ferma, si es vol, 
però responsable? Sembla que quan, més que l'oposició 
legítima, és la visceralitat i l'odi a la cultura el que guia els 
passos de l.a "informació", aquesta demanda és efectiva
ment un pèl massa. 

Mentrestant, nosaltres mateixos, vull dir la comunitat 
universitària i el seu govern, que jo encapçalava, havíem 
ajudat amb alguns errors a fer creïble la campanya citada 
als ulls d'una part dels valencians. Em referisc, en primer 
lloc, a la retirada de la imatge de la Mare de Déu de la 
Sapiència del nou escut de la universitat que els nous 
estatuts van aprovar. És cert que llavors, com ara, calia 
preservar l'aconfessionalitat de la institució, però la 
presència d'aquella imatge a l'escut es podia entendre 
sense dificultat no com un símbol confessional, sinó com 
un símbol històric i prou. Així ho.va entendre segurament 
una part minoritària, però significativa del claustre, en 
votar en contra o abstindre's a l'hora d'aprovar l'article 
dels estatuts on es recollia aquella retirada de la imatge, 
quan tots els altres articles van ser aprovats per majories 
aclaparadores. Val a dir que, a partir d'aquest error, la 
manipulació que se'n féu va ser d'allò més desorientado
ra per a l'opinió pública. De primer, perquè es silenciava, 
i s'ha continuat silenciant fins ara, que l'article citat dels 
estatuts, eixit d'una transacció en la comissió d'estatuts, 
transacció que revalidà el claustre, mantenia la presència 
de la imatge de la Mare de Déu en la medalla de la uni
versitat; de segon, perquF. l'e:sn1t de la universitat de 
València, que els estatuts modificaven, no tenia res d'an
cestral: la seua antiguitat no superava llavors la quinzena 
d'anys, si fa no fa, i el seu disseny era degut, segons sem
pre he sentit dir, però no he pogut confirmar, al professor 
Sanchis Guarner, d'acord amb una tradició emblemàtica, 
mai no oficialitzada, que abastava aquest segle, a tot esti
rar. Abans d'això no hi havia tal escut i el que sí que hi 
havia hagut secularment era la presència reiterada però 
dispersa de la imatge de la Mare de Déu de la Sapiència 
en la iconografia de la institució. Per a acabar-ho d'ado
bar, un grup de professors de la casa es va creure obligat 
a pledejar contra la institució i interposaren un recurs 
judicial contra l'acord del claustre que contenia la confi
guració de l'escut de la universitat on demanaven la res
titució de la imatge. Fou un nou error a afegir al ja con
sumat, perquè, encara que l'acord era al meu parer incon
venient, era també completament legal. El govern univer
sitari d'aleshores no tenia cap dubte que el claustre era 
competent en la matèria i que, es tractara d'un acord 
convenient o inconvenient, esmenar-li la plana en allò 
que havia decidit en us de les seues competències era, ni 
més ni menys, violar l'autonomia universitària que la prò
pia Constitució havia consagrat. Vam haver, doncs, d'o
posar-nos a la demanda interposada en els tribunals que 

es van pronunciar, primer a València i després al Tribunal 
Suprem, en contra de la universitat. Trobe encara ara, 
després dels anys, que els diferents magistrats que van 
dictar ambdues sentències no van ser capaço de separar 
la qüestió estrictament jurídica de les eues creences o 
dels seus sentiments personals en la matèria, les unes i les 
altres ben respectables, però que no feien al cas. Llavors, 
la universitat va recórrer en empara davant del Cons
titucional, que, en dictar sentència, anul·lava els pronun
ciaments anteriors i donava la raó a la institució. La 
peripècia va durar, tot plegat, anys: un periple que bé ens 
hauríem pogut estalviar si els uns no haguérem errat d'en- · 
trada, els altres no hagueren plantejat una demanda sense 
fonament jurídic i dos tribunals no s'hagueren ofuscat 
amb unes sentències trivialment errònies que finalment el 
Constitucional va haver d'anul·lar. M'imagine en aquells 
anys més d'un ciutadà benintencionat veient aparèixer de 
tard en tard, però amb reiteració, el Guadiana d'un con
tenciós que semblava no acabar mai i preguntant-se si a 
la universitat no teníem res més a fer que perdre el temps 
en litigi interminables i difícilment comprensibles. 

Un altre error, le onseqüèncie del qual es van perpe
tuar igualment durant anys, fins fa quatre die , com qui 
diu, fou el que va cometre l'equip de govern, i jo en pri
mer lloc, en portar a la junta de govern una proposta d'a
cord que intentava fomentar la docència en valencià en 
les nostres aules, un acord que la junta va aprovar amb 
alguns vots en contra i algunes abstencions. I.:error no era 
la doble denominació del valencià, present en els estatuts, 
però si que ho era la valoració equivocada que fèiem del 
marc legal vigent i de les limitacions que aquest compor
tava amb vista a la regulació promotora de la docència en 
valencià. Encara que continue veient aquell acord com a 
totalment respectuós amb els usos lingüístics dels estu
diants, el fet és que l'acord fou recorregut davant dels tri
bunals per un grup polític d'extrema dreta i els tribunals 
es pronunciaren a favor del recurs i en contra de la uni
versitat, que aplicà la sentència. En el eu re urs, el grup 
ultradretà havia demanat també que el tribunal declarara 
nul l'article dels estatuts de la universitat de València on 
figurava la doble denominació "valencià", "llengua cata
lana", per a la llengua pròpia dels valencians, però aques
ta pretensió no fou avalada llavors pel tribunal per raons 
processals. A partir d'ad, però, el demandant ja no van 
desi tir i van interposar de bell nou la demanda perquè 
s'anul·lara l'article e mentat. Aquesta vegada el tribunal 
entrà en matèria i els donà la raó en una sentència que 
declarava l'article no aju tat a la llei. Tanmateix, la uni
versitat entenia que en el seu redós acadèmic i sense 
abandonar el nom consagrat en l'Estatut d'Autonomia de 
la Comunitat Valenciana, era competent per a denominar 
la seua llengua pròpia amb el nom que la tradició ei ntí
fica del camp avalava de manera universal i, en conse
qüència, recorregué, com havia de ser, davant del Tribunal 
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Suprem contra la sentència adversa dictada pels tribunals 
de València. El resultat en fou novament negatiu per a la 
universitat: el Suprem ratificava en tot la sentència ante
rior del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana. 

A banda la importància de la sentència quant al pro
nunciament que s'hi feia sobre la qüestió lingüística que 
li s'havia sotmès, el pronunciament de l'alt Tribunal era 
greu perquè conculcava de nou l'autonomia universitària. 
En efecte, encara que en la ciència les denominacions 
emprades són necessàriament convencionals, no són en 
canvi arbitràries: olen respondre a algun ús habitual de 
la paraula emprada en la denominació, i en aqueix sentit 
responen a la idea que la comunitat científica es fa de 
l'objecte que s'anomena i, en definitiva, acaben avalades 
per l'ú i la tradició d'aquella comunitat en·el ram de què 
e tracte; no té cap trellat, doncs, que es vulga dir per llei 
o disposició administrativa a la comunitat científica qui
nes denominacions són les "políticament correctes" i qui
nes han de ser bandejades. Encara tindria menys trellat 
que es volguera determinar pels mateixos procediments 

extracientífics la natura d'un objecte, el que siga, motiu 
d'estudi per a la comunitat científica, com és ara, en el 
cas que ens ocupa, la llengua pròpia dels valencians. Així 
ho va entendre finalment el Tribunal Constitucional, 
davant el qual la universitat va haver de recórrer nova
ment en recurs d'empara. El 1997, anys després d'haver 
acabat el seu mandat l'equip rectoral i el rector que, en 
nom de la universitat de València, n'havia presentat el 
recurs, l'alt Tribunal va anul·lar les sentències prèvies del 
Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana i, basant-se en l'autonomia univer
sitària, proclamà la validesa jurídica de l'article en litigi 
dels estatuts de la universitat i es pronuncià en el sentit 
que no entrava en contradicció amb l'Estatut 
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Era lògic, puix 
que l'Estatut, en fer oficial a la Comunitat la llengua prò
pia dels valencians i donar-li oficialment el nom que habi
tualment li donem, no pretenia dictar als filòlegs una 
definició lingüística sobre la naturalesa i l'origen de la 
nostra llengua. Són justament aquests darrers els qui en 
tota llibertat han d'estudiar la qüestió i en la seua pràcti-
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ca habitual com a acadèmics han d'usar les denomina
cions avalades per la racionalitat i les diverses tradicions 
presents. Val a dir que , de retruc, la insistència del gru
puscle que recorregué contra la doble denominació de la 
llengua que fan els estatuts de la universitat de València 
va acabar propiciant un reconeixement jurídic explícit 
d'aqueixa doble denominació al nivell del més alt tribunal 
de l'Estat. Una conquesta legal important a l'hora de cla
rificar socialment la naturalesa i l'origen del valencià. 

Però, a banda la preservació de l'autonomia università
ria, d'una gran importància en si mateixa, la tenacitat de la 
universitat en aquest litigi s'explica també per la importàn
cia d'allò que es discutia, ço és, si legalment es podia defen
sar, com feia la universitat, que el valencià i el català són 
varietats diferents d'una mateixa llengua, amb les conclu
sions onomàstiques que se'n deriven. Aquesta importància 
radica en el fet que l'assumpció operativa d'aquesta unitat 
és una condició necessària, encara que no suficient, per al 
progrés i encara la preservació del valencià. En el món 
actual de la globalització i els mass media, únicament 
podran subsistir les llengües amb un mínim potencial 
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demogràfic, una literatura culta i una forta lleialtat lingüís
tica dels seus usuaris. Segregar artificialment el valencià, 
amb totes les deficiències que a hores d'ara presenta quant 
a les tres condicions de supervivència anteriors, segregar el 
valencià, repetisc, de la resta del seu domini Jingüí ti glo
bal, seria una operació d 'un localisme en e futur que mal
metria qualsevol esperança de recuperació i progrés per a la 

· nostra llengua. Com és d'avorrit haver de repetir una volta 
i una altra unes obvietats tan clamoroses! Però no sembla 
encara que en puguem prescindir. Tornant a la qüestió en 
uns altres termes, val a dir que el dilema real que hem d'en
carar quant al futur de la nostra llengua pròpia no és gens 
impenetrable: o valencià amb les seues característiques 
específiques dins la llengua compartida, o castellà en exclu
siva, a les terres valencianes. 

Però, deixem aquestes consideracions per tornar al 
marc on vàrem cometre els dos errors que he comentat. 
Com ja he evocat adés, en aquell moment, a la universi
tat, hi va haver entusiasme, generositat i participació, 
sense que la manera en què es va produir tot això no fóra 
sovint motiu de crítica pertinent. Diguem també que 
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decennis d'una jerarquització extrema i d 'una gestió 
opaca, que tot just havien començat a trencar-se a tota la 
universitat espanyola, més l'herència d 'una politització 
compromesa en la lluï.ta contra la Dictadura, havien con
forma un clima universitari irrepetible que, amb les seues 
ombres i clarors, fou, en definitiva, positiu per a la 
modernització de la nostra institució i, en general, de la 
resta de les altres universitats de l'Estat. Es criticava lla
vor que un excés de participació alentia la gestió i la feia 
ineficaç. No sé si el balanç és correcte quan es fan afir
macion d 'aque ta mena, puix que l'experiència ensenya 
també que le deci ion de govern apre ade i mal con
sensuade acaben fàcilment en conflicte obrevingut 
que, al capdavall, representen un retard i una ineficàcia 
que no sempre es tenen en compte. Així que em pregunte 
si a voltes no e presenta com a model de gestió àgil el que 
no passa de ser un estil de governar precipitat i purament 
discrecional. Ni tan sols l'assemblearisme és condemnable 
en si mateix: és, per començar, un símptoma i, mentre l'as
semblearisme no es propo e substituir el govern reglat, 
amb les garanties de procediment i d'estabilitat que pre -
supo a la democràcia formal, trobe que le in tàncie de 
govern l'han d'abordar positivament allà on puntualmen 
aparega. De tota manera, i ense negar el probleme d'e
ficàcia en el govern que puga upo ar la participació 
democràtica, trobe per a mi que la qüe tió fonamental 
quant al bon govern universitari en democràcia, era i és 
una altra: el problema de la democràcia pervertida pel cor
porativisme, el fet de reduir en ocasions eJ cos dels qui 
poden decidir al ol onjunt d'aquells -els mateixos uni
versitaris- que e tan afectats de una manera directa i par
ticular pel que pas a a la univer itat, quan é la societat 
encera qui e tà objectivament_ interes ada en la marxa i 

els re ultats de la unive.r itat. Es curió que, en la pràcti
ca, aquest corporativisme en acció pot coexistir amb l'ex
trem oposat, que és l'intent del poder polític d mediati
tzar el govern univer i tari, amb el instruments de pressió 
que li dóna el control majoritari del finançament univer-
ita.ri, en compt de col·laborar de de l'exterior per asse

gurar la qualitat del ervei i del produ te universitaris. 
En realitat, el problema que planteja el corporativi me 
esmentat no és fàcil de resoldre en la pràctica, puix que, 
al costat de l'observació que s'acaba de fer, cal també 
esmentar la necessitat que es mantinga i es respecte l'au
tonomia universitària, l'única manera de garantir la cons
trucció d'un espai acadèmic lliure d'interferèncie oportu
nistes de tota mena que impedisquen el lliure examen i la 
investigació dels problemes, i la lliure discussió, crítica i 
difusió del coneixement. 

És, doncs, la pròpia societat, i no únicament la col·lec
tivitat dels docent i investigadors universitaris, qui està 
objectivament intere ada en el di eny i la realització de 
l'autonomia univer itària i en bandejar qualsevol instru
mentalització possible per part del govern de torn. Això 

atès, la societat ha de ser present d'una manera eficient i 
no entorpidora en l'avaluació del rendiment universitari, 
en le grans me ure i accions que e'n deriven, així com 
en el disseny i l'aplicació de les iniciatives estratègiques 
en matèria universitària. Imagine que l'assumpció en la 
pràctica d'aquestes funcions generals de govern universi
tari per part de la societat demana la eua presència acti
va no olament en els moment de les decisions estratègi
que , sinó també en moment privilegiats de la gestió 
acadèmica ordinària, com semblen aconsellar les deficièn
cies de l'anterior reforma dels plans d'estudis o les dis
funcions associades a la confusió actual entre el sistema 
universitari i el sistema global de l'educació superior. En 
aque t do casos, el funcionament corporatiu universita
ri , pre entat sovint de portes endins, i de manera ben poc 
crítica , corn el úmmum del funcionament democràtic, ha 
posat en evidència les limitacions d'una dinàmica de 
govern on es d ixen en les sole mans dels docents i els 
altres universitaris e1 que, de fet, interessa a la societat 
encera. Perquè le clisfuncion de govern a què dóna lloc 

aquest funcionament corporatiu no es corregeixen 
nece àriament amb més participació dels mateixos uni
versitaris. Amb l'augment d'aque ta participació es 
podran incorporar visions més diverse i interes os legí
tim més variats, però restarà un dèficit de visions i inte
ressos més globals, de manera que le decisions que es 
puguen prendre en clau massa interna, encara que arriben 
a maximitzar el conjunt dels interessos universitaris, en 
un entit estret, no poden garantir que maximitzaran 
alhora allò que realment hauria d'estar pre ent en cada 
moment del govern univer itari: el interes os globals de 
la oci eta t en allò tocant a la inve tigació, Ja innovació, la 
cultura i la formació. 

En realitat, el bon govern universitari demana que mal
dem tots, des de din i de de fora de la universitat, per fer 
efectiva una nova cultura de l'avaluació i de la responsa
bilitat, és a dir, la cultura d'una avaluació interna i exter
na de la qual es deriven en cada moment les mesures 
correctives que cal aplicar en un marc de transparència i 
d'autonomia universitària. AI capdavall, es tracta, en la 
universitat, de ser eficients, encara que aquesta eficiència 
no és una eficàcia a curt termini, purament instrumental. 

e.r eficaços, en el nostre cas, és també fer investigació 
pura de qualitat o submini tra.r a Ja societat que ens envol
ta elements per a la critica i la renovació de la vida social 
i de les bases del coneixement. 

Deixem-ho ací, en tot cas, perquè el catàleg d'una expo-
ició no és l'oca ió per continuar en un tema tan ric, tan 

complicat i tan nece itat de da1ificació, convertida en 
acció, com é e.l funcionament i govern de les universitats. 
Espere en aquestes evocacions i reflexions no haver-hi 
errat massa el tret, que he volgut dirigir cap a certe qües
tions passades o, a l'inrevés, d'una actualitat pun,yent, 
sense personalitzar i sense defugir la crítica, els dos tipus 
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de crítica, cap a dins i cap a fora. Sovint, però, en redac
tar aquestes pàgines, he sentit la incertesa que brolla d'allò 
en què un va estar tan implicat personalment i he dubtat 
del juí emès, del to emprat o del fet evocat. Però, de cer-

teses, n'hi ha ben poques i, sense una certa distància inte
rior, encara menys. Tant de bo el tribut que haja hagut de 
pagar en aquest text a la meua subjectivitat no haja estat 
tan gran que el desqualifique. Déu que ho faça. 

Les fotografies que acompanyen aquest article han estat realitzades als campus de la Universitat de València, en novembre de 1999. 
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LA UNIVERSITAT EN EL CANVI DE SEGLE 

PEDRO Rurz TORRES 
Universitat de València 

E 
L PRESENT sorgeix del passat i construeix el futur. 
El nostre present, com qualsevol altre, no es pot 
concebre en e tenir-ne en compte el passat, e pe
cialment el més immediat, i resulta indissociable 

del futur que ara mateix s'origina. Des de fa un lustre, la 
Univer i tat de València prepara la commemoració dels seus 
orígens. Avui, quan es compleixen cinc segles des d'aquella 
data històrica, val la pena preguntar-nos per què ho fem. 
Probablement, hi ha moltes raons per commemorar un fet 
històric. Mirar cap al passat sempre resulta recomanable. 
Saber com érem, de quina manera hem canviat, eixampla 
la nostra visió sobre què som i podem arribar a ser. La 
història és en ella mateixa imprescindible per entendre el 
present. El coneixement històric, quan s'ompli de vida, en 
comptes de congelar el passat esdevé un artefacte intel·lec
tual carregat de futur. Tot això justifica les commemora
cions, però la nostra, a més a mé , ha tingut altres motiva
cions de caràcter molt particular. Cinc Segles ha volgut 
anar més enllà d'una celebració convencional i esdevenir 
alguna cosa semblant al trànsit que va fer possible l'inici 
d'una nova etapa. Els desitjos, naturalment, són una cosa, 
i una altra la realitat, i encara és prompte per saber si allò 
que s'ha aconseguit es troba més prop del futur o del pas
sat. Mentrestant, només pertoca una aproximació interes
sada i subjectiva al passat del present de la Universitat de 
València, quan s'acaba el segle, en plena commemoració 
del seu cinc-centè aniversari. 

Comencem una dècada abans del darrer quinquenni i 
entendrem millor per què es volgué donar a la commemo
ració un caràcter tan especial. En la primera meitat dels 
anys vuitanta es van produir canvi fonamentals en les 
estructures organitzatives, en la compo ició dels grups diri
gents i en la vida acadèmica de la Universitat de València. 
Va sorgir llavors una institució en certa manera molt dife
rent de la que havíem conegut en l'època de la dictadura, 
tot i que encara hi havia algunes semblances. I.:aprovació, 
l'any l 983, de la Llei de Reforma Universitària va crear un 
nou marc legal, el desenvolupament del qual va fer possible 
l'exercici d'una autonomia efectiva en l'àmbit universitari, 
especialment des que les universitats aprovaren els seus 
estatuts corresponents. A partir d 'aleshores, van poder con
figurar democràticament els seus òrgans de govern, elegir 
els qui havien d'anar-hi al capdavant o formar-ne part, i 

organitzar de manera autònoma nombrosos aspectes de la 
vida acadèmica. Això no obstant, no tot va ser autonomia. 
La tipologia del personal docent i investigador, el procés 
d'estabilització i de promoció d'aquest, com també la seua 
adscripció obligatòria a una àrea de coneixement -i, a tra
vés d'ella, a un departament- van ser establerts d'una 
manera uniforme i inalterable, sense que les universitats 
pogueren exercir la seua autonomia més enllà del discutible 
dret a proposar dos membres del tribunal que havia de jut
jar el corresponent concurs d'accés dels docents al funcio
nariat. Tampoc les universitats no van disposar de recursos 
financers propis per ser, en la pràctica, tan autònomes com 
es pretenia que ho foren en la Llei de Reforma Univer
sitària i, per tant, es van trobar completament supeditades 
econòmicament als canvis de política dels governs de torn, 
de primer estatals i després autonòmics, a mesura que cul
minava la transferència de competències educatives de l'un 
a l'altre àmbit. I finalment, el fet que l'única via prevista 
per a l 'estabilització del professorat universitari fos l'accés 
al cos estatal de funcionaris -amb els drets que, des de fa 
molt de temps, eren propis d'aquest cos-, limitava interna
ment l'autonomia de la institució, la qual havia de subjec
tar-se, lògicament, a les lleis generals reguladores de l'e
xercici de la funció pública, la qual cosa va generar, al seu 
tom, nombrosos problemes i conflictes que van obrir la via 
del recurs davant els diferents tribunals de justícia. 

D'altra banda, la nostra universitat, fent ús de la seua 
autonomia, va optar democràticament per aprovar una 
declaració de principis d'àmplia significació social en el títol 
preliminar dels estatuts aprovats el 1985. Es concebia com 
una institució "al servei del desenvolupament intel·lectual 
dels pobles, de la defensa ecològica del medi i de la pau", i 
mostrava la seua voluntat de no "ser mediatitzada per cap 
tipus de poder social, econòmic, polític o religiós" i de vin
cular-se "a la realitat històrica, social i cultural del País 
Valencià". Establia, com un dels seus objectius fonamentals, 
"l'ús normalitzat de la llengua pròpia de la Comunitat 
Valenciana", convertida també en llengua pròpia de la nos
tra universitat. El fet de posar en pràctica aquests principis 
va produir una situació peculiar que, a pa1tir d'aquest 
moment, caracteritzarà la trajectòria de la institució fins als 
nostres dies. Novament la reminiscència del passat, dins i 
fora del medi universitari, es va fer evident en el difícil 
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trànsit a la plena autonomia universitària i a la normali
tat democ.ràtlca. Els intent d ' instrumentalització política 
de la in titució, la di criminació que va patir per la seua 
actitud crítica i d'independència, l'hostilitat d'influents 
sectors oposats al compromís explícit -recollit en els esta
tuts de 1985- en favor del desenvolupament del valencià 
o català com "llengua de cultura moderna", van crear fre
qüents conflictes que deixaren una empremta ambivalent 
en l'opinió pública. Mentre els uns elogiaven el compro
mís universitari amb certs ideals que anaven quedant pos
tergats pel pragmatisme de la política convencional, els 
altres, per contra, consideraven l'actitud de la universitat 
com una perillosa reminiscència esquerrana, un anacro
nisme impropi de la normalitat democràtica, si no una 
intromissió en un terreny en què ni tan sols havia d'en
trar. En un sentit o en l'altre, amplis sectors de l'opinió 
pública es van fer a l'últim una idea parcial de la nostra 
universitat, protagonista freqüent -i molt a pesar seu
d' assumptes en els quals no devia quedar al marge per 
raons científiques com ara el de la llengua pròpia del 
valencians, i que, dissortadament, encara resultaven con
flictius fora del món acadèmic. 

Així doncs, la universitat que a mitjan dels noranta 
comença a preparar la commemoració dels Cinc Segles es 
trobava immersa en el període de transformació que s'ha
via iniciat una dècada abans i que, des d'aquell moment, 
produïa constants problemes i conflictes de caràcter molt 
variat. Si comencem per assenyalar-ne el més bàsic, encara 
a mitjan dels noranta la de València era una universitat 
molt massificada. El nombre d'estudiants creixia a ull rilme 
intens i assolia, en el curs 1994-95, 61.480 alumnes matri
culats en primer i segon cicle. El volum de la població estu
diantil dels divuit centres en què s'impartien els diferents 
títols oferts resultava, sens dubte, molt gran. Amb prou fei
nes començà a reduir-se lleugerament en els dos cursos 
següents, en restringir-se un poc més l'accés a certes 
carreres, precisament quan entrem de ple en el procés d'im
plantació dels nous plans d'estudi. Des de l'aprovació de la 
Llei de Reforma Universitària s'havia fet un esforç econò
mic notable a fi de solucionar les necessitats de docència 
provocades per l'augment constant del nombre d'estu
diants. Això produsqué en paral·lel un augment de les pla
ces de professors funcionaris i d'ajudants que, en un ter
mini bastant curt, van esdevenir també professors funcio
naris. No obstant això, la situació tornà a empitjorar amb 
els nous plans d'estudi. La majoria dels centre de la 
Universitat de València els posen en marxa l'octubre de 
1994, i aquest fet va multiplicar les necessitats de profes
sorat, en fer créixer considerablement -i d'una manera sob
tada- el nombre de títols, d'hores lectives en comparació 
amb els plan antics i de grups necessaris per impartir els 
ensenyaments teòrics i, especialment, les de caràcter pràc
tic, amb molt més relleu a partir d'aquell moment en totes 
les carreres. En aquestes circumstàncies, les universitats 

van haver de recórrer apressadament a la figura del profes
sor associat, a falta d'un altre tipus de contractes, sobretot 
al professor associat a temps parcial, per raons econòmi
ques, pervertint aixi. allò que s'establia en la Llei de 
Reforma Universitària. La nostra universitat no va tenir 
altre remei que fer-ho, tot i que continuà augmentant, en la 
mesura de les seues possibilitats, el nombre de places de 
titulars i d'ajudants, amb tot el cost econòmic que això 
comportava. Les xifres ho diuen tot: el 1998 hi havia una 
plantilla de 468 professors més que el 1993 (2. 990 davant 
2.522), dels quals 117 eren associats a temps parcial. 
Durant el mateix període es va reduir lleugerament la 
quantitat d'estudiants de primer i segon cicle, de 59.170 a 
56.262. Durant aquests anys, els titulars numeraris van 
passar de 897 a 1.150, els catedràtics d'universitat de 271 
a 319, els catedràtics d'escola de 64 a 93, els titulars d'es
cola de 309 a 355, i els ajudants de facultat de 211 a 286. 

Amb aquest creixement, el problema de les infraestruc
tures esdevingué el més apressant. L'augment del nombre 
d'estudiants, professors i personal d'administració i serveis 
obeïa també a la incorporació progressiva a la universitat 
d'estudis que, fins aquell moment, no hi havien estat. Es 
tractava d'estudis de primer cicle, als quals es podia acce
dir en teoria sense haver aprovat la selectivitat -tot i que, 
en la pràctica, la limitació d'accés ho feia pràcticament 
impossible- i amb un perfil professional que resultava 
atractiu. Especialment en l'àrea de ciències socials, aquests 
nous centres incorporats a la nostra universitat representa
ven un percentatge important de la població universitària, 
sense que la seua integració hagués comportat cap inver ió 
destinada a c:on.c;tmir nou.e; Prlifici . A mitjan dels Vllitanta, 
la Universitat de València havia presentat un projecte al 
govern valencià amb vista a crear un nou campus al qual es 
traslladaria l'àrea de cièncie econòmiques, jurídiques i 
socials. Les autoritats competent , durant gairebé una 
dècada, no hi. van manifestar cap interès, fins que la itua
cíó es va fer insostenible. L'octubre de 1994, el problema 
de l'espai re ultava asfixiant. A més del creixement 
demogràfic experimentat durant l'última dècada, la posada 
en marxa dels nou plans feia preveure que un percentatge 
molt alt d'assignatures i de grups de pràctiques no tindrien 
ni tan sols aules i laboratoris, simplement perquè no hi 
havia més espai per fer classe. Malgrat aL'<ò, la idea de cons
truir un nou campus encara no semblava que entusiasma
va el govern autònom, partidari de crear noves universitats 
i, en el cas de la de València, invertir el menys possible en 
infraestructures. 

En aquest context, en les condicions en què ens trobà
vem, la commemoració dels Cinc Segles de la Universitat 
de València no podia convertir-se només en la celebració 
d'una efemèride. Com a mínim, havia de mostrar els qui 
ens governaven que una univer itat amb cinc segles 
d'història, una població de més de 65.000 per ones i gai
rebé tots els camps de la ciència i les humanitats, era un 
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potencial científic, cultural i educatiu de primer ordre, que 
necessitava recursos en proporció al volum i a la qualitat 
de l'activitat desplegada. Com és lògic, aquest no era sols 
un problema de la nostra universitat. Poc o molt, totes les 
universitats valencianes el tenien; no en va, en conjunt, 
estaven mol per sota de la mitjana espanyola en finança
ment pei· nombre d 'estudiants. Difícilment es podia eixir 
de situació tan pès ima de manera aïllada. Calia a solir un 
consens entre totes les parts implicades. Finalment s'a
conseguí. Qui des del govern, tenien competències en 
matèria universitària van mostrar un primer canvi d'acti
tud amb l'aprovació, el maig de 1994, del pla de finança
ment de les universitats valencianes. L'abril de 1995, 
aquest canvi es va fer evident, en donar el vistiplau al pri
mer pla d 'inver ion en infrae tructures. Gràcies a aquest 
pla, mantingut pel governs uccessius i reforçat, el març 
de 1999, amb l'aprovació d'un segon pla, les univer itat 
valencianes, i entre elles la nostra, han pogut ampliar i 
millorar les seues infraestructures durant els últims anys. 
En el cas de la Universitat de València, hem començat a 
eixir d'una situació límit. 

La massificació en la docència, en aquest moment, 
comença .a ser cosa del passat. Encara hi ha, per descomp
tat, massificació en determinades carreres, però l'acció 
combinada del creixement de les infraestructures i del pro
fessorat, a més del millor aprofitament dels recursos 
humans i materials disponibles, i la reducció del nombre 
d'estudiants per motius demogràfics -un fet que a pràcti
cament totes les universitats comença ara a posar-se en 
relleu i que segurament 'accentuarà en la pròxima dèca
da-, contribuirà perquè aque t vell problema desaparega 
en uns quants anys. En conseqüència, la docència anirà 
tenint condicions més favorables perquè puga millorar 
com tots desitgem. 

No obstant això, la qualitat de la docència no s'aconse
gueix únicament amb més professors, menys estudiants per 
grup i nove infraestructures. Totes aquestes condicions 
on nece sàrie , no cal dir-ho, però no suficients. Com a 

mínim, en conjunt, la qualitat de la docència depén també 
dels plans d'estudi, de l'organització acadèmica de les 
matèries en els diferents cicles formatius, de la motivació i 
competència del professorat, i de la seua preparació i capa-
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citat per transmetre coneixements i renovar constantment 
l'ensenyament. Fins i tot, no sols es tracta de qüestions que 
afecten el professorat i el medi on exerceix el seu magiste
ri. També l'interès dels alumnes i la seua preparació té con
seqüències directes sobre la qualitat de l'ensenyament. 
Això ens porta a quatre de les qüestions que constantment 
han estat presents en els debats i les reformes dels darrers 
anys, d'altra banda, cal reconèixer-ho, sense massa èxit: els 
plans d'estudi, la reforma acadèmica, la qüestió del profes
sorat i el problema de l'accés als diferents estudis. 

La commemoració de Cinc Segles a la nostra universitat 
es va voler fer coincidir amb una ambiciosa reforma inter
na, en l'estructura acadèmica i en els plans d'estudi, i amb 
una acció capaç de produir, externament, modificacions 
legals, a partir de les quals canviés substancialment el 
règim de selecció i promoció del professorat universitari i 
l'accés dels estudiants a la universitat. Per als assumptes 
interns, suposàvem que la nostra institució, com a ens 
autònom, tenia prou capacitat per emprendre reformes 
acadèmiques i administratives, mentre que per aconseguir 
modificacions en el marc legal, davant la inoperància mani-

festa del Consell d'Universitats , vam participar activament 
en la refundació de la Conferència de Rectors de les Uni
versitats Espanyoles (CRUE). Des del curs 1994-95, la 
Univer itat de València va viure immersa en un procé de 
reforma d'estatuts que va ser aturat fa do anys. El text 
aprovat pel claustre, amb les modificacions tecniques que 
el milloraven i l'adequaven a la legislació vigent, no ha 
estat encara aprovat -pel govern valencià i, per això, la 
modesta reforma acadèmica, finalment consensuada al si 
de la institució, continua en aquest moment sense poder- e 
dur a terme. Per la seua part, la reforma dels plan d'estu
dis ensopega amb tres tipu de dificultat : la precipitació 
amb què el ministeri va cloure fa un parell d 'anys la qües
tió, amb un decret que es limitava a reduir el nombre total 
d'assignatures per curs; el fet que les directrius estatals per 
a l'elaboració dels plans continuen sense modificar-se; i els 
vicis i les inèrcies heretats del procés anterior de reforma 
que es va assajar fa pocs anys. Finalment, el recent decret 
de reforma de les proves d'accés a la universitat, com va 
posar de manifest la CRUE, no oluciona ni de molt el pro
blema de fons , que encara continua pendent. Quant a la 
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reforma del títol cinquè de la Llei de Reforma Univer
sitària, referent al professorat, no sembla que hi haja el més 
mínim consens polític per dur-la a terme. 

A pesar de tot, i pel que fa a aquest tipus de qüestions, 
no creiem que la commemoració de Cinc Segles haja passat 
en va. Els debats propiciats en diversos fòrums, durant 
aquests darrers anys, han permès que ens formem una idea, 
cada vegada més clara, del camí que han de seguir en el 
futur les reformes, quan les condicions siguen favorables. A 
València han tingut lloc trobades per parlar d'això i de l'es
pai universitari europeu que comença a construir-se, a 
instàncies, entre altres, de la Conferència de Rectors 
Europeus (CRE), la CRUE i l'Institut Joan Lluís Vives. 
Sabem que dins de poc el problema de la massificació dei
xarà pas al de la qualitat, però aquesta no és una paraula 
simplement de moda, sinó que ha de ser una acció que 
englobe aspectes molt diversos de la vida universitària, des 
del finançament fi_ns a l'organització acadèmica i el govern 
de les universitats, des de la millora de la docència fins a 
una gestió més eficient i qualificada, des d'un nou sistema 
d'accés a la universitat fins a la configuració de plans d'es
tudi adaptats a les necessitats formatives dels estudiants en 
cada cicle. Mentre hi haja alumnes que, per qüestió de 
dècimes o de centèsimes en la nota final de selectivitat, no 
puguen estudiar allò que els agrada i per a la qual cosa 
s'han preparat abans, mentre que altres, per contra, gràcies 
a aquesta mateixa nota, entren en carreres que després no 
són capaços de seguir o desitgen abandonar molt aviat, 
sense que la formació rebuda, en els primers cursos de la 
carrera, els facilite el trànsit a un altre tipus d'estudis, la 
frustració continuarà instal·lada en un sector de l'alumnat 
universitari i repercutirà en la baixa motivació dels profes
sors. Qualitat i motivació són molt importants, com també 
ho és el fet de disposar d'un altre tipus d'estudiants, els 
estudiants de postgrau, en aquell aprenentatge al llarg de 
tota la vida que l'informe sobre l'educació superior elabo
rat per la UNESCO considera un tret característic del futur 
dels països culturalment més avançats. 

Els professors, per la seua part, han de continuar tenint 
accés a un lloc de funcionari, fix per tota la vida, com a 
única eixida per aconseguir estabilitat en el seu treball uni
versitari? La reforma de la universitat, per la qual es va llui
tar a Espanya durant els anys finals de la dictadura, defen
sava una figura equidistant de la precarietat contractual 
dels anomenats PNN i de la situació de privilegi de què 
gaudien els catedràtics. A hores d'ara, quan la majoria dels 
professors són o es troben a punt de ser funcionaris, hi ha 
poca autoritat moral per plantejar, als qui vénen darrere, 
que seguesquen un camí diferent del que nosaltres hem 
seguit. Això no obstant, la universitat no pot continuar 
concebint la selecció i la promoció del seu professorat de la 
mateixa manera que ho ha anat fent fins ara. Per molt 
injustes que siguen a vegades les denúncies que es fan a 
l'endogàmia universitària -especialment si molts dels que 

les realitzen són els primers que s'han beneficiat o s'han 
volgut beneficiar d'aquesta endogàmia-, allò ben cert és 
que el sistema actual no promou la competència científica 
i la igualtat d'oportunitats a l'hora de valorar els mèrits de 
les persones. No les promou perquè l'alternativa només 
pot ser que el candidat, amb el contracte . del qual s'ha 
dotat una part de la plaça treta a concurs, guanye la seua 
plaça o no hi haja manera de garantir-li una mínima esta
bilitat si no és dotant-li'n una altra de nou, ara íntegra, 
amb la confiança que per fi l'obtindrà, a costa del forat 
financer corresponent. L'ajudant, als pocs anys d'haver 
començat a formar-se, només pot continuar desenvolupant 
la seua activitat a la universitat si accedeix a la condició de 
funcionari en una plaça d'una àrea de coneixement deter
minada. La seua docència i la seua investigació, mentre 
que el ministeri no l'autoritze a canviar d'àrea, restarà d'a
questa manera fixada inseparablement per tota la vida, 
tant si interessa com si no a la universitat com a institució 
i a la mateixa formació posterior del candidat. Mentres
tant, les necessitats variables i conjunturals del professorat 
continuaran sense ser cobertes amb contractes adequats, a 
falta d'una figura d'aquestes característiques que no exis
teix en la Llei de Reforma Universitària. 

La universitat no sols és docència, sinó també recerca i 
aquesta, en els darrers anys, s'ha desenvolupat extraor
dinàriament. La nostra institució és la quarta universitat 
d'Espanya quant a productivitat científica, segons un estu
di recent de la Unió Europea. No hi és estrany, per des
comptat, l'esforç realitzat a l'hora de proporcionar beques 
de formació i d'estada a l'estranger, infraestructures, mit
jans materials i finançament per a la constitució de grups 
de treball i el desplegament de tot tipus de projectes. El 
futur passa per impulsar encara mas la investigació univer
sitària, font de creativitat i d'innovació imprescindible per 
al desenvolupament social, i així sembla que ho han entès 
el govern i un sector de l'empresariat. El salt endavant en 
aquest terreny ha estat espectacular a la nostra universitat 
en el darrer quinquenni. Cinc Segles resulta una ocasió 
excel·lent per mostrar-ho i,. de passada, per recaptar major 
atenció i ajuda de qui poden prestar-la. A onze instituts i 
vuitanta-cinc departaments treballen els nombrosos inves
tigadors i grups d'investigació que hi ha a la nostra univer
sitat, tal com mostra el Catàleg de l'Oferta Científica i 
Tecnològica que va aparèixer el juny de 1988. Els fons 
específics per a la investigació, públics i privats, van passar 
de 591 milions de pessetes el 1990 a 1.414 el 1994, i van 
assolir el 1998 la xifra de 3.139 milions de pessetes. 

Amb tot, hi ha un problema encara sense resoldre, que 
a llarg termini pot arribar a perjudicar greument el siste
ma universitari a Espanya. Mentre que la investigació a la 
universitat no recolze en una figura pròpia d'investigador, 
preferentment contractat -i amb capacitat de convertir-se 
en contractat estable-, el treball del qual no s'haja de jus
tificar necessàriament amb una dedicació a l'ensenyament 
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com qualsevol altre docent, la investigació universitària 
disposarà d'un suport precari i fins i tot pot tenir, parado
xalment, efectes negatius en la docència universitària. La 
proliferació d'assignatures en els nous plans i l'increment 
d'hores lectives, que allarga innecessàriament les carreres, 
en comparació amb el que succeeix en la resta d'Europa, 
augmenta excessivament el temps d'estada a la universitat 
dels alumnes de pregrau i redueix el que necessiten per 
preparar les assignatures i realitzar treballs de curs com és 
convenient. La sobrecàrrega docent dels actuals plans 
d'estudi té molt a veure amb la recerca d'un espai docent 
per als investigadors, cada vegada més limitat, d'altra 
banda, a mesura que es fa evident la tendència a la dismi
nució del nombre d'alumnes i el control pressupostari 
sobre la plantilla de professorat. A canvi, és imprescindi
ble que el professorat atenga molt més la docència, menys
tinguda en el sistema d'accés al funcionariat -on ni tan 
sols cal el domini del programa de l'assignatura-i en la 
carrera posterior dins d'aquest, en què els quinquennis 
docents són més fàcils d'aconseguir i compten_ molt menys 
que els sexennis d'investigació. El desenvolupament de les 

noves tecnologies obri un enorme camp a l'ensenyament 
universitari, encara pràcticament inexplorat. 

Finalment, cal fer una referència breu, per anar aca
bant, a l'enorme potència cultural i educativa que la 
Universitat de València, dins i fora del seu àmbit, ha des
plegat al voltant de Cinc Segles. Tot i ser important, no es 
tracta només de la llarga llista de projectes i activitats 
desenvolupats, especialment durant aquest últim any, grà
cies al patrocini i la col·laboració de més de quaranta enti
tats de tota mena. Parlem també de les noves associacions, 
els centres i els patronats que s'han creat amb voluntat de 
futur: l'Institut Joan Lluís Vives, des de l'estiu de 1994, 
que agrupa les universitats de parla catalana i del qual la 
Universitat de València és un dels membres fundadors; la 
Nostra Antiga Universitat (la NAU), l'antiga seu de la 
Universitat, convertida novament en centre acadèmic i 
cultural, completament rehabilitat, des d'octubre de 1999; 
el Patronat d'Activitats Musicals, dins de la Fundació 
General de la Universitat de València, amb el qual s'ha 
donat suport a l'Orquestra Filharmònica de la Universitat 
de València, creada el 1995, i al cinquantenari Orfeó 
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Universitari de València; el Col·legi Major Rector Peset, 
des de la seua inauguració el setembre de 1997, i les refor
mes del Lluís Vives, el nou edifici del Jardí Botànic, etc. 
Parlem, és clar, de les càtedres especials, en col·laboració 
amb altres institucions, per promoure la reflexió intel·lec
tual i la difusió del pensament contemporani, l'estudi dels 
problemes dels països de les dues vores de la Mediterrània, 
la trobada de les tres religions, el desenvolupament soste
nible i la protecció del medi ambient o la cultura empre
sarial. Parlem, per acabar, dels programes de solidaritat 
impulsats des del Patronat Sud Nord, el dinamisme del 
Servei de Publicacions, el Patronat Martínez Guerrica
beitia d'art contemporani, l'intens treball en favor de la 
divulgació científica, de la conservació, la catalogació i 
l'exposició del nostre patrimoni, etc. 

Els cursos i les activitats de tota mena destinats a uni
versitaris -fora del seu pla d 'estudis- i a no universitaris 
s'han multiplicat en els darrers anys. La intervenció de la 
nostra universitat en assumptes d 'enorme transcendència 
per al futur dels valencians ha continuat manifestant-se amb 
la intensitat que mereix cadascun d'ells. Així ho ha fet, d'una 
manera constant, en la qüestió de la llengua dels valencians 
i del tipus d'organisme que ha de fomentar i supervisar-ne 
l'ús en l'àmbit de la nostra comunidat (vegeu els informes i 
documents publicats el 1998 amb el títol Sobre la llengua dels 
valencians). A més a més, la seua intervenció ha anat este
nent-se a molts altres camps (la igualtat de drets i la con
demna de la violència contra les dones, els aliments transgè
nics i la biotecnologia, els mitjans de transport i la seguretat 
viària, la protecció del patrimoni urbanístic i mediambien
tal, etc.) en els quals la Universitat de València ha posat al 
servei de la societat els coneixements bàsics i aplicats elabo
rats als seus departaments i centres d'investigació. 

Durant l'últim lustre del segle que s'acaba, mentre pre
paràvem i, finalment, s'iniciava la commemoració dels 
Cinc Segles de la Universitat de València, la nostra institu
ció ha tingut una vida intensa en una conjuntura molt 
especial. Resumir aquests anys és una tasca difícil. Durant 
aquest període, no sols ha succeït el que hem dit abans, 

sinó també altres fets els efectes dels quals , positius o nega
tius, encara s'han de manifestar o encara no han acabat de 
fer-ho. Entre els primers, l'elaboració del llibre blanc del sis
tema universitari valencià, publicat el 1999, i l'aprovació el 
maig d'aquest mateix any, d'un nou pla de finançament de 
les universitats públiques valencianes, tots dos mitjançant 
un consens exemplar. Entre els segons, el greu conflicte 
amb el govern valencià que comportà la decisió política de 
segregar la facultat de medicina de la Universitat d'Alacant 
i incloure-la dins la Universitat Miguel Hemandez, creada 
el desembre de 1996. Sobre aquesta mesura, que el conjunt 
de les universitats de tot Espanya van considerar contrària, 
per la manera en què va tenir lloc, al principi d'autonomia 
universitària reconegut en el nostre ordenament legal, 
encara no s'ha pronunciat el Tribunal Constitucional. 
Aquest tribunal sí que ho va fer, en el nostre cas, l'abril de 
1997, quan va donar la raó a la Universitat de València en 
el sentit de poder utilitzar la denominació "llengua catala
na" per referir-se a la llengua pròpia dels valencians, tal 
com es preveu en els estatuts aprovats el 1985. 

Hem dit nombroses vegades que la commemoració dels 
Cinc Segles d'història de la Universitat de València prete
nia ser coherent amb l'actitud crítica, independent i incon
formista que caracteritza la nostra institució. Es tracta de 
mostrar allò que va ser i allò que és actuàlment la Univer
sitat de València, sense amagar-ne els defectes, però amb 
un orgull legítim pel que avui significa dins i fora del País 
Valencià. Buscàvem obrir-la encara més, a fi que la societat 
en conegués els problemes, però també les possibilitats de 
desenvolupament futur. Volíem aprofitar el cinquè cente
nari per fer propostes i deixar realitats capaces d'impulsar 
aquest desenvolupament. Fins a quin punt la commemora
ció del cinc-centè aniversari ha servit o no per aconseguir 
parcialment aquests i altres objectius és una qüestió que 
hauran de plantejar-se els qui ens succeiran, no en va ells 
disposaran de l'objectivitat i de la distància temporal que 
nosaltres no posseïm. Mentrestant, ací és el treball realitzat 
per moltes persones per a les quals Cinc Segles ha estat 
quelcom més que una commemoració. 

Les fotografies que acompanyen aquest article han estat realitzades al Jardí Botànic i als campus de Blasco lbañez i dels Tarongers, en novembre de 1999, 
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Plano de la Ciudad de Valencia al ser atacada 
por el Mariscal Suchet en 1811 y 12, 

realitzat el 1880 i publicat el 1885. 
Servicio Geografico del Ejército, Madrid 

D ES DEL VENERABLE EDIFICI universitari del carrer de la Nau 
fins al més recent dels llocs del saber -la biblioteca del 

campus dels Tarongers, per exemple-, trobem la distància que hi ha 
entre la València històrica i aquesta finisecular. Universitat i ciutat 
han avançat de forma conjunta en el desenvolupament urbà, no 
sempre de forma respectuosa envers l'entorn hortolà i és per això 
que aquesta centúria ha estat el temps de destruccions, però també 
ae construcció urbana, de centrifugació d'instal·lacions università
ries. Les conseqüències han estat ben visibles: zones de llarga tradi
ció hortolana han deixat pas a barris universitaris sencers, mentre 
que algunes infraestructures tradicionals, farcides d'evocació, com 
aquell entranyable "trenet", s'han reconvertit -com l'actual flamant 
i modern tramvia-, trobant fins i tot la seua funció primordial en el 
servei del món universitari. Si fa cinc-cents anys la ciutat va fer la 
universitat, en els últims cinquanta la universitat ha fet ciutat i con
tinua fent-ne. 



El territori parroquial de sant Tomàs extramurs, 17'2'2. 
Parròquia de Sant Tomàs i Sani Felip Neri, València 

LA UNIVERSITAT I L'EXPANSIÓ URBANA. 

El plànol, delineat pel rector de la parròquia de sant Tomàs Llorenç Mancilla a 
partir del plànol de Tomàs Vicent Tosca, abusla l'espai triangular entre el 
Guadalaviar, la mar i el camí del Cabanyal, regal per la séquia de Mestalla i ara 
ocupat en part per la nostra universitat. 
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Plan du Siège de Va/ence. Armée d'Aragón sous les ordres de M. Le Marechal Duc D'Albufera, 1812. 
Servicio Geografico del Ejércilo, Madrid 
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La Vnlèncin de començament del segle XIX segons d plànol tr:u;al pels enginyers francesos durant el setge de la ciutat pel mariscal Suchet. 
En dl, es pol veure la vila cmmuralfada i, envoltant-la. un.i dens,, xarxa de SIÍ(Juies que nodreixen l'horta, construint així el paisatge típic 
d'a<¡ucst espai. Pctils pobles esguiten els c:11nps conrcals. A l'oc L, Burjassot, on comença el secà. 

Manuel Sorní. Plànol del projecte lineal de tramvia i barri, 1865. 
Arxiu Municipal de València 

Precoç antecedent utòpic de via d'enllaç entre València i el Poblenou de la Mar, amb cases, mercat, plaça i una avinguda de 40 metres 
d'amplària. 
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PLANO DE LA ACEQOIA DE MESTALLA Y SUS DERWADAS 

Escala de l: 25.000 
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Plànol del territori regat per la sèquia de Mestalla i les 
seues derivacions, 1915. 
Col·lecció particular 

L'arquitecte E. López Aracil hi detallà a escala 
l :25.000 els nuclis de població, els camins, els fer
rocarrils, les séquies i els braçals, com també els 
molins. 

Cementeris urbans i campus universitaris. 
Universitat de València 

Quatre cementeris fan costat a diversos espais de 
les nostres facultats; el de l3enimaclet (1 ), el del 
Cabanyal (2), el de Burjassot (3) i el de Benimitmet 
(4). S'han imposat els espais residuals i no els "jar
dins melancòlics"_ 

Un ''xalet" o casa unifamiliar del barri dels Periodistes, 
1933. Fotografia. 
Universitat de València 

És el millor edifíci dels que subsisteixen a l'avingu
da de 131asco lbfüïez, costat nord. L' estat actual és 
una modificació deguda a A. Gómez Davó, dels 
anys 40. 
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Maqueta de la facultat de ciències, construida entre 1915 i 1944. 
Universitat de Va.lència 

l _,~0-/) 
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El projecte de Luis de Oriol inicià l'ocupació del passeig al Mar per part de la universitat en una decidida aposta urbanitzadora. L.:acabament i 
modificacions de 1933 foren obra d,: l'arquitecte Marià Peset. 

L 'expansió urbana meridional de Burjassot. 
Universitat de València 

En aquest plànol parcel·lari del 1930, el terreny del futur campus era un secà ignorat amb algunes casetes alineades als caminets transversals. Des de 
1978 fins ara, la presència universitària ha estirat la població cap a migjorn. En roig, el campus de Burjassot. En blau, l'autovia. A més, s'h:111 nssenyalat 
altres parcel·les de l'expansió moderna. 

Parcel·lari del solar del campus de Burjassot, 1930. 
Universitat de València 

Aquest terreny marginal del trifini València-8mj,1ssot-Paterna, donat pel ministeri de la Vivenda el 1972, era domini de masos i d'un hortet de tarongers. 
L.:autovia o "pista" d'Ademús el va revalorar, com també la immediata de la Fira de Mostres, que hi venia també del passeig al Mar. 
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La nova facultat de farmàcia a Burjassot, 1993. Fotografia de Concha Prada, 1999. 
Universitat de València 

Obra d'Antonio Escario, arquitecte de Ja universitat, s'ha afegit en una nova parcel·la al campus 
de Ciències. omhi nn racionalment modernitat, materials idonis i una lectura clara als 48.000 m' 
construïts. 
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Maqueta de la capçalera del passeig de Blasco lbàñez, 1940-1 960. 
Universitat de València 

Al seu origen en gran part universitari, s'hi podia observar les facultats de ciències i medicina, de més a més dels xalets dels 
Periodistes i de les Arts Gràfiques, la Fira de Mostres i el jardí de Montforte amb el castellet de Ripalda. 

Maqueta del primer projecte del campus dels Tarongers, 1987. 
Universitat de València 

Un ec¡uip encapçalat per Antonio Escaria proposà-avançant-se al PGOU-, un campus articulat sobre la via fèrria del "trenet'', aleshores suspés i amb una certa 
connexió amb la Universitat Politècnica. En realitat, es traslladava la idea universitària del passeig al Mar a una parcel·la imaginària. 
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Edifici de seNeis del campus dels Tarongers, fotografia de Gabriele Basilico, 1998. 
Universitat de València 

Rcmmc:ihl!: edifici cilíndric de crvcis, d primer qu~ s'albira en venir per l'accés trn licionnl, al sud-ocsl del campus. Amb aquest 
edifici ~'hi 1ru ta de rn ionalitzar la producció d'energia i assolir, de passada, l'au1osuficiència en il·luminació, climatització i ele
vació. L\:difici •'ncnhil de construir e.l 1996. 
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Placa commemorativa de la inauguració del Col·legi Major 
Lluís Vives per Francisca Franca, g d'octubre de 1954. 

Col·legi Major Lluís Vives, Universitat de València 

Projectat per Javier Goerlich, el 1935, com a Resi
dència d 'Estudiants, va ser inaugurat com a col·legi 
major, denominat ió més d'acord amb la retòrica nacio
nalcatòlica i l'c.~altació de l'Espanya del segle XVI. 

E N UN PERÍODE de poc més de quaranta anys, la universitat 
passà d'un frustrat règim d'autonomia a un altre de rígid con

trol polític i ideològic. Entremig, la dictadura de Primo de Rivera 
( l 923-1930), la segona República ( l 93 I-1939) , i la instauració del 
franquisme, victoriós després de la guerra d'Espanya, influïren forta
ment en l'evolució de la institució acadèmica. 

Hi aparegueren moviments nous, el valencianisme, el sindicalisme 
estudiantil de la Federació universitària escolar (FUE), decantada a 
l'esquerra, i del Sindicato español universitario, de signe falangista 
-d'afiliació obligatòria per a l'alumnat després del 1939-, a més dels 
grups confessionals catòlics. Les publicacions periòdiques d'aquestes 
organitzacions són testimoni de la diversitat de posicions. 

També bona part del professorat s'alineà políticament, en un 
procés que comportà depuracions durant la guerra i després, l'exili 
d'alguns il·lustres investigadors i l'execució de l'exrector i diputat 
d'Izquierda Republicana Joan Peset, el 1941. 

Fou una etapa de canvis profunds, en què la institució conti
nuava creixent i guanyant espais urbans amb la creació de la Ciutat 
Universitària. 



"Proclamación de la República en Valencia", Las Provincias, 
València, 20.131, 16 d'abril de 1931. 
Biblioteca particular, València 

La proclamació de la República es va viure a 
València amb gran entusiasme. Des dels col·legis 
electorals, els mtlllifestants es van dirigir a l'ajunt,1-
ment, on Joan Baptista Bru i Vicent Marco 
Miranda hissaren la bandera tricolor i la senyera. 
Més tard, la Junta provisional republicana, cie la 
qual formava part Marià Gómez, catedràtic cie clrel 
polític, va aparèixer al balcó cie capitania. 

ENTRE DUES DICTADURES. 

ASP IHCIAS l 
VALENCIA N(lm, to.131 

Proclamación de la República Valencia-

-- 3 rrr,. -- --.1"1 
lllllnl 

La manllutac16n CMco Mllll11r org111li:1d:1 pan Ja prod1m1cl&n de la Repilb ll c.11 • 111 1alld1 dt l• plaia dt 1•!:!.:,..,_.. _____ .....__ 

1 

Declaració del Consell d'Instrucció Pública, presidit per Miguel de 
Unamuno, per la qual s'invita els organismes dedicats a l'ensenya
ment a enviar informes al ministeri d'instrucció pública a fi d'elaborar 
una llei renovadora de les institucions culturals. Madrid, 3 de setem
bre de 1931. 
Arxiu, Universitat de València 

El govern provisional va mostrar aviat la seua preocupac,o 
per elaborar una lici general d'instrucció pública, i cl minis
tre Marcel·lí Domingo inviti1 Miguel de Unamuno a panici
par-hi . Unamumo va sol·licitar informes a les universitats i 
altres centres cl 'ensenyament, encara que cl projecte de lici 
no an ibà a ser discutit a les corts. 
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Rafael Pérez Contel, Bai/aora, 1929, escultura en bronze. 
Universitat de València 

A la València de començament dels trenta hi hagué afany de 
renovació universitària i una avantguarda artística i literària 
incipient, de la qual és una mostra aquesta obra de Rafael 
Pérez Conte!, però no van arribar a coincidir; potser Max Aub 
va ser un exemple d'acostament entre aquests dos àmbits de 
la vida cultural valenciana. 

~l ;.1 •• ;., ,., 1 ••• 1, .... 11 .. 1. - U, l P-1 
L., <.1 .. , ...... 1 ...... 1~ r..1 ••• ,1'- 11.11 • ..., 
lorio r ... lor J. ,.1 ..... -- l r .. .r 
l ... ¡.,_1.J • .¡,.,..11 ... ,1... ......... l .. J. 
t..J .... -.1 -- 0.- ~ .... c.._, 
¡t.,.J - --- l- M. N .. . 
1.11.,. p.,.,. •••• ,]., ¡ • .., ••• J •• ,~ ...... .... 

,lr1. R,1.,.-----L 11 ... 
c, ••. u ••••.. ,.1 •• 1.J1 •• 1 •• ] ... M.PI ••• 
l.,..i...l .. f O r.. •• JJ.,.m .. 1,,..i1.o..i. ij , __ 

FUE. Órgano de la Federación universitaria escolar, València, any 1, número 1, 
setembre de 1932. Portada de Juanino Renau. 
Archivo General de la Guerra Civil Española, Salamanca 

La revista FUE va sorgir durant la República com a portaveu dels 
estudiants laics i progressistes. De vida curta -set números entre 
octubre de 1932 i abril de 1933-, intentà ser portaveu dels valors 
universitaris de tendència liberal i republicana. La universitat de 
València, amb motiu de l'exposició "Cinc Segles i un dia", ha rea
litzat una edició facsímil d'aquesta publicació. 

Libertas. Publicada por la Federación regional de estudiantes católicos, València, 
número 5, 1 de gener de 1932. 
Biblioteca particular, València 

Libertas, òrgan de la FREC, es va publicar entre 1921 i 1934. Es trac
tava d'una revista de caràcter confessional i defensora dels valors con
servadors. 
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9Jro tsfafufo 'Universifario 
Com11afrnro11: 

P:.Otu 111111~1 ~p, la 1,-u11i:,11 1lr>I duuwlrn, •n m ;1 •.'?)~'.<'n\u,1 1111n ..-n,..~lilm 110 írn.iior1mir,i11 
trn~~•r.,cln111.J1l ¡1111,1 In~ inti•n•~i•• (''"'Oliu,••; iuti•r~~ll>I !lo nrd,:,n lnlclccluol, moral).' cconóm¡co. 

So 1r11t.111111 In oluhorn, 1(m dol ti:dnCuLo 1rni1·1•rt1it111in, MO"' u r•w•:o•,l<•r n In ifü011~ión 

110 1111 11ms,.otti dcsconocldo pnro todos no1olros, 
Snl,,-m(.>~ ¡ior otr11 l'-'' tr¡ 'l"" ,o lliúlN·d<.· ool'llinn:.r el Mollopollo do •1111' 1·ilmo lli~1·,11· 

tnn,lulnJ,' ll 1:, 
l·lóy o~ t.rnmpn 110 munifP,1111 1111~.,.un \'nhmuid, ,lo 11~nl1111 ,,m i,I t1uto rln in 115111 dc

slquoldad ~- de favorllismo. Ho~· n11 1.io111p11 cln lu~IIL, q~111 lo~ 1uu11/111io- Uo1110l•1,!tico~ t1111 
1111Ul'lf,(111011/!llfl r•111lillntl f'II nuo~lin l/11ivorsid11tl, 

~o l111~ln ln111011lur110 <J1111111I,, ~o o~ l111¡1onon no111111~ pnm1l11i11Pnrln •lo nnoRlro oritrrio 

y :111 11 011 ,:011tm 1)1, ln o¡,ini,\11 1lu Lndo~ nn~Olt't.!H, ol1orl•i~·it>ndo ,,1 dr111,t,10 11 111 convonionuin 

do 111111 <'lu~11 11riviic•Jfiml11 
"M611 aduodón \" mcnos Janu:11t11C!lonc:1". A 110 11111111,,utir 111111 11uo"tr11 homli1 In 

qm"<III ¡1,nr loR ~•11•1 ~, ,111_¡,imlon,i. t'('luducll', i11cou~c.i•ml<>t1. ¡1or Ill/;\. oll(Cnr,¡ul11 fleturlinfltil 1111t', 
mirmulu 11))0 "" ¡1.1,úl'ulnr i11tor,1, ..- 1101,xalrwlo~O 111 m11111••11 d11 tOllo cn:,11lu 1it1,nil1~1 l• ,·o• 

1111111111 dOJ Ill nm~•irin UOÍ\'Or~ituii.n, "'-1 arii,;o •n il_iot.,11\01'" a.~olor t ,fü¡,0110 <'dmo AMO 1\,:, In.. 

No 1~•• 111it,li~ CJllfl 111 ~•. U E llú~ i111po11~11 com11 ~:wt11Lutn 11m1 "Caria olorq11do". 
Sn lfl~l0:•1, ,·ur•~!m oon1mnh·1ó11 AL·wHd 11 Urmnr r<u In 011u11n9t" inioiiufa por Iu l<'mlo· 

r;11i611 U11J.1io1111l rlt• 1•:.itudi1111tr>~ C:nt(,llitna 
~11 pro1!011dr>1110~ ~upl11111,n u In f.', U, [,), ,111 ni 1fü1'1111<1 ◄l PI Monopollo, -ino ,¡uc pudi• 

mnt1 r('pn.•11•111n,•ll,11 para lo~os lo~ L,.tudinuL"~, 01¡.(1111i1J\i1do,u., imih\HO n t>il lln n loe i11il11-

111.•111Ht•11tc~; 110 ¡,r,H111~ 011\~ 1111~ 

lqualdad·- Líbertad - Praternídad· 
¡Queremos Estatuto para todosl 
Pi des -Scíencías- Líbertas . 

.!l11 !1cder11cl611 de &111,U,u1le1 Culóllcos 
de Cfl11le11cl11 

Samarreta FU E, ca. 1931. 
Col·lecció particular. València 

La FUE es va crear, a València co111 a la resta 
d'Espanya, l'abril de l 930. Entre altres activitats , 
impulsà l'esport universitari, en particular els 
menys convencionals, com ara l'atletisme, el bàs
quet, el rugbi , l'hoquei o la natació, i va pro111ou
re Ics prilctiques esportives cntre les estudiants. 

"Pro Estatuto Universitario'. Pasquí de la Federació d'es
tudiants catòlics, València, novembre de 1931. 
Arxiu, Universitat de València 

Com a rcco111pcnsa als esforços cie la FUE en 
favor de la proclamació de la República i de la 
renovació universitüria, li va ser concedida la 
representació oficial dels estudiants. Els estu
diants catòlics, irritats, van emprendre una cam
panya de protesta. 

Pasquí de la FU E, València, 9 de març de 1933. 
Arxiu, Universitat de València 

La UFEl·l va convocar una vaga general per als 
dics 9 i l O de març de 1933 en protesta per la 
paralització del projecte de lici de bascs per a la 
refor111a universititria. Després d'una negociació 
amb el ministre Fernando de los Ríos, va ser des
convocada, encara que la notícia no arribit a te111ps 
a València, on hi hagué desordres i altercats. 
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Orla de la facultat de dret, llicenciatura de 1933. 
Facultat de Dret, Universitat de València 

El civilista /osé Cast/in va ocupar el deganat de la facultat, i /osé Arturo Rodríguez Muñoz, de dret penal, en 
fou secretari. El claustre de la facultat era de majoria conservadora i d'escasses simpaties republicanes, amb 
alguna excepció com la de Josep Maria Ots i Capdequí i Marià Gómez. Destaca l'alt nombre d'alumnes, comú 
en els estudis de dret, entre els quals es troba Manuel Sanchis Guarner. 

Detall del claustre de la universitat amb una exposició de pintura. Fotografia de M. Vidal, ca 1934. 
Biblioteca Valenciana, València 

Les cxposicion previstes amb motiu del IV Ccmcnari no es van poder celebrar. Més tard, 
el claustre va ser scu d 'algunes mo trc · nrlístiquc . La fo to podrin com:spondrc n la l 
Exposició Regional de 13 ·llcs Ans, or •;111i1zada pel crclc de 13cllL'.~ Ans cl 1934. Va ser molt 
critirnda per Enric ttvarro i Borràs en Ics pàgines de L11 R,•¡11íblirn de /1-s Llctr1·s. El 1935 es 
va presentar una altra mostra, que va tenir una millor acollida. 



ASlSTII):ON. 

Sr,ilector 

~r.Vioerrector 

Sr.!Uloano de la 

!.~ed1c111&, 

Sr.Deo1mo de la 

P.Ciencie.iil, 

!--/.' 

JUNT.A Dt 001!,lERN0 
UUHS-~f/;~~~S fHt~t~f~S::'~~:?$$-~l' ! t~ 

Scs16n del dfo H 110ptiembro 1.936 . 

Presidió el E,;@o.Sr.R¡¡ctor D,Josl!! Pv.cha .Al't'&rez,y 

ae1a tieron loo od!.oreP anotadoc el mar gen. 

Se abr16 lo eedón e la.s 5 de la tarde,constltuy~n

dose provb;onalm,mte la nUl!ITll Juntll de Gobierno haGta que 

en la Oaceta se diapone;e la formn y elomentoe para la cone

t1tuo16n de:!1n1t1va. 

El Sr,Reotor solud6 a los prcrientes inviténdoles a 

tol!!fl.r 1n1c18t1vaii q.11e st acoo.odaeen· u 1010 circ1rnctoncias 

actualae d11 bonda r e novaoión univer51i tnria. 

Sr.Dec!Ilo de la. Se pl11nte11.ron principulmonte lcn problemoa de ma-

F.Filo!'lo!in Y L-trioula de ingr111i;o y de 9-eigrni.turo.~,tanto en el B!l.pecto 

Sr.DMiuio d~ lo. de la 6pocu de !JU oelebruoidn en lor: circunetanciwi ao-

Jl.!)e~r.<'t.r:.. tuo.les como en •l de n!orma de derechoa,docu.mentacidn 

l'i!", Secretario de y plane o de ~1,tudiCJ1 parll lo. m11J or selección de los 

la F,?Jedicine. alum:ios;sishmas de enaeflaru:a¡o:rsani.u1cidn de u?U:I Uni

S:r.Secrete.1·10 de versidod popule.r y otra de ceractl!r profedon.al;reforp;a 

le P.P. Y Letraiuel !'ntronato de Cultura:reorgani¡;eción de los Ini;titu

Sr.Secreterio de tos y otros oentros da: entea,y otro11 t oce.f! de 1nte:réa mils 

la P.Cle ncia!l. secundaria. 

Sr. Gel6n y dos Inh:rvlr.ieron lo!l vooales Dr.Ferr!Llldo,Sr.Cellbt de 

mo!l de 2e. P.D.B. lo F.U.};, ,Con;,:alvo,06ale;;-Nadul y otroP. Sres.expon1ando 

Secrctario,-Sr. todon sus pu.ntos de vista oo1nc1denhe em que la Univer-

Pl!rer:. :ildod en generE.1.1 ha entredo en un per1odo de renovoci6n 

tota.l y e:s prccieo dar la i;P.noución de que lee coses 

no continuen 161,1el que enteA,Se incl.inaron les Sres,vo

cele9 e. la. prdrrogu de loe plazoe,en ouanto o l~ Dtitr!

cula de 1ngrea.o 7 BA1gnetul'na,ha!? ta q_ue see pos1ble le. 

reorgenizec1dn econórntua y ¿e loo planen de estudios;a \lJl 

detenido c:itud1o pera una verdellcro orgenizsción de lo. 

Universidl'..d popule.r 7 r,rct'cfl iONl.l y a edi.;.é!inr y l'"e~ol

ver con la meyor oportunided todos lo!' decé~ problemns 

Fren/e Universitario. Periódico de la juventud estudiantil. Número extraordi
nario, València, 11 de febrer de 1938, 
Archivo General de la Guerra Civil Española, Salamanca 

La guerra va alterar molt prompte la vida de la universitat, la 
majoria dels alumnes van anar incorporant-se a l'exèrcit i, a par
tir d'abril de 1938, amb l'arribada de les tropes franquistes a la 
Mediterrània, es va suspendre l'activitat acadèmica. Frente U11i
J1ersitario va ser la publicació més important de la Unió fcdcrnl 
d'estudiknts hispans durant la guerra. Animada per Ricardo 
Muñoz Suay i José Orozco Mui'loz, hi van col·laborar José R. 
Morales, Vicente Gaos, Ricardo Orozco Muñoz, Jacobo Muñoz 
Soler, Manuel Tuñón de Lara i Vicente Marco Orts, entre altres. 
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Acta de la primera sessió de la junta de govern de la universitat, després de l'inici de la 
guerra civil, 1 de setembre de 1 936, Universidad /iteraria de Valencia. Actas. Años 
1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1940, 1941 y 1942, 
Arxiu, Universitat de València 

Amb el triomf 1el Front Popular, hi hagué canvis en els equips de govern 
i José Puche Alvarez, catedràtic de fisiologia, va substituir Fernando 
Rodríguez-Fornos en el rectorat. Els degans de ciències i lletres, Fernando 
Ramón i Ramón Velasco, van ser confirmats, mentre que els de dret, Josep 
Maria Ots i Capdequí, i medicina, Luis Urtubey, van ser nomenats l'agost 
de 1936. Amb l'inici de la guerra, el professorat contrari a la República 
que no havia pogut absentar-se va ser depurat, un fet que adquirí inten
sitat el 193 7, i va afectar 38 dels 81 docents. Entre els qui van mostrar la 
seua lleialtat al govern, algun professor, com León Le Boucher, de la facul
tat de ciències, va morir al front de Pozoblanco, a començament de 1937. 
Puche va ser rector fins al març de 1939 tot i que, en ocupar el càrrec 
d'inspector general de sanitat de l'exèrcit de terra, el 1938, el va substi
tuir com a rector accidental Ramón Velasco. Mort a Mèxic el l 979, Puche 
fou un dels set rectors d'universitat que van haver d'exiliar-se després de 
la guerra civil. 

l 
nDmERO EllRIOIDl,0111 

1111 

EDITADD 

j 
PDR ,LA 

l 
U. F. E. H. 

YALUCIA, 11 n■•<H 11 .. 

pen e, u foe li 
as CE.NTIMOS 

f ner~íns ~ue lleuun un camino: :¡ f s~oño ~Hm 
l~s ~ue· lrH~HjHO ! 

Como símbolo clocuc11te de u11a Lh1i vcrsida<l que late al rilmo de la contienda, 
estàn-las masas de jóvenes esludia11tes que en d Ejérdto y i:cn la retaguardia 
asestan los golpes definili vos a la oia ir,1sciblc de la facción, entre¡:¡ando sus 
cqnoci mic ntos lé..:nico.s y cnlturaks a la ob1·a dilHc:111a del caminar ascendenle. 

ck la l·lumani<l11d 
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El Puebla, diario republicano de izquierdas, València, 15.325, 20 
de juliol de 1937. 
Hemeroteca Municipal, València 

El 18 de juliol de 193 7, en el primer aniversari de la gue
rra, Manuel Azaña va pronunciar un discurs al paranimf. 
A aquesta intervenció fa referència Azaña en El cuademo 
de La Pobleta : ''A las once y media me he ido a Valencia, 
para pronunciar mi discurso. Ha durado una hora y diez 
minutos. Nos hemos congregado en el paraninfo de la 
universidad. El ministerio de Estado ha cometido Iagaffe , 
netamente provinciana, de invitnr al cuerpo diplomatico. 
La índole del acto no lo aconscjabn. Pero no me consul
taron. El calor, irresistible. Nunca he sudado tanto. EI 
discurso ha gustado mucho." 

Di;curso pronunciada por el Presidenle 
de la República, Excmo. Sr. D. Manuel 
A2aña, en el Paraninfo de la Univer
sidad de Valencia, el día 18 de Julià 
de 1937. 

UNA FECHA MEMORABLE 

El Gobierno ha t:reído conve:11ic11te que Cit ~1 clb 
de hoy ntc du i111 .:'ll puchlo dicitndolc nlgun111 ~'"· 
hros corTupcmJicnt<:!'i 4 l.is cirrunl\l:1nd.1s Jd d(n 1 

1>:, r In t'Oniidcmríún d~ que cl Prt" ic1cntr t1c 1:t Re• 
t>úblh:n r1:1irtsc11tn. y clcnotn unn conthu1idnd que 
t•s i por cncim:i de la mudmlxa~ de lo Cobicr110."-
1· 110 l<>-< ,·n!vcu« de l:t tiolltlcn. Lo ltngo con pln«:r, 
l""t>mo itmprc. 1\unque 11 0 <leJitn de cilnr pn?scntc:~ 
cu mi :turnto, y CJI Clcrlo modo Jo t,0btc:1..vg~n, In 
J;:r .. wedtu1 de l"' C'l rt'llll tnncaa.s y lo impoucnk tic: 
los rccucrclos. 

VERDADES IRREFUTABLES 

Es prcc.i!'tO c.J arte ('ucntn clc que. en dcrlc1 moclo, 
M: ,·h·c- un ftOCO ~,:cln,-o del rnlcnch1rio, y, nsf, en In 
1-olnci611 dt lo.~ clfo.cJ cn:nHlt> rcn¡tnttte unn !cC'ha. 
mt.mnrnblc que, n m1<:¡1:lro ju i~io, ~tiin1n unn. grnn 
cli"i.sori 1 ~n c:1 \ tmJl01 cl c:1pfritu :,.e :(ic.:nlc .. ~1uln
ro . .i ment~ indin:uJo n pcmsnr que cs:1 ren11nridú1t 

-a-
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L UEBLd 
DIUiO mmtlCA!IOal!! aOUlll1DAS = .• l...w.n VKllffl IIASCD IIÜ!? 

U.UN • tffe.tn lUU YWHQA.~tt. Ol JJU0 ;e )Hl 

l Pres.idente ~zaña h.abló, 
a l pueblo español 

Por la libertad, por Ja república, por España. Histdrico discurso del Excma. Sr. D. Manuel Azaña, 
pres/dente de la Repvblica, en el 1 º aniversano de la guerra, Madrid-València, Ediciones 
Españolas, 1937. 
Archivo General de la Guerra Civil Española, Salamanca 

Primera pàgina del discurs de Manuel Azaña a la universitat. Durant l'escada del 
president a La Pobleta, el doctor Peset el va assistir com a metge alguna vcg:id:i. 
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1411.U!TECA UJIYWITW y PRO'IINCW. 
VAIINCIA 

8 11010. Sr. 

Ilmo. 3r, 

!¡sb19ndo observudo huelles 
de humedad en el rofl.1.cio •:¡ue f1ut 
hobilitado pera gLl::irdar les joye.; 
U!.bl logru.fices de esta 3ibliotecu 
Univer~itariu, lo po~eo en conoci
rn.iento de V. L po!" si cree del 
ca:;o -.¡u~ cg:::ibiemo a impresionea 
ocarcu d~ :!.a'ITSohicion mcjor a 'to
:::iar con re:~1Ject,, el tr"1~lado de 
los ltbros: bien o otro lll,t:Hr Ja.'l
tro de l!l c ►.1se o òiAn a lag .. rno di1:i 
10!;3 ro!\ lBiO~ iwb i )i. tddO~ ntir.'J e,.¡

t os fine ::'.' por cl X!nisturio de I :-.!1-
t!'uceior.. Ptlblica. !.!e permi to ha
cerle notar la uracncia de tal re
oolucion. 

Valencifl 12 de Agoato l~:r, 
Le uuluda 

Rector de la Uni·.rersidod de 1falt'l?1Cis. 

A1'i\.W DE LA UHIVHRSIDAD on VAI.EHCtA 

F.N~ANZAS i'ARA EL e.'tAMl!:N FINAL 

1.-l11roch1;d6n al utadlo dt 11 Hbi.rlt, 
ll.-Es11dlo,obn:Hls1orl1Modtt0,1daB1púi1: 

ta .... uln h ,\lt .,.,..,.,_. n,-a.ta m t l s!alo XVII, 
111.-~111, ,., l, fllt,10,W C...11.■,.,1•0 f4 l!s~i\•: 

~ tlllipedh ,.Mia n 11 .. jlOlt. firrlUlllo VII, 
!V .-t.t ..... , _.. llt....,_ UM'fu~ Uo41m. 
v-1!•~ sot.R KJ01•lt U•hcrs.tl Coa11mporhu. 
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XXI ENTRE DUES DICTADURES. 

Carta de María Moliner, directora de la biblioteca de la universitat, al rector Puche sobre els problemes que afecten el bon estat dels fons bibliogràfics, València, 12 d'agost de 1937. 
Arxiu, Universitat de València 

El setembre de l 936, María Moliner va ser nomenada directora de la biblioteca de la universitat pel rector Puche. El 1939 va ser depurada, i va arribar al càrrec 
José María !barra Folgada, que l'havia ocupat amb anterioritat. Durant la seua gestió se'n va millorar l'equipament i s'adquiriren al voltant de mil títols. Contra 
l'opinió de la Junta per a la protecció del tresor artístic, no va permetre que els fons bibliogràfics i la col·lecció numismàtica isquessen de la universitat, on 
habilità condicions de seguretat. 

Acta de creació del Centre d'Estudis Històrics del País Valencià, València, 27 d'agost de 1937, Junta de patronato del centro de estudios históricos del país valenciana. Actas. 
Arxiu, Universitat de València 

A9u~-st ambiciós projecte de b República va ser promogut pel cons• llcr provinci¡il Francesc Bosch i Morata i c rea t per decret del ministeri cl'lnstnicciú públic., 
cl juny de 1937. Va tenir la seu al Col·legi del l~uriarca i fou p1· ·sidi1 pel rector José Pudic. A nquesw reunió. celebrada ui rcctorm, hi vn n assisll r C1 mb c l n:ctor 
i c l conseller, els cutcdràtics )osé Ddcito i Josep Maria Ots i C.1pclcl1uí, i Fcli¡> Mnleu, dirèctor de l'Arxiu Rcglonnl de Vali:nci11. Ac¡qcsrn ln~titucló, frustmd:1 
pel resultat de la guerra, representà un paper important en la salvaguarda del patrimoni bibliogràfic i documental. 

'Plan de estudios para la Facultad de Ciencias jurídicas, políticas y económicas", Anales de la Universidad de Valencia. Cursos y conferencias. Segunda època, número 1, 1937. 
Departament d'Història Medieval, Universitat de València 

L'octubre de 1937, la junta de govern va acordar crear la facultat de ciències jurídiques, polítiques i econòmiques, decisió que va coincidir amb el trasllat a 
València de molts professors lleials a la República procedents d'altres universitats. Els estudis de la secció de ciències econòmiques s'organitzaven en vuit 
semestres, però va ser una iniciativa impossible de dur endavant durant la guerra, i finalment frustrada durant el primer fran9uisme. Cap a mitjan anys 
seixanta començaren a impartir-se aquestes disciplines a València, al Centre universitari d'estudis econòmics, promogut per institucions locals però dependent 
de la universitat de Màlaga. Ben prompte es va integrar dins la nova facultat de ciències polítiques, econòmiques i comercials, creada per mitjà de la llei de 
28 de desembre de 1966. 

La juventud estudiantil afirma sus deberes y sus derechos, en la Carta del estudiante del pueblo, cartell, València, Editorial Alianza para la Juventud, 1938. 
Biblioteca Històrica, Universitat de València 

Cobertura del curs 1937-1938 s'ha¡,'1.lé d'endarrerir fins a l'i de novembre. Un dia abans va tenir lloc un acte d'adhesió al govern i al seu intent de mantenir la normalitat 
acadèmica. Hi van participar, entre altres, Maria Zambrano, per la Casa de la cultura; Angel Gaos, per l'Aliança d'intel·lectuals; José Gaos, rector de la universitat de Madrid, 
en representació del ministeri; i Ricardo Muñoz Suay, com a comissari de la Unió federal d'estudiants hispans, el qual va tancar l'acte llegint aquesta carta de deures i drets 
de l'estudiant del poble. 
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MEDICA 

NUMERO J·IOMENAJE AL 

PROFE:SOR J. PE:SET 

con motivo de sus Bodas 
de Plata con la Càtedra 

ENTRE DUES DICTADURES. 

1 

Cira García, "Paginas médicas. Reportajes y visitas. lnterviú al Dr. D. Juan 
Peset", La Semana Grafica, València, 133, 26 de gener de 1929. 
Arxiu José Huguet 

Joan Peset Aleixandre ( 1886-1941) va ser des de 1916 catedrà
tic de medicina legal i toxicologia a València i director de l'ins
titut provincial d'higiene. El seu treball davant l'epidèmia de 
grip que afectà bona part de la província de València en aquell 
moment, la seua pertinença a diverses societats mèdiques de 
caràcter assistencial i el seu treball al laboratori de Vicent Peset 
Cervera van fer d'ell una figura coneguda i estimada en la 
societat valenciana. 

Crónica Médica. Número homenaje al profesor J. Peset con motivo de 
sus bodas de plata con la catedra, València, any XXXIX, número 818, 15 
de maig de 1935. 
Arxiu familiar Juan Peset 

Fundada per Manuel Candela a la fi del segle XIX, Peset ini
cià la tercera etapa de Crónica Médica el 1928. Aquest home
natge, promogut pels seus amics i deixebles, compta amb 
diverses col·laboracions científiques i detalla les publicacions 
del doctor Peset, aparegudes en diferents revistes espanyoles i 
estrangeres, entre l 905 i l 934. El darrer número de Crónica 
Médica va aparèixer el gener-febrer de 1939, a cura de Vicent 
Peset Llorca. 

XXII 



XXIII ENTRE DUES DICTADURES. 

Francisca Ferrando, retrat del rector Joan Pese! Aleixandre, 1932. 
Universitat de València 

Peset, que havia estat degà de la facultat de medicina a la fi 
de 1930, va ser vicerector amb Marià Gómez i rector entre 
maig de 1932 i maig de 1934, durant els anys centrals de la 
República. 

Universidad Literaria de Valencia. Expediente personal del Don Juan 
Bautista Peset Aleixandre, catedratico numerar/o de la Facultad de 
Medicina. 
Arxiu, Universitat de València 

Abans de doctorar-se en medicina, química i dret, Peset s'ha
via graduat com a perit químic i perit mec.inic. Pensionat per 
la Junta d'Ampliació d'Em1dis, va treballar amb Freseni~1s a 
Wiesbaden i amb Juies Ogicr i Alphonsc 13enillon a Paris. El 
191 O va obtenir la càtedra de medicina legal i toxicologia a 
Sevilla, la qual va permutar amb Francisca Orts y Orts per la 
de València, el 19 l 6. Des d'aquell moment va treballar a la 
focultat, i aconseguí crear una escola en uè van dcsrncar L"lín 
Emralgo, Aguilar ÚlSlclló, López Gómez. Lópc7. l bor, Guija 
Morales, Pérez Villamll i Pérez Argilés, cmrc nitres. L:obm de 
Peset se centrà en tres àmbits: la química, l'epidemiologia de 
laboratori i la medicina legal , disciplina que assentà en el con
text medicolegal europeu. Va ser separat definitivament de la 
càtedra per decret de 29 de juliol de 1939. 

- M ,t,11 '//IAf4<J 41'1rrw1t1,,r,., 1 >Ja1 m, t1 -:ñ.-1'W~ ii?A. ~ 1 ~ i -;~ 11'/( ✓J;11 
---, 18UGBS 

~tt ~/✓1,;&,✓,.t. o/d1a1.ú?

• ,¿ ç . • 

,f)u.1,, ., _ç, j/c"-J«_·,,--__ ¡,, R/,(.//~-'. , ,; J._, 
,,.. ... ,l/.; /. l' .. ~ .. , , .. •;,., ,,. / ,· ,··,., /. 

~ rlértf /¿j 

,,;.d:, 

a 'l' 7'.r ,,--;pJ' ,¿ .a-/ . /, l ¡ 
.J!,fw v,;;l'l// ra. ~éA'"t- d"&/.ct.tt-1/t,i!'/? 

1 
;.l~,11t'~º ,s1 i,..,e.a,l'"'f'~ "'~ 11J1. ;.~ t,-~ .:,.J.1¡;.,0 ;.;_~,.,w.1 ~" ti:li, Ill/! . ' 

. M-·i-,. ,l,1 l'f,t.J;-,.·,,.,.c.7. t1 .. 

-~ /4--
g;t,;a,~1,4✓,r/4 .,A'¡c,ç¿';,,;..,a, 

l 
Birret doctoral de Joan Pese!. 
Arxiu familiar Juan Peset 

D'acord amb la tradició acadèmica, 
cadascun dels colors de la triple borla 
identifica la facultat on s'ha obtingut 
el grau de doctor; el groc, de medicina; 
el blau marí, de ciències; i el roig, de 
dret. Joan Peset va obtenir aquests 
doctorats els anys 1907, 1908 i 1909, 
respectivament. 



ENTRE DUES DICTADURES. 

las individualidades y la situación 
en las cor,ductas actuales 

CONFERENCIA DADA 

JUAN PES ET 
<A,rl:.•.JllCO ~ u rM:~UAll Ol ""IO!GH,t, 

DESDE eJ primer momento de esta 1r.igedià he diêhò 
lo qua ha sido rep01 tdo por 1nuc:hosJ _2!o dt:imos 
en clcmpo.s de hllbl3f, lno de labo1u ro'ili ~ É· 

r 1· l h• hccho di.ri,rnomt ,¡, · ndo ,l Gobltroo de l Rc-
übliu en mi CAPO o · ·v· d E'érci10. Si; 

· tmbngo, hoy me corrcspondc dirigires la p;:11:lbri, , 1 ucri• 
do por m1 Universidad, dondc CJlud1t como ailumno y 
donde he leuldo 111 sucnc de acguir cuudiíindo con mis 
alumnes, mientras elles han ido ocupando c4tedras en las 
Universidades espaOolas. Recuerdo esta sdlo por el contraste 
de lo lejos que estas circunstancia.s me han colocad~ de 
cu,,no llcnó m, ,•id,1 Empino pcrple¡o :a n1c lll tslcnsidn y 
l~ oricnu,c.ión del tem.a , Lim1n,r~ 1:a primt:ro_ y p.cdi~ J Ica 
ngu1ufa todi la Ai ncc,ij,iad dic. quc- me sitt110 c:1pu;:,11uo 
sdlo 1n10 Je pc,scguir lil-qutl colfo< m1cn10 clilro de los 
bc;hol que permlte ducubrlr tn dfos. los ycrdmdt:r())'•,.,J.o-
res.. Lua:, ldlo lui. ounquc olumbrc l:.u i:osis rnalu. pe-dia 
Nicn:sche. 

M:ls ,IIJ dc nt'l,uo )·o. de nuestro mundo su~jc:1ivo. e er ~ ' ' "' 
indcpeo~ÏtfllC'mcintc de l mund'o HSico que no.s rodt:1, 1icnc ~ ,,.,. 
cs.istcncl11 objt1h·:t un tcr.-:cr mundo, cl mundo de los \'Q• 

lores o cu,Hd1d11 idc,J • oomplc11mcn1c inconfunJibl4 

,,, 

•· 1111 P111f11l d de h ald1d .. 
&,..Afb T,tcfk: l"".slluo 

, ,.t., J, O. N. S. 

V AL E NC I A 

' 

S,\I UI)() À l lt,\IICO'J' 

,AHl>lllA l!SrA~AM 

XXIV 

Ofici del Delegat provincial de sanitat de Falange a l'auditor de guerra, amb el qual adjunta un exemplar de la conferència pronunciada per Joan Pese\ al paranimf 
de la universila1, amb indicació de les afirmacíons considerades delictives, Procedim/en/o sumano de urgencia por rebelión, número 13291-V, contra Juan Peset 
Aleixandre, València, 1939-1941. 
Tribunal Militar Territorial Primera. Juzgado togada número 13, València 

Denunciat per metges de Falange, entre ells Àngel Moreu Gonzalez-Polo, Antonio Ortega Tena i Francisco Marco Merenciano, el doctor 
Peset, detingut als camps d'Albatera i Portaceli , va ser traslladat a la presó Model de València, on coincidí amb algun antic alumne, com 
Ecl unrdo Bartrina. Va demostrar Ja falsedat dels delictes de sung que se li imputaven, i Falange presentà una segona denúncia aportant com 
a prova unn conferència publicada dins Anales de la U11i1,ers itl11tl tic Val,:ncia, el 1937. 
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Còpia de la sentència del Consell de guerra petmanent número tres que, per mitjà 
de procediment sumari d'urgència per rebel·lió, número 13291 -V, va condemnar a 
mort Joan Pese! Aleixandre per un delicte de rebel·l ió milltc1r, València, 25 de març 
de 1940. 
Tribunal Militar Territorial Primera, Juzgado togada número 13, València 

El professor Joan Peset Aleixandre va ser ·onclemnat a mort per un delic
te de rebel·lió militar, a través de sentència dictada el 25 de març de 
1940. "El doctor Peset -va escriure anys més tard Pedra Laín Entralgo
íue condenaclo por una aparicncia de dclilo". Migud de Unamuno, 
dnv,HH cl rumor c¡uc havien mort Rodrigucz- Fornos .-, Vn lcnd,1, ja ho 
hnvia proíc ti ~at de · cie Salamnnca, a fl11al !e 1936: "lA quié11 de 
izquicrdas íusil.1r:in en compcn.,uc iún al entrar en Valen i:1 los . .. ncgri
rojos? ¿,A Pe set?". 

Acord de la Junta de govern de la universitat de Valèncla, pel qual se sol·l icita per una· 
nimitat, davant el ministre d'educació na.clonal, l'Indult per al professor Joll/'l Pese! 
Aleixandre, València, 14 de maig de 19 41 , Uníversidad Ulerarla de Vafencfa. Actas. 
Años 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941 y 1942. 
Arxiu, Universitat de València 

Trn1¡scorrcgu1 més d \ m ªº)' des de la ondcmna, la uniw r it:ll sol·licità 
f'índult per al professor Joan Pcsct. Aques ta sessió va s ·r In primera pre
sididu pel nou re tor Fcrnand<> Rod ríguez-Fornos. Hi van nssisli r, a més, 
cl vicc1·ccLor, Josê Gascó Oliag, cis qumrc degans: Francisco Ma,·tín 
Lagos, Francisca Beltnín, Francisca Alcayde Vilar i Ricardo Mur 
Sancho, i el secretari José Pérez. Hi hagué altres peticions cie clemència, 
com Ics p1·omogudcs pel seu deixeble Pcdro L:1in Emralgo i per l':1r<1uc
hisbc l'rudcn lo Mclo, però no v1111 tenir èxit i Joa n J>csc t J\lc ixandr • v a 
ser a fusellat a Pnu:rna ,1 24 dl! maig de 194 1, "Todo $C e t relló con Lra 
un muro - va dir moll després L:1í11- , Iu terca ncgaLiva del gcncrn l Varda 
a soli citar el indulto". 

_ i,•lis tieron -

:"re.,ir1onte, iil 

#,~:::~:~~~r 
_ Lo~ 4 Deceno,. 

:!tl\Ó ay3oo-rtt~:rio 

!. r . p/rez: 

-,--

O .ï .7i:!.o7!! 
oÜ■dt, por In,... pa, ,. • la - 01.tl , . fi l• h • •'1h,.111 IU-1 
112 , 1.,,, 11&, ~ ... _,..,r , ....... .,u.,,-, t,1 • : .. ,1,h u t , 
ur. ,1-1,,,t~ •· r ! dl .,, ¡,M'h"lh ♦ , , •• t,h-1n h t -l 

l , .. ,. lt, 1,t! 1ftlo • •• 11,1 ,n-tl l '"'1"11 <l l 11• , ... . , l, :.:. l O 
• • •• , .,. ...... l • 1111.111 • •\ _,,._ . • • '. , t..10." l p • 

h P'llDI do -,11111'11 oOD :•• , 11 ,,\rl•I de t• \llh••IAt 1\. ~hllt • ttl•~h• 

n\&n 0 1,n t•. do lnduUo r l • •• • U• •• thU ,,., -f•t•r• 
111n .. 16a 111 •~•nth d1 .a ~1 rd11 - lo t t, ¡. • 11 Ill l• l•f t • 1 ""°""9 
dl l'H'J,· :-.-.• • •o tl•!•••,..• d111 ■cUolt•r la l ..,, .. &,,, d1 • 1-
puulr, •• ..:.rnu • l • • Ul.11 •• .t dnt•o dit 
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••• · • o,,. ,r h 1rtr:onJ11, >Th _.,,. ,t.-r•t-a lrl.lh: cr1 .... 111o t .. 11 • · 
d•J-~ bl lt •1•'- l t-1,..-.,.4• •11..t•I• ,, .,, .. ¡.o •,I• •~.,..~ l .... ~. 
oül,• r■ ,., •w•tt• (fir• J fil~ 

'r'..i 

JU?IU Di OOBIElUfO 

9uion del dia 14 h !dayo do 1941 . 
- l t!JJ t' ':l l t 

ReWUda en el die de bo;r a la~ dooe la Junta 

de Gobierno do eeta UniverRidad,0o~pue11te. de loq 9eftore" 

Vocale11 enote001 al marsen, ell'I ol do~paoho ïteOto:c-el, be Jo 

le prulidenaia del Exmo.9r, Rector D. Pernando ~odrigue:: 

?ornon y obintc le. aoaidu 'le di6 lectura al acta de le 

anterior que tué eprobada.7 ratit"ioedo Ill e~ludo del Rectar , 

Enterada la Junta de le '<Jitu8o!ón Juridico en q_ue ,.e 

holla el qua fué Rector de ente alto centro dooen'Ca l).Juen 

l'aset .Aleix11ndre , !le cru oblis_eoa coral.:ente a e"olioher 

del Exorao.Sr,JUnil:ltro de Eduoaoidn l{ll.oional le olecuanois 

penible en 1D :potioiói_i de iodulto de la peni 1mpuasta e.l 

cinmo ,y, al e!eoto_ aouerdo pa% uncnir.iidod expre!larle por 

ln pr ■'!lsnte e11t01l n~ntitliantoe huahitar~oe, 

So lev,.mtd la eenidn de i¡uc oortifico. 
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¡Viva la Virgen de l 
¡.MlRIBA 

¡Fran·co, Fra 
"------~ .............. ----~-

A l hun irse la ànlipatria e 
renace el país .His 

Valencia se ha lanzad.o a l 
s·oldados que traen la p 

Decí amo s ayer ... 

La Correspondencia de Valencla Diario al servicio de España, València, número 23.911 , 29 de març de 1939. 
Col·legi Major Lluís Vives, Univers,lat de València 

■ 

o, 

Les tropes de Franca van en tra r a València cl 30 de març de 1939; un dia abans havia estat ocupada la universitat per 
Manuel Batlle, catedràtic cie dret civil adscrit a València i representant de la quinta columna. Batlle es va fer cilrrcc del rec
torat -ocupat interinament por Ramón Velasco, després de l'e ixida cie José Puchc cap a Barcelona-, i va nomenar com a 
degans Miguel Martí Pastor, en medicina; Salvador Salom, en dret, Fr:111cisco Ikltrún Bigorra, en ciències, i Francisca 
Alcayde Vilar, en filosofia i lletres. 
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Informe del rector José Maria de Zumalacàrre9ui al ministre d'educació 
nacional de les baixes que, per diverses raons, han afectat el professorat de 
la universitat entre 1936 i 1939, València, 24 de juny de 1939. 
Arxiu, Universitat de València 

Entre alu·c profes ors, cl document esmcf\la Juan de Contrcras, 
marquè~ de Lozoya, c., tcdràtic d 'hi tòria l llavor Cap del servei de 
recuperació dt!I Lresor artístic naciona l. Acabadn la gi.1err:i , e va 
procedir 11 la incorporació dels proíc sors sancionats per la Repú
blica i s'inicià l:i depuració dels qui hi havien romà.s fid Is . LII 
depuració írni1quist:1 vn ser menor en quantitat, però de caràcter 
mé violent que la rcpublic;1nn. A la un iversitat de Vnlè.ncia afectà, 
de diversa manera, dinou professor -dotze catedràtics i set pro
fessor auxiliars-. 'apl icà la jubilació forçosa n Lluís Gonzolvo 
Paris, c:ncdràtic d'nrqueologia, i la scpnrnció definitiva a Josep 
Mnrio Ots i apdcquí, de dret; n loan Peset, José Pu he i Lui 
Urtubey, de mcdicinn; l n Robcrto Arnujo, de matemàtiques. A 
divcrso auxiliars no s 'l vn prorrognr cl contracte, com Salvador 
La Casta i José Morera Arrix, ambdós de ciències , José Deleito y 
Pii'iuela, sancionat el l 939, va ser rehabilitat el 1941 amb la mei
tat del salari, i confirmat en la càtedra el 1943, tot i que llavors es 
trobava a Madrid, dedicat a la investigació. 

REO:!OR UlllHR3lDI il A Jtn: nr.¡inoro Nl,O!OIIAI, ER~ll!llli7. A$ 9UPT.R;03· 'f 
l,ll;DIA tH I~rcn10 2~!11)/0ION HA0JG5~!, . 

l! A D R J p, 

~ort101po V, 1 , que dtodo 18 Julio 1936 t4oron boJo ooto On1~o roi 
Ood D, !'odn> 'l'omorit Ol•ca , Ootodr 'tioo PoaulOud od1a1no fell aol d 17 
ogoota Oioho ono . lh!!nri quo Oaotallo Or1n , OotQdril'Uoo 0'1 ono1oo follooi 6 
!Jo•Ulo dondo o ■tu.vo eds:,oTit o do.rento ov1i:tento no oonooidndoa:o auto 
1ontro fooho boJo . n.Jo•4 O•••~• Onro i o,oump!id 70 1no1 13 o;,Uombr t 
1037 , Jub i!odo por gobtorno TaJo oomo ounoidn eotd boy odr v1a1o oo·tivo . 
ao •• pr ,acntoron oeto Un.ivernid,,d deooonoo14ndo10 ,porode ro D.J oDIII 
oto oop4oqu !,Oottdr dt100 de .Deuoho , D. Juon Peeet Alotnodr o Y 1>, J oad 
ru,oho Alvoros , Oatodrdtioo• do llod1o1n,, y D, llioota A,lool d enor o ,do 
Doroaho , D, Ju.un do Oontroroa y T,6pos do Ayolo dosompoeo J•~ott.U"o ~er
via ! o r oouporo.o16n '?00010 /,r t ! utioo ttooionol y D.Mor i ono Jlu1gdol or• 
ouvo, Jo.t:o t lU'o Se,-•11.oto Fooionol /,ou.n~o• Eoloa1Jlo~i• •• on e1 !!1nh 
tor1o dt Juotiaih i,oaoon.oo1dn6ooo oot:c Ount r,o olo1e e,;oedenb i o loo 
turr oonco1'11' a .Oontuet.o ta1ae~em.b itocrut 20. 0al~dolt , 

Valenoie,24 de junio de 1939. 

Serv1o1o Weo ional. 

ARO DE l·l VICTORI A, 
El Rector, 

APERTURA DEL CURSO ACADEMICO 1940-41 

WURJOJ, GllAWf UMOJJNO 

¡ ' 
El p,,Jndo dfo 4 luvo lugnr en 11ucs1r.1 Jnivcrsidad :l a salem11c, ilperturn del Curso 

Acadé,nlco d, 19-10-1 1. 
El S, r,, U,, por c\isp.osici6n minislcri-'I parlicip6 por µrimcra \'CZ en cl misrno, con 

caróclcr oíici;:il, ratHicanda cor\ ella la prescnciíl ílclíva que en la vida 1111ivcrsitaria ha lcniclo 
el SincHcalo. 

Nucslro Jcíc de: Dislri101 camarntJa Gu1.1min Zamorano, rc prcsentó ili S E. U, en l:i 
tribuna, dando a su díscurso d tona comhalívo y ardícnlc de 11U1:stro c:;tí\o , 

El cakdr.31ico de De.rccho Civil Dr. O. Salvador Salom, rll6 lccturo .l du discurso sobre 
"La rèsponsabilidad aquiliana dc. los propietarios de c.díficios r dl! los arc¡uilcch.>s r rnntr¿'l• 
li.stas scgün e.l Còdigo Ci\'W'. · -

El Decano dl! la Facultad de Medicinn. Dr. Marlín Lagos, en funciones dc. Rector J.eci• 
dcnlal1 dcclar6 ablcrlo 1:1 Cllrso t!I\ nombre llcl Ciudillo, pro11unciando Ins pal;:ihrns de ritual, 
dando' íin al aclo los Himnes de.l Mo,•imicnto r los grHos de la F<1l;rngc, 

[..(l Pruidcnd.i, ocupadil por et E.xcmC)' Sr. R.(:dQr (-;,cc:idtn tal), tenia a su Üllr«h~ .si 
E)r.i;mo. S,. GcnQ.rn l ldt de lil m ll~~i6n Mlllt:s r. }' a au iu¡ult rdh ni Excmo. Sr. Gobernador 
Civ11 dt la., Pro,•IN.:lo, n¡uramJo a conltnundón r.1 Jcíc: dtl Ois1ri10 Un iversil<lrio, que o.s1c-n1.1bo 
odcm6J •~ r<pr •t~ntncl6n t.ld Jtk: Provhiciol del Movim cmto, 

DL O UlVAODR !HOM 

Notícia de l'obertura del curs acadèmic 1940-1941, Estudio y Acción. Boletín del Sindicato Español Universitario de Valencia, Valencia del Cid, novembre 
de 1940. 
Biblioteca particular, València 

Una imatge frcqiicnl a la universitat del primer franquisme. El 1943, el ministre José lbai'iez va reorganitzar els ensenyaments per mitjà 
d'una llei d'ordcnnció universitària. Inspirada per alguns teòrics del nou règim -P~mnrtín, López lbor i Laín EntraJgo, entre altres- va 
ser redactada per Torres López. Un text farcit de falange i catolicitat per a una universitat pobra, depurada i fèrrí:uncnt controlada. 
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Orla de la facultat de medicina, primera promoció de la victòria, 1 931-1940. 
Col·lecció particular, València 

Aquc..~w promoció il·l11s1 ra l'nllcrndó que la guerra vn on1sio11nr en c is estud i. 
universita ris. Del claustre de professors de mcdicin,1 estan nbs 'nlS alguns profc~

sors, dcpurnls o c., illnts. Les fo ulla de medi i11;1 i ièn ic. foren le més ,1 ligu
dcs perquè en dies hi crcn cis proícssors més propers a la Rcp(1blicn. 

Facultat de dret, primera promoció de doctors, 1946. 
Facultat de Dret, Universitat de València 

El ministre lb:íi'lez Martín, en la llei d'ordenació universititria de 1943 -com havia fet Prima de Rivera-, va 
admetre que "Lodas la universidades podía11 conferir el gracio de doctor de sus diversas facu ltades" (art. 
2 I .5). La implantació va ser en general lenta. La facultat de dret, ja el 1946, organitzaria cur~e ts en cis 
quals intervingueren els catedràtics de les diferents assignatures de llicenciatura. El costum de l'orla de 

llicenciatura va ser imitat en aquesta, un tant excepcional. 
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LIBRO 
DE 

LA PRIMERA REUNION 

DE PROFESORES 

UNIVERSIT ARIOS ESPAI\IOLES 

EMIGRADOS 

LA HABANA 

1944 

Libra de la primera reunión de profesores universitarios españo/es emigrados, 
l'Havana, 1944. 
Biblioteca particular, València 

La derrota de la República el l 939 portà a l'exili un alt nombre de pro
fessors universitaris, molts dels quals es van reunir a la universitat de 
l'Havana el l 944, quan encara es mantenia viva l'esperança que la 
derrota de l'Eix precipitaria la caiguda de la dictadura de Franco. Entre 
els professors de la universitat de València s'exiliaren Emili Gómez 
Nadal, José Puche, Marià Gómez i Josep Maria Ots i Capdequí. 
També es pot considerar com a exiliat Niceto Alcala Zamora y 
Castillo, que va abandonar Espanya a començament de la guerra civil. 

Un poeta en la resislencia, València, Ediciones FUE, 1947. 
Biblioteca particular, València 

La FUE va viure encara uns anys en la clandestinitat i acabà amb 
la detenció el l 94 7 del comitè nacional presidit per Ricard o 
Mu11oz Suay, tot i que Manuel Tu11ón de Lara va poder fugir a 
França. Alhora era desarticulada una altra FUE, creada a Madrid 
després de la guerra, a la qual van pertànyer Nicol/is Sanchez 
Albornoz i Manuel Lamana, que van aconseguir fugir del Valle de 
los Caídos, on complien condemna. Els poemes publicats ací són 
obra d'Antonio Galvan, de la FUE de València, que el I 948 va 
aconseguir creuar la frontera francesa. 

Evolució de les càtedres i de les titulacions universitàries entre 1936 i 1949, 
dins José lbañez Marlín, X años de servicios a Ja cultura española, Madrid 1939-
1949, Madrid-Vitoria, Talleres e Hijos de Heraclio Fournier y Editorial Magisterio 
Español, 1950. 
Col·legi Major Lluís Vives, Universitat de València 

Glorificació dels èxits culturales del règim de Franca i del ministeri de José 
lbaüez Martín. Els catedràtics a l'exili van denunciar el creixement de les 
càtedres com a retribució pels serveis polítics prestats, en publicacions com 
el Butlletí de la unió de professors universitaris i el Butlletí de la unió d'in
tel·lectuals espanyols. 

Cl.,c.t ": tll S E:M'!.CJ J c. O 
·· z3 E!!"~:. · .. ~ 

,....r.- -
J, , 

.,;;:::::: _ _:_ ✓ 

EVOLUCIÒN DE LAS CATEDRAS UNIVERSITARIAS 

'fl()tafde auw.ellta de los lüula&os f.acuJ.tatwos 

LiffíïféT6ii iêfttr¡Iffij 
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La riuada d'octubre de 1957 va malmetre l'edifici de la universitat i, particu
larment, els dipòsits bibliogràfics. Fotografies de Josep C. Sigüenza. 
Arxiu, Universitat de València 

El dany causat per la inundació de 1957 va accelerar l'ampliació 
del campus de Blasco Ibañez. El l 959 va ser aprovada la cons
trucció de les facultats de dret i de filosofia i lletres. Els llibres tar
daren bastant més a recuperar-se. 

XXX 



XXXI ENTRE DUES DICTADURES. 



ENTRE DUES DICTADURES. 

V CENTENA RI DE l.A MORT 

D'AU JA MARCH 
QJftS()~ l», U.t~GUA l CUl,TIJ;'.A \'AI.L.IC1,\~JE.., 
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IUCTOA .\1A0Nt~IC 

llu:~. Si JOS!lP CORTS GRAU 

rí~.Jde. .. f Mt0.$9 
A 111 t,,U VíTAC IÓ 
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5ehc:liS ', .,--:(•"...J~ .J 'A t! :•.1 l\hr.:h, ..:-:rn:-.. ,\.'lri(".~ 
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f:I, ~¡ ,, Tu: ., 

Ci;, lt .!l. lll)fl 

c .. ,ir C!t:Jrir,ml 

P11r:.1.r.:nr f- •.!l r..-,r. 1:. :.;;.):(11:_::. -- ...: T>.r!~5. D:.o \ 

de '• f':lc•J u1 de F,k ;Í':l l U: tTu. 

V centenari de la mort d'Ausiàs March, Homenatge de la universitat de València, 1959. 
Biblioteca particular, València 

La commemoració de l'aniversari d'Ausiàs March, el 1959, va ser una de les primeres activitats públiques i tolerades 
del reviscolat valencianisme universitari, vint anys després de Ja victòria franquista. Una peça clau en els actes va ser 
un recital de poemes de l'escriptor valencià a càrrec d'un alumne de la facultat de filosofia i lletres, que es va donar 
a conèixer prompte com a cantant amb el nom de Raimon. 
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DEMOCRÀCIA SÍ, DICTADURA NO. 

En els primers anys seixanta comencen a manifestar-se a la universitat progressius signes d'oposició 
al franquisme l'objectiu prioritari dels quals és la derrota del SEU, que es produeix el 1965. Al seu lloc, 
hi van aparèixer les Assemblees Lliures d'Estudiants. Els cinc anys següents, fins a l'estat d'excepció 
de gener de 1969, són els de construcció, per mitjà de processos electorals i de participació 
democràtics, d'una organització sindical unitària, el SDEUV, la breu existència de la qual va ser 
trencada per la repressió. A partir d'aquest moment i fins a la fi de la dictadura, les reivindicacions 
estudiantils són promogudes per grups molt polititzats, oposats frontalment al règim i que, malgrat el 
seu radicalisme, sempre demanaven en primer lloc la recuperació de les llibertats. 
~activitat dels estudiants que lluitaven per la democràcia ben poques vegades van rebre el suport 
del professorat. Excepcions aïllades i notables durant els anys seixanta, i els professors no 
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numeraris en els setanta. Habitualment, les autoritats acadèmiques actuaven en perfecta sincronia 
amb les instàncies administratives, judicials i policials en la repressió i sanció dels contestataris. 
Van ser anys en què la inquietud cultural era difícil de satisfer. Malgrat això, i per camins molt sovint 
tortuosos, alguns joves van poder accedir als diferents corrents de la literatura, la música, el teatre, el 
cinema i les arts plàstiques i, fins i tot, promoure activitats de creació i difusió cultural, dins i fora de la 
universitat, amb el valor afegit de constituir petits espais de llibertat. 
Llibres, discs i pel·lícules proporcionaren als estudiants un bagatge cultural que no sempre es trobava 
a les aules. 

LA AGRUl'ACIO·DEMOCRATICA 
DELS ESTUDIANS VALENCIANS, 

-La A.D.E.V. fou constituida en decembre de 1960 . Uns eatudísns 
de pro.fundes conviccions democràtiques considerà aleshores crear una -

agtU'¡lacU dJ O.POs1ci6 sindical entre els estudians , En aquells mo -
mañts 1r, si tl!aci& era lamoil.làble r u patia i desint r6s d< la estudi< na 
i -per altrr . ban~r el S.E.U; prose J ·ia la s~ua t,;a't:íi"dc desviaci6 :1, • • • 
conti;<bl j;ot!'.11 teri de la univ<:rsitat , Avui ¡ <'lospr~s de trés anys de 
vià!l i lluita ·AÍJEV vol reiterar-se en els s eU!I orincipis 1 presentar-
los a les noves promocions estudians , · 

4 

• La ADEV continua definint-se com l' imica formul:a d ' acci6 sindical _ 
i profesiorial dels estudians va.lenciaris. El àou púnt do partida : ~i
neficacia í .l ' esperit totalibari que anima al SÈ\t i aleshores est~ 

, que la via. positiva està en mm tenil· un instrument de coordinaci i 
defe nsa dels estudians dins d I un esperi t progres i u i democràtic . . 

ADEV 
sitiva 

expresa els seti.s objectius que ·tièrien ia f~ ça d • \in.a acc:!Íí po;,, 
durant tres an;ys de vida, aixi, dons¡ /JJFN significa ¡ 

~ llefensa sindical i profesíonal dels estudi~s valencians,. 
Eetiudi,de la.problemàtica social, tecnioa í humana de l~ nostra _n universitat. 

~ Defensa dols dreta de les llengl!es i ciil tures no of.icials en 
l'. àJllbi t uni versi ta.ri, · 

Una universitat solidaria, responsable i progresiva, 

-1- Oposici~ a .les diverses :f;ormes de control politic de la universi .. 
tat. 

Denuncia dels favoritismes i discriminacions( en pr- ticular els 
<J.~e· se .reali+~,ar. 3.ctuccllr,ent a !,.vor del OPUS DEI), 

+ Una seriosa reforma de le universitat amb h. intervencH dels ma
teixos. representans estudians¡ 

+- TTna universitat popular, oberta a les classes treballadores i ne 
p.it,·imoni del::. ""' oc•m~ns privilegiats, 

dEc>cembre dE 1!¡164 
L'Agrupació Democràtica dels Estudiants Valencians 
(ADEV) va ser, durant els cursos 1964-1965 i 1965-1966, 
la plataforma presindical que preparà la posada en marxa 
del Sindicat Democràtic d'Estudiants. 
Arxiu del Centre d'Estudis Històrics Internacionals, Universitat 
de Barcelona. Fons d'Acció Cultural del País Valencià 
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Equipo Crònica. Portada de la revista "D'Arts Agency", 1965, gouache i tinta sobre paper, 70 x 50 cm. 
Institu t Valencià d'.Art Modern, València 
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La universitat de València compta avui amb 3.018 professors, 1.553 persones treballant en 
administració i serveis i quasi 65.000 estudiants. La major part de l'activitat universitària 
quotidiana es desplega en 18 facultats i escoles repartides en els seus tres campus de 
Blasco lbañez, Burjassot-Paterna i els Tarongers, com també als col·legis majors, al Jardí 
Botànic o a l'edifici del carrer de la Nau. Ací es mostren fragments d'alguns d'aquests esce
naris i de les múltiples activitats que acullen: les classes i el treball administratiu, els soro
llosos bars de les facultats, les biblioteques plenes en època d'exàmens, la música, l'esport, 
el tramvia o el metro que recorre els tres campus, l'espera d'una tutoria, el compulsiu afany 

de fotocopiar, o les bicicletes. 
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El catàleg Cinc Segles i un dia 
s'acabà d'imprimir el febrer de 2000, 

entre Sant Lluc i Sant Joan, 
als tallers de 

La lmprenta Comunicación Gra.fica, S. L. 
a Paterna. 
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