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cedir-Ios autonomia de judici i acció i una nova responsabilitat .en molts ambits de 
I'activitat humana. Hom gairebé s'atrevlria a dir que en aquells anys la societat euro
pea estava engendrant la idea d'una professió medica perqué la descobrissin els metges. 
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Les universitats 

ARRIZABALAGA 

Institució Mil:i í Fontanals (CSIC) 

1. NAlXEMENT 1 DlFUSIÓ DE LES UNIVERSITATS 
A EUROPA 

Mes enlli dels orígens mitológics atribults a moltes de les uníversitats europecs 
mes antigues, els primers Studia generalia o universÍtats sorgiren a Bolonya. París, 
Oxford, Montpeller í Salamanca entre el final del segle Xli i el principi del segle X111 , 

L' establiment de la nova ínstitució educativa en aquestes cíutats s'ha explicat per llurs 
circumstirncies económiques (localització en rutes comercíals o en nusos de 

comunicació) i polítiques (capitalitat d'un regne, posició geografica estrategica, pro
tecóó deis conreadors d'activitats inteHectuals i de les institucions educatives), tot i 
que aquestes variables no subministren explicacions concloents de per que no sorgi
ren universitats en altres ciutats europees coecanies on concorrien circumscancies 
for~a símilars (Rüegg, 1994). Durant els dos segles següents (fins a 1500), s'ha pogue 
documentar la fundació per tot Europa -de Lisboa a Cracóvia, d'Uppsala a Catania
d'unes setanta-cinc universitats promogudes per l'Esglesia, els monarques í/o les 
municipalitats; a mes de deu Studia addicionals l'estatus deis ouals encara s'esta discu
tim (Verger, 1994). 

Com ha assenyalat Walter Rüegg (1994, p. 23 i 29), .el paper social de la uni
versitat medieval consistí princípalment en la preparació per a formes mes racional s 

de I'exercici de l'autoritat en l'Església, el govern i la societat., tot i que el que porta 
a la fundacíó d'universitats no fou tant «la demanda de coneixements socialment 
aplicables. com .l'existencia de certes disciplines que s'havien revelar com a valuoses 
per a afrontar determinades tasques socials». En efecre, els fills del patriciat urba hi 
adquirien una formació reglada en teologia (es requerien predicadors d'una formacíó 
teológica solida per a combatre les heretgíes i difondre efica~ment el crístíanísme 
davant l'islam i el judaisme), dret (es necessitaven juristes que vetllessin pels privilegis 
dels poders civils i eclesiastics), medicina (calíen metges que atenguessín les deman
des de salut dels benestants í, creixentment, de la resta de sectors socíals) o arts (a banda 
de la seva condició propedeutica per les altres facultats, els artisces satisfeíen unes 
altres necessitats de diversa mena -burocracia administrativa. educació de les elits, 
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invenció de ginys- i no pas menys ímportants en la societat de l'epoca) que facilitava 
Uur cooptadó com a ehts socials dirígents de les ciutats i principats europeus (Arri
zabalaga i Cifuentes, 1999; p. 249). 

En aquest context és on s'ha d'emmarcar el naixement de les primeres universi
tats de la Corona de Aragó, Les seves elits encamades en la monarquía i en 
un dinamic patriciat urba, aviar perceberen que el producte inecHectual sorgit de les 
universitats podia instrumeneahtzar-se al servei deis seus afanys lucracius i expanslO
nistes, i que les ínterpretacions racionalistes sobre la natura i els seus fenomens sub
miniscrades per la scien/ia escolastíca, els conferien més capacitat d'intervenció sobre 
aquesta i, conseqüenement, la possibilitat d'aprofundir en la consolida ció de la seva 
h..<>".mcmi~ social en tots els ambies (economic, polític i cultural). 

2, LES UNIVERSITATS A LA CORONA D'ARAGÓ 
DURANT L'EDAT MITJANA 

La ciutat de MontpeUer pertanyé a la Corona d'Aragó des de 1204 fins a la 
mort del rei Jaume 1 (1213-1276) i al petit regne feudatari de Mallorca des d'alesho
res fms a 1349, en que passa definitivament al Regne de Fran.¡:a, Fundat a l'inici del 
segle XJII, el seu Estudi General fou el més primerenc deis que es van establir als 
territoris de la Corona catalanoaragonesa i constituí, pel seu prestigi, e1110c on més 
freqüentment anaven a cursar els estudis universitaris les generacions successives de 
fills varons de les elits durane tot aquell segle. La facultat de medicina fou una de les 
més dinamiques i prestigioses de tot Europa fins ben entrat el segle xv. Arnau de 
Vilanova (e, 1240-1311) hi cursa els estudis de medicina, en la decada de 1260, i en 
fou després professor, i va esdevenir el metge més destacat de la Corona d' Aragó a 
l'edat mitjana i un deis més importants de l'Europa llatina medieval. 

Tanmateix, l'avan<;ament progrcssiu de la frontera sud de la Corona d'Aragó 
com a conseqüencia de la conquesta de nous territoris arrabassats a !'islam (Balears, 
1229-1235; Valencia, 1232-1245) provocií el desplapmene consegüene en la mateixa 
direcció del centre de gravetat de la Corona, raó per la qual Montpeller es percebia 
com una ciutat cada vegada més llunyana d'aquest centre. El 1245, poc després de la 
conquesta de Valencia pcr un exercit cristia b:l.sicament ineegrat per catalaos i arago
nesas, e! papa Inocenci IV concedí a Lió un prívilegi per a l'establiment a Valencia 
d'un Studium generale, a requeriment del rei Jaume 1 i amb la més que probable inter
cessió del prior del convent dominica í futur bisbe d'aquesta ciutat, Andreu Albalat, 
el qual estava especialment preocupat per promoure i consolidar el cristiañisme als 
nous territoris. Aquesta iniciativa fou finalment avortada per raons que encara a 
hores d'ara desconeixem (García Ballester, 1976; p. 23-24; 1988; p. 64). 

En termes cronologics, e! següene Estudi General fundat en els territoris de la 
Corona catalanoaragonesa fou el de Lleida, el 1300. Després es crearen els de Per
pinya (1350), Osea (1354), Barcelona (1450), Saragossa (1474), Palma de Mallorca 
(1483) i Valencia (1499-1502), a més de! peculiar cas de I'Estudi de medicina de 
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Barcelona (1400). En les pagines segü enes, esbossaré uns breus trets histories sobre 
toes aquests estudis generals, encara que m'entretindré una mica més en els de Lleida, 
Perpinya, Barcelona i Valencia, per raó del pes que hi van tenir el, estudis. 

2.1. L'Estudi General de Ileida (1300) 

El 1300, gairebé cent anys després de la fundació de les primeres uníversitats 
(París, Bolonya i Oxford), el rei Jaume II (1291-1327) instituí a Lleida l'estudi gene
ral més primerenc de la Corona d'Aragó, a banda del de Monepeller. En vireut d'a
questa fundació, el monarca atorga a Lleida el monopoli sobre els estudis superiors 
en el conjunt de la Corona. D'aquesta forma, el monarca es proposava expressament 
d'evitar que els seu s «súbdits se n'haguessin d'anar a d'altres indret.s estrangers per 
estudiar les 'ciencies'., particularment el dret i la medicina. Les raons d'aquesta ini
ciativa reial són múltiples. D'una banda, hi havia consideracions geopolítiques que 
aconsellaven la localització de l'Estudi en un punt equidistant deis diferents territoris 
peninsulars de la Corona (Aragó, Catalunya, Valencia). De I'altra, per la seva condi
ció historica de gran via de comunicació d'idees i mercaderies, la van de I'Ebre sem
blava e1l1oc més adient. En tercer lloc, les autoritats municipals de Lleida manifesta
ren de forma molt explícita al rei llur ineeres per I'Estudi i saberen defensar, amb el 
supore reia!, 11ur independencia de I'Església local, del bisbe i dd capítoL Finalment, 
no és aventurar imaginar que la particular sensibilitat dd rei Jaume 11 cap a la vida 
intel'lectual i el seu gust per la lectura el farien reeeptiu al consell que segurament li 
oferien els inteHectuals deis quals s'envoltava (García Ballester i Arrizabalaga 1998; 
p. 20). En efecte, el jucu de Barcelona Jafuda Bonsenyor, metge, consellcr i secretari 
d'aquest monarca, en el proleg del Uíbre de parallles e díts de savis e filosofs, una petita 
coHecció de proverbis que traduí de 1'arab per a Jaume n, li elogia com a «eurós de 
sercar, saber e tractar, en aquell més que negun altre senyor, per lo gran enteniment 
e per lo gran compliment de tot bé que en ell és, e per so com sab e entén que'l 
saber és .i. dels majors béns que Déu ha donar a les gents, especialment a 
qui I'amen, el qual és senya! de la claror del cors e deis bons capteniments, e ab la 

aconseguex hom honradament e gran profit al cors e a I'anima» (Llabrés Quin
tana, 1889; p. 1). En aquest sentit tampoc no cal oblidar l'estreta vinculació a Jau
me 11 del metge i professor de la Universitat de Montpeller, Amau de Vilanova, la 
curiositat inteHectual del qual ultrapassava, com veurem rnés endavant, els ¡ímits de 
la practica medica. 

Inicialment, I'Estudi General de Lleida era constituí't per les facultat! de dret 
civil i dret canonie, de medicina i d'am liberals. De les escasses notícies que tenim 
de la vida d'aquest Estudi durant el primer segle d'existencia, se'n despren, pero, un 
net domini dels estudis jurídics, i també la llangorosa vida de la facultat de medicina 
fins a la seva consolidació gradual a partir de 1330. Durant aquest pcríode hom tam
bé pot constatar una situació de gran inestabilitat que és deguda a la manca de rendes 
i al fet que la ciutat no havia obtingut els beneficis previstos en raó del seu monopoli 
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sobre els estudis universitaris a tots els regnes de la Corona, així com als entTonta

ments freqüems que aquesta situació generava entre l'Estudi i el municipio Tanma

teix, els successors de jaume II confirmaren i ampliaren els seus privílegis fundacio
nals i, de fet, el 1430 obtingué el preceptiu privilegi papal per a establir al si de 

I'Estudi tina facultat de teologia, que ja havia estat de manada de forma reiter;lda pels 

reis Pere el Cerimoníós,joan I i Martí I'Huma (Lladollosa Ptuol, 1970; p. 64). 

A partír de 1430, 3mb I'autoritzacló de l'ensenyamellt de la 
CIÓ d'una escoJa de poesia per iniciativa d'Alfons el Magnimim, l'Estudi gaudí d'lIna 

certa prosperitat -al voltant del 1431 hi havia uns 1.500 estudiants. Aauesta siruació 

favorable va arribar al zenit durant el pontificat de Calixt 111 
nal Alfons de Borja, un antic estudiant i professor de dret canonic que afavorí !J seV,1 

alma mate,. amb algunes disposicíons. Tanmateix, a resultes de l'embargamcIH el 1464 

de tots eh béns de la cíutat durant la guerra civil catalana i també de la competencia 

de les noves universitats creades en altres llocs de la Corona per 11l0narques succes
sius, I'Estudi de Lleida va perdre protagonisme de forma progressiva fllls al cop d.:ll

nitiu de la supressió al principi del segle XVIII (Claralllul1t, 1996; p. 350-355). 
DeIs primers cinquanta anys de la historia de I'Estudi de L1eida coneixell1 ;uub 

prou feines els noms de cinc professors i d'un3 dotzena d'cstudiants de medicina. El 

primer mestre de la facultat de medicina de l'Estudi fOll Guillelll Gaubcrt de 
Béziers, el qual ensenya entre 1301 i 1304, rot i que ho !eu de forma Íntermitent 

durant aquest oeríode s'absent.1 de la ciutat en nombroses ocasions 3mb la fi 

d'atendre les demandes saniciries de la família reíal a Valencia, Barcelona o 

de la medicina s'interrompé des del final 
últim any nom¿'s tenim constancia d'altrcs 

quatre mes tres en medicina: Pcre Gavet (1315-1318), Pere Colom (1323-1324), 

Berrran Satorrc (c. 1330), que rou pagar per haver ensenyat círurgia, i Jacme d'Agra
mont (1343-1348), el més destacat de tots per haver estat l'autor d'un Regi/llcnt de 
preservació de pestilencia escrit en catala uns mesos abans de morir víctima de la pesta 
negra de 1348 (McVaugh i Garda Ballester, 1989; Arrizabalaga, Garda Ballester i 

Veny, 1998). El sllcceí Francesc Calmets, el qual havia estat abans lector de la catedr,1 
d'arts i filosofia natural i que, d'acord amb una política deIs pahers que p«lt'vmo'!lp 

normativa aleshores per a garantir la continultat de l' ensenyament, la cate
dra de medicina amb el mestre San~, veí de Saragossa. Sembla que d'aleshores en~a 

les actívitats de I'Estudí de medicina es van desenvolupar sense cap altra 
destacada que la produ'ída entre 1464 i 1469 amb motiu de la guerra civil. Els profes

sors compatibilítzaven les tasques docents amb l'exercici professional, sovint com a 
metges del reí, del bisbe, del capítol de canonges de la catedral ¡lo del municipi (L1a

donosa Pujol, 1969, 1970). Com a les alttes facultats de l'Estudi General de LIeida, la 
de medicina continua les seves activitats fins a la supressió de les universitats catalanes 

i la creació de la de Cervera l' any 1717; tanmateix, el monopoli de l'ensenyamellt 

medic de que gaudia dins la Corona des de la seva fundació, topa reiteradament amb 
el principi de Ilibcrtat d'ensenyament que el Consell de Cent de Barcelona defensa 

durant tota la baixa edat mitjana, en el marc d'un conflicte larvat, del uual. com veu

rem, encara se sentien els efectes a mitjan se¡z]e XVI. 
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2.2. L'Est¡¡di General di: Perpil1ya (1350) 

Linteres de Jaume 11 per la institució universitaria fou compartit per diversos 

successors, sobretot Pere el Cerimoniós í MartÍ I'Humií, els quals, seguint la 
d'lIll frgne-tma universitat, impulsaren la creació, no pas sempre amb exit, de nOl!s 

estudis general s en altres territoris de la Corona. En termes d'estricta cronoloe:ia. el 
següent fou el que Pere el Cerimoniós funda a I'erpinya, el 1350. 

La ciutat de Perpinya leu la residencia més habitual deIs reis de Mallorca des de 

1276, any en que es crea el Regne de Mallorca pel testament de jallme el Conqueri

dor, fms a 1343/1344, en que aquest regne feu reincorporat deflllitivamenr a la 

Corona catalanoaragonesa. La venda de la ciutat i de la senyoria de Montpeller al rei 

de Fran~a per part de Jaume 1II de Mallorca el 1349 impedí el retorn d'aquesta ciu

tat i de la seva universitat a la Corona. Un any després (1350), Pere el 

una universitat amb la fi de possibilitar que els súbdits 

de la Catalunya transpirenaíca hi poguessin estudiar i no d'anar-se'n a uní

versitats estrangeres, que la preceptiva butIla papal que 1i conferia existencia 

real només arriba el 1379 de la nü de Climent VII d'Avinyó. Eh cstatuts de I'Estudi 

General de Perpinya es redactaren entre 1380 í 1390 sota !'estreta inspiració deis de 

L1eida, tot i que també roren influenciats pels de Tolosa de Llenguadoc La fundació 

nou Estudi posa fi al monopoli lleidaci sobre l' ensenyament universitari a 

la Corona d' Aragó i representa un pllnt d'inflexió en la política universitaria de la 

corona, que des d'aleshores s'orienta cap a la idea de proporcionar una uníversitat als 

súbdits de cada regne. lnicialmenr era previst que la nova ul1lversitat tingues facultats 

de teologia, dret civil i canonie i arts, pero la bu tila papal els estudis de medici

na i suprimí la [;lCultat de que torna a ser sancionada pe! papa Nicolau V el 

1447 (Fournier, 1890-1892; II, p. 651-653; Rashdall, 1987; II, p. 96-97). 

Aquests estatuts codíficaven més clarament que qualsevol altra disposició els 

estudis de medicina a la Corona d'Aragó. Ens serviran, dones, per a i\·lustrar aquest 

aspecte. Es preveien tres possibles graus: batxiller, llícenciat i mestre o doctor. Per a 

inscriure-s'hi, els estudiants havien d'acreditar que estaven en possessió del preceptiu 

batxillerat en arts. Per al grau de batxiller en medicina els estudiants havien d'assistir 

a les lli~ons ordinaries impartides pels mestres universitaris durant vint-i-quatre 

mesos repartits en tres anys. Tanmateix; aban s d'examinar-se per obtenir el grau 

havien de transcórrer quatre anys, durant els quals s'estimava molt aconsellable la 

practica de la medicina amb algun metge experimentat (.cum alíquo perito et 

experto in scientia et pratica sua»). Quan un batxiller en medicina volía llicenciar-se, 

havia d'acreditar I'assistencia a Ili<;ons ordinaries de mestres universitaris durant tres 

anys més (el títol de mestre en arts escur~ava un any els estudis medies) i l' exercici de 

la practica orofessional durant un míním de vuít mesos. Per obtenir el grau de batxi

era presentat, sempre pel mateix llIestre, a un examen 
consistent en I'exposició i la defensa pública d'una qüestió (q¡¡aestio) medica triada 

seu mestre. En el cas de la Ilicenciatura, després, ]' aspirant havia de superar tres 
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examens: un primer sobre filoso[¡a natural i moral, fet pel canceller de la universitat, 

idos més, de caracter secret (examen secretum), a carrec de dos deis seus mestres a la 

facultat de medicina, l'un de teorica i l'altre de practica. Si I'aspirant aprovava aquests 
tres examens, el canceller li atorgava la llicencia, i després havia de tornar a repetir en 

públic les lli¡;:ons deis dos examens secrets previs. Finalment, per tal d'assolir el grau 

de mestre, el llicenciat en medicina, que tornava a ser presentat pel mate ix mestre, 

havia de disputar públicament, a l' església de Sant Joan de Perpinya, sobre una qües

tió medica, a la qual podia respondre el seu mestre o algun altre metge de la facultat 

de medicina (Fournier 1890-1892; 11, p. 663, 678-679). 
EIs estatuts de I'Estudi General de Perpinya també establien els llibres de text 

que s'havien de llegir per a obtenir els graus de batxiller i de llicenciat. Per al primer 

es requerien la Isagoge de ]ohannitius, tres escrits hipocratics (Aphorismi, Prognostica i 

De regimine acutorum morborum) i sis llibres de Gale (De morbo et accídenti, De ingenio 
sanitatis, De interioribus, De iuvamentis membrorum, De crisi et criticís diebus i De mala 
complexione diversa). Com veurem més endavant, les quatre primeres obres esmenta

des formaven, juntament amb el Tegni de Gale, el nucli del conjunt variable d'escrits 

aleshores conegut com Articella en que es basava I'ensenyament universitari de la 

medicina a l' edat mitjana; i els sis !libres galenics integraven el conjunt d'obres cone
gudes com el nou Cale, la introducció dels quals en diversos cercles universitaris 

europeus a partir de la decada de 1280 renova profundament l'ensenyament i la 
practica de la medicina. Per a la llicenciatura, en canvi, el programa d'estudis es basa

va en el Canon d'Avicenna (llibres I i 111 sencers més les dues primeres parts [fen] del 

llibre IV) i el Colliget d'Averrois. EIs estatuts conclo'ien recordant la prohibició cano

nica que «cap jueu, ni sarraí ni membre d'altra secta religiosa pot ser instruit de 

manera pública o oculta, per cap doctor, mestre, llicenciat, batxiller o estudiant, en 

gramatica, logica, filosofia, medicina, dret o altra disciplina» (Fournier, 1890-1892; 

11, p. 679-680). 

Paradoxalment, la gran precisió informativa dels estatuts de I'Estudi General de 

Perpinya contrasta amb la mancan¡;:a gairebé total de notícies relatives als estudis de 

medicina, i als professors i als estudiants, si més no pel que fa al segle XIV. En efecte, 

es conserven les !listes de matriculats (rotul!) dels anys 1393 i 1394, integrades per 97 

(entre d'altres, 51 d'arts i 38 de dret) i 342 estudiants (207 d'arts i 135 de dret), res

pectivament, gairebé tots procedents de les diocesis d'Elna i Girona. L'únic estudiant 

de medicina detectat és a la nomina (rotulus) del 15 de desembre de 1393. Es tracta 

de Francesc Genís (Francíscus Cenesius) , natural de la diocesi d'Elna i batxiller en 
medicina, fet que pot induir a pensar que aleshores cursava la llicenciatura en aquesta 

facultat. A més, a la nomina del 6 de desembre de 1394 també s'esmenten tres batxi
llers en aquesta facultat (Fournier, 1890-1892; 11, p. 680-689). ' 

2.3. L'Estudi General d'Osca (1354) 

El 1354, quatre anys després d'instituir l'Estudi General de Perpinya, Pere el 

Cerimoniós en funda un altre a Osea per cobrir les demandes del Regne d'Aragó. 
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D'aquesta manera, la universitat d'Osca gaudia del monopoli en detriment de Sara

gossa, les aspiracions universitaries de la qual foren castigades per raó de l'actitud del 

seu consell municipal davant el problema de la Unió. Al document fundacional, 

estretament inspirat en el que Jaume 11 signa per a l'Estudi General de Lleida, el rei 

insistia a dotar la universitat d'Osca dels mateixos privilegis que les de Tolosa, Mont

peller i Lleida. Tanmateix, a diferencia de la universitat de Lleida, la d'Osca tingué 

una facultat de teologia des del comen¡;:ament, els estudis de la qual dominaren de 

forma aclaparadora els cent primers anys de la seva historia. El sistema de finan¡;:a

ment del nou Estudi, que anava a carrec del municipi i que estava basat en un impost 

sobre el mercat de la carn que es venia a Osea, fou la causa dels greus problemes 

financers que patí durant el primer segle d'existencia. Malgrat aixo i la forta oposició 

de la universitat de Lleida -ambdues es negaven a reconeixer-se mútuament els títols 

i els graus-, la universitat d'Osca experimenta a partir de 1450 una etapa de flori

ment gracies al nou impuls que li dona el rei Joan 11, la butlla del papa Pau 11 (1465), 

i el mecenatge del rei, del municipi i d'algun deis bisbes locals, a més d'un sistema 

d'apropiació de les prebendes i d'altres propietats eclesiastiques que li garantiren un 

finan¡;:ament més satisfactorio A banda deis estudis teologics i obviament dels d'arts, 

durant aquesta segona etapa s'hi ensenyava també dret civil i canonic i medicina. L'e

xistencia mai gloriosa d'aquesta universitat, que des .de 1537 va tenir nous estatuts, 

fou eclipsada al final del segle XVI per la revitalització de la que havia estat fundada a 

Saragossa el 1474 (Rashdall, 1987; 11, p. 98-100). 

2.4. L'Estudi General de Barcelona (1400): un cas peculiar 

La fundació de l'Estudi General de Barcelona fou el resultat d'un llarg procés 

d'enfrontaments que implicaren tant diferents institucions locals com d'altres llocs de 

la Corona d'Aragó. El 1398 el rei Martí I'Huma, després d'haver demanat la bu tila 

preceptiva al papa Benet XIII d'Avinyó, féu a la ciutat el primer oferiment d'una 

universitat, que fou rotundament rebutjat pel Consell de Cent per raó del suposat 

perill que representaven per al benestar del municipi les immunitats i les exempcions 

de que gaudien els estudis generals arreu d'Europa. Sembla evident que els preocu

paven tant els possibles conflictes institucionals derivats de la manca de jurisdicció 

del Consell sobre I'Estudi, com I'impacte en I'ordre públic de la comunitat estudian

tesca universitaria (Rubió Balaguer, 1971; p. 60-61). D'altra banda, el Consell 

defensava que Barcelona tenia cobertes les demandes d'estudis superiors mitjan¡;:ant 

un conjunt de mestres controlats directament pel ConseJl de Cent, que cobrien totes 

les disciplines (gramatica, logica, filosofia, dret civil i cano ni e, i medicina). 

Malgrat aquesta negativa del ConseJl de Cent, el desembre de 1400 el rei Martí 

demana al papa Benet XIII una nova butlla, en aquesta oc asió per tal de fundar a 

Barcelona un estudi de medicina amb els mateixos privilegis que el de MontpeJler i, 

encara sense tenir-la el gener de 1401 atorga a aquesta ciutat el corresponent privile

gi fundacional que, com el de I'Estudi General de Lleida el 1391, inclola la concessió 



378 1·:,'1 icmps di' les univcrsit¡1ts i l'es(olastír!1 

Lectura de medicina en una aula universitaria. Caplletra iHumínada d'un manuscrit anlb obres de Gale 
copia! ven 1460 (Ore,den, Siich,ische Ltndesbibliothek, ms. Db 93, fol. 503v). 

de cossos d'ajusticíats -un cada tres anys a Lleida, dos per any a 13arcelona- per a 

disseccions (Rubió Balaguer, 1971; p. 66-67). A l'octubre de 1401, els 
mestres en medicina Antoni Ricard (o Ricart) i Pere Descoll s' obligaren davant el, 

consellers a ensenyar medicina, filosofia i astrología en la mesura que el Consell ho 
volgues i a no invocar contra aquesta decisió del consistori cap privilegi papal o reial 
(Rubió Balaguer, 1971; p. 69). El metge reial, que fins aleshores havía estat catedra
tic de la universítat de Lleida, Antoni Ricard (c. 1360-1419), fou la personalitat més 
destacada de la medicina baixmedieval catalanoaragonesa despres d'Amau de Vilanova. 

Novament, la iniciativa reial topa des del primer moment amb l'oposicíó obcrta 
del patriciat urba barceloní agrupat entorn del Consell de Cent perque considerava 
que el monarca pretenia instrumentalitzar políticament l'Estudi per a reafirmar l'au
toritat reíal davant les llibertats burgeses. Aquesta pero, el Comell ac[Ua a 
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l'uníson amb el Col'legi de Metges de la Ciutat de Barcelona (ColIl;¡;iwll mcdíwrIIltI 

civitatis Barchillone). una institució corporativa darrere de la qual es parapetava el 

coHectiu medie local (la constitució d'aquesta institució el 1342 ha estat ben estu

diada per García Ballester, 1982). El Collc.l(illltl de Barcelona -aparentmem, I'organit
zació medica de cadcter gremial mes primerenca deis regnes ibéncs durant redat 

mitjana- fou institu'it per Pere 11I el Cerimoniós, el qual d'aquesra manera deixava a 

111a11S deis metges barcelonins el control absolut de la practica profession,ll. 
cxigien que rots el, qlli es proposessin d' exercir la medicina a Barcelona superessin 

un examen, independentment que til1g11essin o no titulacló univcrsitárid. Així dones, 
el CO/I<:í!illlH esdevingué el capdavanter a Barcelona del model profcssional que Gar~ 

cía Ballesrer ha denominat «obert» i que a la monopolitzacíó 
ll1ent i de la practica professíonal per pan de la ínstitució univemtaria. Óbviamcllt, 

els membres del Collcgium veien I'Estudi com un cavall de Troid que ,lCab,lria pri

vant-Ios del control de la practica professional en favor de la institució universitari,!. 
El 9 d'abnl de 1402 el rei notítid en sengles cartes al Consell de Cem i als 

carrecs de regent de la vegueria i de sotsveguer de Barcelona, la dCClsió de fundar 
l'Estudi de medicina, En la primera, recomanava als consel!ers que rebessin favora

blement l'Estudi tant «per necessitat e uulitat de nostra persona COIl1 per bellesa e 

conservacíó de sanítat, singularment de vosaltres e dels habítants de la díta ciutat» 1 

afegia que, de fer el contrari, a banda de contrariar-lo molt, .faríets gran dan a vosal

tres mareíxs e al ben públich d'aquexa ciutat, la qual, segons vehets, és ara per divinal 

de pestilencia epidemial vexada». En la segona, en canvi, ordenava als responsa· 
bies de la veguería de la ciutat «sots incorriment de nostra ira e privació de vostres 

oficis, que lo dit Studi, mestres e studíants en aquell ab llurs famílíes e béns servets 

de tots anugs e sinistres e aquells, aytant com honestament fer puxats, tractets favora

blemenr e benigna» (Rubió Balaguer, 1971; p. 72-73). Aquestes dues míssives reials, 

trameses mé, d'un any despré, del privilegí fundacional de l'Estudi, són prou expres
sives de la resistencia de les autoritats municipals de 13arcelona a I'esrabliment de 

I'Estudi. 

La fermesa reial de donar suport a l'Estudi davant de tantes resistcnc'ies es fa 
patent en sengles decrets seu s signats I'abril i el maig de 1402. Pel primer, acollia sota 

la seva protecció especial el canceller, el dega, els mestres i els estudíants de I'Estudi, 

així com els seus familiars í béns. Pel segon, facultava els mestres en arts de I'Estudi de 
medicina, tot seguint el model vigent a I'Estudi General de Lleída, a atorgar els títols 

de batxiller o mestre en arts i, conseqüentment, a establir tota la normativa refcrcnt 
als examens, les taxes i altres detalls. En aquest últim decret el reí declarava que sense 

el concurs de les arts liberals I'Estudi de la medicina es gairebe inútíl perquc aquestes 

reguen i fecunden els cors de tots e1s qui «volen alcan~ar el saludable dogma de la 
ciencia medica per a alaban~a i gloria delnostre tcmps i per a la salut perpetua dels 
nostres fidels súbdits», tot reflectint la idea, amplíament estesa aleshores arreu d'Euro

pa, deis estudis d'arts com a propedeutics deis de caracter medic. Uns mesos més 

tard, el reí Martí aprovava l'e1ecció de Francesc de Granollacs com a canccller de 
l'E,tudi de medicina i d'arts liberals (Rubió 13alaguer, 1971; p.74-76). 
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Els escassos índicis documentals suggereixen que Barcelona mantingué aleshores 
una doble font d'expedició de títols per als qui soHicitaven d'exercir-hi la medicina: 
el Ccllegium i l'Estudi. Les disputes entre els partidaris d'ambdós models d'ensenya
ment, ¡'«cherl» i el «tancal», no es van c10ure fins a 1533, quan els estudis universitaris 
foren definitivament establerts a Barcelona per privilegi de Carles 1. El Collegíum, 

pero, encara feia sentir la seva presencia í pressió sobre l'Estudi de medicina el 1559. 
Per aixo i per les pressions de la universítat de L1eída, l'Estudí de medicina, després 
d'una lIangorosa vida intel'lectual, no fou incorporat a la universitat de Barcelona 
fins a 1565. 

2.5. L'Estudí General de Saragossa (1476) 

Fundada a instancies del capítol i del municipi per butlla del papa Sixt 1 V que 
atorgava als seus mestres i estudiants els mateixos privilegis que atorgava a París i 
L1eida, la universitat de Saragossa constitueix un cas molt atípic, sí més no, d'Studium 

ger¡erale format inícialment per una sola facultat, la de les arts. Les disputes aviat sor
gides entre el magister maior que aleshores era el eanceller/rector de la universitat i el 
capitol en relació amb I'administració d'aquesta es resolgueren amb una nova butlla 
del mateix papa (1476), que degradava el rector com a viceeanceller sota I'auroritat 
de I'arquebisbe local, ara canceller. La nova buclla assignava al canceller, vicecanceller 
i capítol la potestat per a redactar conjuntament els estatuts de I'Swdium. Només a 
partir de la signatura, a instancies deis síndics de Saragossa, d'un privilegi per I'empe
rador Caries V el 1542, que fou posteriorment confirmat per butlles dels papes Juli 
1II (1554) i Pau IV (1555), I'Estudi d'arts esdevingué universitat general de totes les 
ciencies, incloent-hi les facultats de dret civil i canónie i de medicina (Rashdall, 
1987; 11, p. 101-102). 

2.6. L'Estudi General de Palma de Mallorca (1483) 

El 1483 el rei Ferran II el Católic, des de Cordova, atorga el privilegi pel qual 
es crea I'Estudi General LuHia a Palma de Mallorca, a instancies deis jurats d'aquesta 
ciutat, que Ii demanaven un Estudi on es poguessin estudiar totes les arts ¡les eien
eies, amb una insistencia particular en les doctrines de Ramon Llull que durant la 
segona meitat del segle XIV i tot el segle xv s'ensenyaven en diverses escoles escam
pades per I'illa de Mallorca, com ara Miramar, Puig de Randa i Monti-sion, i fora 
d'aquesta. L'Estudi General LuHia quedava sota el patronatge del Gran i General 
Consell i era prove'it deis mateixos drets, honors i privilegis que I'Estudi General de 
L1eida, en el qual s'inspira la nova fundació. Aquest fet representa la transformació de 
I'escola d'arts en Esrudi General, i I'elevació a facultar d'arts de la catedra de filosofia 
luHiana instaurada per Agnes de Pacs, vídua de Quint, el 1481. A aquesta catedra 
s'afegí tres anys després una segona catedra tul·lista a Monti-sion, restaurada per 
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donació testamentaria de Beatriu de Pinós el 1484 i que posteriorment s'incorpora a 

I'Estudi General. L'oposidó deis dorninicans a les doctrines luHianes i la manca de 
fons per dotar de forma sostinguda les dtedres IeU que el procés d'institucionalitza
ció d'aquest Estudi General fos molt lent, tot i que a poc a poc es foren creant noves 
dtedres al lIarg deis segles XVI i XVII: teologia í filosofia (1527), retórica (1541), 

cirurgia (1573), teología (1620), dnons i lIeis (1626). Diversos privilegis reials 
(1503,1526) ratificaren el de 1483, peró només el 1673 arriba la butlla del papa Cli
ment X que dona validesa als seus títols més enlla deis dominis de la Corona d'Aragó 
(Rashdall, 1977; 11, p. 102-104; Gran Enciclopedia de Mallorca, 1989; V, p. 143-144 
[sub 

2.7. L'Estudi General de Valencia (1499-1502) 

Fundat entre 1499 i 1502, I'Estudi General de Valencia és I'últim que es crea 
dins dels territoris iberics de la Corona d'Aragó durant I'edat nlÍ~ana, tot i que fou 
precedit de diversos intents frustrats, entre d'altres el projecte de 1245 ja esmentat, el 

projecte promogut pel Consell, amb I'aprovació del bisbe Jaume d'Aragó el 1373, i 
I'impulsat pel metge Pere Figuerola amb I'anuencia del nou bisbe Hug de Llupia

Bages el 1389. Davant la gran dispersió d'eseoles, els magistrats municipal s feren 
diversos intents d'unificar-Ies en un únic centre, tot i que I'Església, poc disposada a 
deixar en mans del Consell el control de la docencia, aconseguí retardar aquest pro

jecte diverses vegades i, conseqüentment, e1s continguts se sofisticaren de forma gra
dual al mateix temps que les autoritats municípals ampliaren les instaHacions. El 
1412 es funda, finalment, una escola municipal amb dotze dtedres, mi~anc;ant les 
quals s'ensenyava grarnatica, lógica, arts i, a partir de 1482, teologia (Felipo Orts, 

1993; p. 17-19). El 1462 el CoHegi de Cirurgians, instítució gremial fundada a 
Valencia el 1433, que també integrava els barbers, havia promogut la creació d'una 
escola de círurgia amb una catedra o lectura dotada, de la qual s'encarregaven metges 
universitaris, tots ells meslres en arls i medicina (Garda Ballester, 1988; p. 59). 

L'elecCÍó com a papa Alexandre VI (1492-1503) del cardenal Roderic de Borja 
(1458-1492), que com a bisbe de Valencia havia tingut un paper c1au en la incorpo
ració de la catedra de teologia a I'escola municipal, contribuí decisivament a la fun
dació de l'Estudi General, del qualja es parlava el 1492. Entre 1490 i 1493 s'adquiri
ren nous edificis i terrenys per ampliar les instal'lacions de I'escola municipal, el 1498 
comenc;aren les obres, i l' abril de 1499 es redactaren uns nous estatuts (Felipo Orts, 

1993; p. 18-19). Com que aquests estatuts preveien la sol'licitud posterior d'una but
Ila papal i d'un privilegi reial per a poder conferir graus, poden considerar-se les 
constitucions fundacionals de l'Estudi General de Valencia, les quals constituiren el 
marc legal des del qual se'n regula el funcionament fins als nous estatuts de 1561. De 

fet, preveien: «Que sia escrit al Nostre Sanet Pare e suplicant a Sa Santedat que done 
e atorgue al dit Estudi general gracia o burla de fer Doctor, Batxiller e donar qualse
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vol graus, així propiament com es hui a la Ciutat de Roma e lo Estudi de Bolonya e 

de L1eida; e per lo semblant escriure e suplicar a la Majestat del Rei Nostre Senyor 
que done e atorgue lo scmblant privilegi e gracia •. Aquests estatuts recullien que a 
les aules de l'Estudi podrien acudir .Ios fills de la present Ciutat e Regne. i els 
«estranys de altres regnes i províncies» que tinguessin .esperits molt clars)), establien 

les bases organitzatives de l'Estudi. La fundació, promoguda conjulltament jurats 

1Unicipals i l'arquebisbe metropolira, Pere Lluís de BorJa i Llan~ol, nebot d'Alexan
dre VI, fou ratifIcada per dues butlles d'Alexandre VI de 23 de gener de 1500 -runa, 

d'erecció del nou Estudi General, l'altra, de nomenament deIs maxims carrecs de 
l'Estudi, els jurges cOIlservadors de la gracia ato~,!ada- i per de Ferran [) (1 (, 

de febrer de 1502), expedit a Sevilla. El 13 d'octubre de J502 J'Estudi General de 

Valencia fou inaugurat solemnement (Baldó, 1986; p. 22-23). 

Des del comen~ament, la universitat de Valencia fou una institució mUlllclpal I 

totalment sotmesa al patronatge de la ciutat. En efecte, malgrat els ingressos proce

dents d'allistaments o matricules i de les taxes i propines dels graus, la principal font 

financera eren les rendes de la ciutat, la qual es feia carrec de les despeses de buriles i 
privilegis, sostenia l'edifici i alllpliava les instaHacions, finan~ava les catedres i eh 

sous deis altres empleats, etc. Aviat s'establí que aqueste, rendes procediren d'arbitris 

al consum, com ara cises a aliments concrets, impostos sobre ten des, etc. (Baldó, 
1986; p. 25-30; Felipo Ort.>, 1993; p. 54-56). 

Conseqüentment amb el patronatge, e! municipi governava la universitat, tot i 

que el carree de canceller -autoritat maxima en totes les universitats com a represen
tant de l'autoritat papal i enearregat de supervisar les aetívitats de I'Estudi- I'ocupava 

l'arquebisbe de Valencia. La junta suprema de la universitat o Glllustre Major estava 
constitu'ida per disset membres: el canceller -que usualment delegava en un canon

ge-, el rector -nomenat per la ciutat-, tretze membres del Consell Municipal (el 

racional, sis jurats, el síndic, quatre advocats consistoríals i el secretari) idos canonges 

en qualitat de jutges conservadors de l'Estudi. Tot i que aquest G/austre Mlljor era 
col-legiat de govern universitari encarregat d' establir i modificar els estatuts, i 

de supervisar el desenvolupament normal de les activitats universicaries, qui realment 

manava a la universítat era el seu patró, el Consell, que gaudía d'atribucions molt 
amplíes, entre d'altres, el nomenament deis carrecs (catedratics, examinadors, rector), la 

fIxació deis seus sous i la recaptació deis drets de matrículació i propines. Nomenat 

per l' ajuntament entre els doctors en teologia, dret i medicina que en constitui"en el 

professorar, el rector, el mandat del qual durava tres anys, s'encarregava d' executar cls 
manaments del munícipi a la universitat. Sempre d'acord amb els estatuts fundacio

mis de l'Estudi, el rector vetllava perque s'apliquessin, gaudia d'una jurisdicció que 

s'estenia fins a vint passos fora de ['Estudi, í e! seu carrec era incompatible amb J'e
xercici de la docencia. Per sota hi havía e! lIoctinent del rector O vicerector, dos e/al/aris 

encarregats de cobrar drets d'allistament i la part de les propines de graus que ingres
saYa la universitat (tasca absorbida després pels prior;¡ o caps de facultat), i el vexuer o 
bidell. Hi havia també claustres de catedratics, tot i que nOmés gaudien de caracter 

consultiu i assessor (Baldó, 1986; p. 30-32; Felipo Orts, 1993; p. 24-42). 
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Sempre d'acord amb les constitucions fundacionals, els professors o catedratics 

eren anualment pe! Consell municipal, en del rector, el 2 de 

de cada any, tot procurant que els nomenaments fossin per unanimitat. Durant 
aquest acte s'assignaven \lurs sous anuals que depenien de l'antiguitat i dels merÍts de 

cadascÍl. Tots els catedratics tenien e1s seus cambrers, el, quals acostul11aven a repetir 

pflvadament les classes deis catedratics i a aclarir dubtes. Quan la substitució es pro

longava més temps del que s'havia determinat, aquests passaven a ser titulars. Talllbé 
hi luvia uns mestres en arts que, amb el permís del rector, impartien classes extraor

dinaries públiques i gratu"ites sobre temes i a hores no exactament coincidents amb 
les dels catedratics. EIs examínadors, habitualment diferents dels catedratics, s'encarrega
ven d'examínar els estudiants aspirams als diversos graus (batxiller, llicenciat, mestre 

o doctor) en 	les diferents facultats. Inicialment eren molts en cada facultat; després, 
es redu"iren a quatre, cadascun deis quals tenia assignat un substitut o adjunl 

(Baldó, 1986; p. 32-34; Fehpo Orts, 1993; p. 67-70 1185-210). 
L'Esrudl General de Valencia dlsposa des de I'mici de les quatre facultats habi

tuals en altres universitats europees (arts, medicina, teología í dret), a més dcls estudís 

de gramatica i Ilatinitat que havien de cursar-se abans d'ingressar a la facultat d'arts i 

que es van anar fent més rellevants a mesura que Valencia esdevingue un focus 
important del moviment humanista. Inicialment tenia 12 catedres dotades: 4 en lIati

nitar (poesia, «doctrinal majoro), .doctrinal l1Ienoro) i .parts»), 3 en arts (<<filosofia» [2] i «filo

moral))), 2 en teologia (<<Saxrada Escriptura. i «teologia seme aditament»), 2 en dret 

(<<dret civil. i .drel canonio.) i una en medicina. El nombre de catedres, peró, era ja de 
23 el 1549 i de 29 el 1611. La facultat de medicina va tenir un creixement més con

tinuat, sobretot durant la segona meitat del segle XVI. En efecte, tenía una catedra el 

1499,3 el 1549 i 8 el 1611, amb un pressupost total anual de 25, 65 i 675 lIiures, 

respectivament (Felipo Orts, 1993; p. 63-66). 
Més concretament, sabem que la facultat de medicina de J'Estudí General de 

Valencia, en línia amb el model universitari italía, de Montpeller i de Lleida, havia 
incorporat des de bon principi els estudis de cirurgia, com a culmin<lció de lIur pro

cés d'institucíonalització i de ['ascens social deis cirurgians a la Valencia baixmedie

val. El metge L1uís Alcanyís ocupa, amb una assignació salarial de 15 \liures, l'única 
catedra de que inicialment disposava aquesta facultat i que expressivament es deia 

cadira de medicina e cirurgia. Molt aviat (1500) aquesta catedra es desglossa en una cate
dra primera de medicina o cadira de principis, dotada 3mb 35 \liures i que durant els 

primers anys fou ocupada per Alcanyís fIns a [,inici del seu procés inquisitorial el 
1504, per Salvador Abril (1504-1505) i per Jeroni lbrrella (1505-1508); i una segona 

catedra de medicina que fou regentada per Salvador Abril fms a 1504 i per 
Muñoz (1504-1506). D'altra banda, el 1501 fou dotada una cadira de árurgill per 

la mitat del temps als cirurgíans e J'altra als apotecharis, ab trenta i cinch liu

res)), durant els primers anys ocupada successivament per Francesc TristuJl (1501) i 
Colom (1501-1506), i que al Ilarg de tot e! segle XV! fou en utilitzada 

com a trampolí per a accedir a catedres mes ben remunerades (Fclipo OrtS, 1993; 

p. 135-140; Peset, 2000: 1, 29-38). 
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3. LES FACULTATS DE MEDICINA UNIVERSITARIES COM A 
ESCENARI D'ACTIVITATS ClENTÍFlQUES 

Des del segle Xl!, i sobretot al comenvament del XfI1, en el marc de la revitalit
zació urbana í del naíxement de la burgesia, una nova forma de medicina s'havia 
desenvolupat al sud d'Europa com a resultat de l'assimilació de la filosofia aristotelica 
(convenientment cristianitzada) i d'un gran nombre d'obres mediques antigues 

(principalment hipocratiques i de Gale), fins aleshores desconegudes a l'Occident 
medieval liad. Aquestes obres, que anteriorment havien estat compendiades i 

comentades per metges bizantins i arabs, comenvaren llavors a ser tradu'ides de I'arab 
i del grec al lIatí i a les lIengües vulgars. Des de la primera meitat del XIII, 

aquesta forma racional de medicina que concixem com a medicina esco/as/ica esdevin
gué l'eix vertebrador deis sabers i les practiques que s'impartien en les facultats de 

medicina integrants de la majoría deis Studia generalía o universitats promoguts per 

I'Església, els monarques i les municipalitats durant els segles següents a les ciutats de 
tot Europa (Siraisi, 1990; Jacquart i Micheau, 1990; McVaugh i Siraisi, 1990; García 

Ballester el al., 1994). 
Tanmateix, la medicina escoliística emergia en el si d'una sodetat on l'ensenya

ment i l' exercici de les ocupadons sanidries s' ajustaven al model professional ober/ 
que ja hem esmentat en els casos de Barcelona j Valencia. Aquest model estava fona
mentat en un aprenentatge artesanal del saber medie, que era transmes o impartit per 

qui .eI possela, d' acord amb un criteri personal i sense arrecerar-se en cap institu
ció., i en una ovalidació social de la practica medica [que] venia imposada pel bino

mí exit-fracas en la reladó metge-malalt> (García Ballester, 1988; p. 42; García 
Ballester, McVaugh i Rubio Vela, 1989; McVaugh, 1993; Cardoner Planas, 1973). 
El futur guaridor optava entre diversos models de formació en vinut de condiciona

ments economics, socials o culturals. Només en el transcurs deis segles baixmedievals 
i moderns el sistema es lanal d'una manera gradual en favor de l'hegemonia del met
ge i del cirurgia universitaris. El model universitari de formació medica assolia així 

gradualment el monopoli legal sobre el procés educatiu i la practica professional a les 
societats de la Mediterriínia llatina, i provocava la submissió o la marginació definiti

va deis guaridors formats en altres models -dones, membres de minories religioses i, 
en general, tots els practics no universitaris (Cabré Pairet, 1994; García Ballester, 

1984). 
L'existencia de qualsevol sistema de control de les ocupacions sanitiíries es justi

ficava per una creixenr valoració social de la salut com un bé comú que la coHectivi

tat havia de protegir. Des del segle XIII les burgesies urbanes deis palsos de la Medi
terriínia Uatina anaren prenent consciencia de la conveniencia de garantir uns mínims 
sanitaris per al conjunt de la població. En conseqüencia, les autoritats municipals 

dictaren mesures, d'acord amb la nova medicina, per al manteniment de la salubritat 
de les ciutats. Aquest procés s'inrensifid de resultes de les grans epidemies que asso
laren Europa a partir de 1348. 19ualment, a les ciutats i les viles es promogueren 
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estrategies d'assistencia als pobres fonamentades en el manament cnstla de la caritat i 
en una nova etica de responsabilitat col, lectiva davant els problemes socials; unes 

estrategies adrevades al control d'un grup que aleshores constitula la majoria de la 

població i que representava un perill creixent per a l' ordre social. Aquestes estrategies 
es plasmaren en la contractació pública, a carrec de l'erari municipal, de metges i 

cirurgians universitaris per a l'atenció del comú, així com en el desenvolupament 

d'institucions d'asil, dites hospilals, per a captaires, rodamons i pelegrins, estiguessín 

malalts o no. Aquestes institucions foren originariament petites infermeries 
o gestionades per confraries gremials, i alllarg de la baixa edat mitjana foren reem·· 

plavades per grans hospitals públics, fundats pel poder reial o pels municipis, on les 

tradícionals funcions socioassistencials es combinaven de manera creixent amb les 
mediques (Arrizabalaga, Martínez Vidal i Pardo Tomás, 1995). 

La custodia de la salut va dur a qui exercia el poder (rei, autoritat eclesiastica, 

municipi, gremi o collej¿ium professional) a apropiar-se en exclusiva de l'adJudicació 
de la l-'enía praclicandi. El resultat final de la contesa entre els diferents models d'apre

nentatge i de practica sanitaris a l'abast, fou condicionat tant pel saber i les habílítats 

deis professionals formats a les facultats de medicina, com decÍslU suport 
que les autoritats civils i edesiastiques atorgaren al mode! universitario Tanmateix, el 

model «oberr. continua proporcionant fins ben bé al XIX el més gran nombre de 

practics ocupats en tasques sanitaries (metges, cirurgians, barbers, apotecaris i manes
cals), els quals constitutren fins lIavors I'autentic paraigua sanitari de la majoria de la 

Les facultats medievals formaven en la medicina escoliistica professionals que 

atenguessin les demandes socíals de salut, sobretot deis estaments dirigents. La dedi

cació docent i l' exercÍci pcictic de llurs professors dona lloc a una íngent quantitat 
d'escríts en els quals, d'acord amb el metode escolastic, exposaven, glossaven o 

comentaven cls textos de les autoritats mediques, suscitaven problemes entorn de 

qüestions puntuals i disputaven d'una manera formal sobre aquestes qüestions. La 

pervivencia d'aquestes institucíons és la prova més ferma del fet que van saber satisfer 
les expectatives que es crearen entre les elits governants. Aquestes darreres, ben 

al contrari de la imatge encara avui corrent del pensament medieval, 

la medicina escolastica com un instrument efica~ per afer front als problemes de la 
salut i la malaltia i, per tant, legitimador del poder que detenien. 

Així mateix, les facultats de medicina baíxmedievals constitufren, 
amb les de les arts (a les quals estigueren estretament lligades al sud d' Europa), l' esce

nari principal per al conreu de la filosofia natural (J'equivalent del que actualment 

anomenem cii'tuia), de la qual formava pan la teoria medica, per bé que la practica 

de la medicina estigués orientada a objectius específics. Fou només a partir de mitjan 
segle xv que comen¡;:aren a sorgir, generalment a l'empara del patronatge de les elits 

governants, les academies i altres institucions noves, que en els següents rivalit
zaren amb les facultats d'una manera creixent. 

En termes generals, tot el que hem dit fms ara s'aplica al conjunt de la Corona 

d'Aragó durant I'edat mÍljana. Ara bé, com es concreta aquest procés en els diferents 
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territoris de la Corona? Com a la resta deis regnes iberics, la coexistencia de les tres 
grans cultures monoteistes mediterr;mies (istimica, jueva í cristiana) fou un deis trets 
més caracterÍstics de la societat medieval catalanoaragonesa. A mesura que els seus 
monarques conquerien nous territoris a I'lslam, els cristians despla"aren els musul
mans com a majoria dominant que imposava la religió i la cultura propies, i els rele
garen a la condició de minoria sotmesa i dependent; els jueus, en canvi, reeixiren a 
mantenir-se sota el domini musulma i cristía com una minoría culturalment signifI
cativa en la medicina i en altres ambits. El galenísme, entes com un conjunt de 
coneixences i practiques mediques inspirades en els escrits de Gale, constitula el 
substrat comú de la medicina de les tres cultures, pero el marc multiforme i variable 
de relacions de domini i dependencia entre sí conferí a la medicina a la Corona d'A

uns trets peculiars en el marc de I'Europa lIatina medieval. Aquest cacicter 
peculiar afecta tant el saber teoric i els models de formacÍó com I'exercici professio
nal, les formes d'assistencía i les institucions. El cas del mostassaf ¡¡'Iustra ben bé 
aquests fets. A al-Andalus havia estat un funcionari que regulava el comer" urba i 
l'activitat deis mercats. Amb la conquesta cristiana, algunes ciutats (Valencia, 1238) 
mantingueren aquesta institució musulmana, amb la missió de vetllar per la fIabilitat 
deis pesos i mesures en els mercat~, la neteja i la salubritat d'aquests i també deis 
carrers, i l' estat de conservació deis queviures i lIurs preus. Amb aquestes noves fun
clons, el mostassaf fou instaurat al lIarg deis segles XIII i XIV en molts altres centres 
urbans de les corones de Castella i d'Aragó, com ara Saragossa (almenys des de l'any 
1242), Ciutat de Mallorca (1309), Lleida (1337) i Barcelona (1339). 

Tot seguit, abordaré succintament la producció científica deis metges universita
ris de la Corona d'Aragó durant l'edat mitjana en dos grans escenaris: d'una banda, 
e! resso del procés d'assimilació de! saber medic antic comú a I'Occídent liad díns 
deis ambits universitaris de la Corona; de l'altra, la projecció cultural deis metges 
i deis estudiants de medicina originaris de la Corona en altres indrets d'Europa. 

4. LA PRODUCCIÓ MEDICA SORGlDA DE LES UNIVERSITATS 
DE LA CORONA D'ARAGÓ 1 LLURS PROTAGONISTES 

Com a la resta de I'Europa medieval, els metges universitaris de la Corona d'A
estaven familiaritzats amb una serie d'obres d'origen irab que compendiaven, 

amb extensió i complexitat diverses, el conjunt deIs sabers medies hipocraticogale
nícs al seu abast (Colliget d'Averrois, Canon d' Avicenna, Pantegni d"Ali 'Abbiis) o una 
part (Teys;r d'Avenzoar). També coneixien alguns tractats del matei:x Gale, als quals 
s'afegí -a partir de la seva introducció en la decada de 1280 en e1s cercles universita
rís del nord d'Itilia, Montpeller i, per bé que amb menys vígoria, París- un conjunt 
d'obres (trenta-cinc) conegut amb el nom de nou Cal!! que representa una profunda 
reforma inte¡'¡ectual i practica de les facultats de medicina medievals (García Ba
llester, 1998). Al costat d' aquestes obres hi havia, inseparablement, el que hom co
neíxía com Articella, un conjunt variable d'escrits medies, generalment de caracter 

Les uniVf!rsicals 3117 

esquemitic, el nudi de! qual estava integrat per la Isagoge de Johannitius (de fet, un 
abreujament lIatí d'un text de Hunain íbn Ishaq), uns breus escrits semiologics sobre 
e!s polsos i les orines, tres textos hipocritics (Aphorismi, Progl1ostica i De regimine acu
torum morborum), i e! Tegni de Gale. L'Articel/a fou el manual d'aprenentatge basic deIs 
metges universitaris europeus fins al primer ter" del segle xvr, i formava part habitual 
de les biblioteques mediques de l'epoca. Tot aquest conjunt d'obres defInía l' esque
ma bisic al voltant del qual girava la medicina universitaria a l'edat mitjana; un 
esquema que, cal no oblidar-ho, es fonamentava en e!s coneixements de lógica i de 
filosofia natural i moral que els estudiants de medicina havien hagut d'adquirir pre
viament, a les facultats d'arts, a través del corpus d'obres d' Arístotil. 

La Isagoge de Johannitius dividía la medicina en theoria i practica. EIs metges 
medievals entenien per medicina theorica el coneixement correcte de! que ells anome
naven coses naturals, no naturals i cOl1tranatura/s. Segom el galenisme lIatí, les coses natu
ra/s componen el cos huma i li permeten la subsistencia com a ésser viu (elements, 
complexions, humors, esperits, virtuts, ete.); les coses 110 naturals defineixen l' entorn 
natural i social de la persona, la qual es troba en estreta interacció, normal o patolo
gica, amb eH: I'aire i l'ambient, el menjar i la beguda, e! treball i e! descans, el son i 
la vigília, les excrecions i les secrecions, i e!s moviments de I'anim; i les coses contrana
turals constitueixen tot e! que hi ha d'alterat en la persona en l' estat de malaltia Oa 
malaltia matei:xa, les seves causes, i els seus accidents o símptomes). La dimensió 
practica o operativa, l'anomenada mediana practica, compren tres tipus d'accions en 
l'ambit de la prevenció i la terapeutica: la dieta -entesa com a norma que abasta tots 
els aspectes de la vida humana mitjan"ant un ús adequat de les coses 110 naturals-, la 
medicació i la cirurgía. 

Tant la mediana theorica com la practica es plasmaren en obres de contingut espe
cHic que els metges uníversítaris produlren com a resultat de les activitats docents o 
practiques. D'una banda, durant la segona meitat del segle xrv í tot al Harg del segle 
xv, els professors universitarÍs generaren nombrosos comentaris escolastics als escrits 
de les autoritats mediques ja citades i d'altres autoritats. De l'altra, també sorgiren 
obres dedicades a aspectes prictics específics, com ara els regíments de sanitat, els 
tractats de pesta i altres escrits conjullturals; e!s tractats de simples i compostos medi
cinals (antidotaris) i les coHeccions de receptes (receptaris o experimenta), i els tractats 
de cirurgia i d'anatomia. Cal dir que els pressuposits doctrinals de la medicina uni
versitaria penetraren en altres ambits de la practica sanitaria, en particular els refe
rents a la cura dels animals per al treball i la guerra (cavalls i mules) o per a I'oci dels 
grups socíals dominants (úlcons i gossos) (Cífuentes, Ferragud í García Ballester, 
1999). 

Parlar de la producció medica sorgida de les universitats de la Corona d'Aragó 
exigeíx, abans que res, referir-nos a Arnau de Vilanova tant per raom estrictament 
cronologiques, com per la seva rellevancia en la medicina universitaria de tota l'Eu
ropa llatina. D'Arnau, n'hem de fer notar la condicíó de catalanoparlant, la possible 
ascendencia aragonesa, l'especial relació amb Valencia, les seves profundes inquietuds 
religioses i l'estreta vinculació a quatre reis de la Casa d'Aragó (Pere II i e!s seus fIlIs 
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Alfóns 11, Jau11le 11 i Frederic lf de SicíliJ) i J tre, papes (13onífaci VIII, Benet XI í 
Climent V), Pero hom no entendría ni una sola lIetra de la seva vasta obra si no tin

en compte la seva formacló CJp J !J decada de 1260-1270 i el ,eu magísterí 

a la univer,itat de En efene, com ho han subratllat ;¡ bast:nnent 

els estud" arnaldians de l'últím mig ,egk en contrast 3mb una lll,toriografia previa 

per I'e,oterisme i l'heterodoxla, Arnau fOl! primer que res un metge lIní

versitarí que visqué de forma apassíonada el, conflictes religIOSOS i polítics de la seva 

epoca. Tanl1latelx, les seves celebres activitats professionals (lIlagisn:ri i 

medica) es basaren tothora en un galenisme (ompletal1lt'nt ortodox en el seu tcmps 

(paniagUJ, 19<)4, 1994a; Peramau EspeJt, 1995; Ziegler, 199fl). 

COIll a metge procedent d\lJla zona de frontera O!1 eonvivien les tres cultures 

mediterr.lnies (crtstiana, musulmana i jut'va), Arnall dt' Vilanova coneixia I'arab i 

en el moviment traductor de I'arab al liad d'importants obres mediques 

d'autors grecs (De il'llerioriblls i De r(f!ore el Ir"nwre el ialigali""c el SIUiSII/O de Gale) i 
arabs (De viribus wrdis d'Aviccnna, De sil1lpfirib/ls d' Abü I-Salt), Com a profew)r 

vcrsitan, Arnall participa activament en b cOrlStrueció de l'escolastica medica, 

la reforma de 1309 deis eswdls medies de Montpeller i París (García Ballester; 199X), 

i cultiva gairebé tots e1s literaris medies eomemporanis: el comentarí escolis

tic als autors classics (Co/III11e.¡lflm slIper lraclallWI Galielli de ma/i!ia wmp/exionis diverse, 

Repetí!io ,lIIper ranon!! Vita brevis) , el tractar estrietament teorie (De inlcntí""e medi

corull!, De hml/ido radica/i, De considerochmiblls operis medicine, Aphorismi de grada",s, De 

dosi lyriacoliul/l) , la summa o compendi (SpcClIIIIft/ mediállc), l'exposició aforística 

(PambaJe mediwlionis, Aphorismi [par!iwlares, de memoria, eXlrava)?antesJ) , el wnsilillm 

didacticopractie centrat en un mal (Regimel/ podagreJ, l'exposició enumerativoalfabe

tica (Antidotari/lm), i els regiments de sanitat (Regimen sanilatis ad regem Aragonllm, De 

eSII carnium, ReJ?imen AJmarie) (García Ballester, Paniagua i McVaugh, 1(75), 

Deixant de banda la figura d' Arnau de Vilanova, cal dir que la producció cien

tífica deJs metges de la Corona d' Aragó durant e1s segles baixmedievals fou Inés aviat 

escassa i de no galre volada, Molt probablement, les causes en van ser la ja esmentada 

feblesa de les facultats de medicina obertes en el territori durant aqllell període, De 

fet, fins a la decada de 1480 només destaca Antoni Rieard, professor de medicina als 

esttldis de L1eida i Barcelona, que orienta una bona part de la .leva obra a raplicació 

de la matematica a la medícina (De arte J?raduandi medicinas compositas, De quantitatib,/s 

el proportionibl<.l humorum) (Dureall-Lapeyssonnie, 1966; Madurell MarÍmon, 1984). 

Altres metges universitaris cultivaren, sempre en la llengua aca¿emica de repoca 

(el \latí), e1s diversos generes literaris medies, El comentari escoUstic fon conreat 

probablement lIeidad Joan Jacme (m, 1384), canceller de la universitat de Montpe

ner, o el valencia i professor de la facultat de medicina de L1eida Franeesc Queralt 

(r, 1350 - c. 1440), amb els seus comentaris al 7~~ni de Gafé, i d'altres, Els coltsilia 

medies foren cultivats pel mateix Joan Jacme, En I'ambit de la medicina practica, cal 

destacar e!s tractats de pesta, ('om e!s de Sany de Ridaura (ms. Rivaurea, (, 1365), el 

d'un cert Blase de Barcelona (molt probablement, BJase de Camarasa, metge de! reí 

Martí, e 1406) o el del citatJoanJacme (Cardoner Planas, 1973; p. 51 i 53); e1s regi

Li'5 flt1iJ1("r:~ilals 

FoiJ inicial del Rf.giment de p','s{'rt:tadó de pestilencia de Jaurne d"Agramont (1348), proft."Ssor de medión;) J 

l'Eswdi General de Ueida, segon< una copla del se"le XI\' (Verdú, ArxlU ParroqUIal, fol. Ir). 
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ments de sanitat, com el del valencia Pere Fíguerola (e, 1320-1397), adre~at als seu s 
fills, aleshores estudiants a la uníversitat de Tolosa, i els comentaris a les obres de 
cirurgia, com el de Pere Figuerola a la Chirurgia magna de Guiu de Chaulac, 

A l'Europa baixmedíeval, el lIatí, llengua de I'Església, la universitat, el dret, 
l'administració i fins i tot de la literatura -De l'escriptura en suma-, va comen~ar a 
veure disputats tots aquests ambits per part de les llengües vulgars que fins aleshores 
li havien estat privatius, U na de les caractenstiques més interessants de la producció 
científica deis regnes hispimics fou justament la primerenca utilitzac¡ó deis vulgars 
romanics com a vehicles de comunicacíó en medicina i filosofia natural. De les lIen
gües vulgars hispaniques, el catali va demostrar ben aviat una vitalitat singular en 
aquest camp, i va esdevenir vehicle d'una producció complexa (Cifuentes 1997; 
2002). Com que dins d'aquest mateix volum es dedica tot un altre capitol a la litera
tura científica en cataJa, aquí només esmentaré, i de forma breu, les obres mediques 
originariament en catali de professors universitaris, Basicament, són tractats de pesta 
adre¡¡:ats tots dos a la gent comú, que foren escrits I'un a Lleida, amb motiu de la 
pesta negra de 1348, i I'altre a Valencia, per I'epidemia de 1489-1490, 

El primer és l'esmentat Regíment de preservació de pestilencia -el text medie més 
primerenc escrit en catala- que el metge universitari i professor de la facultat de 
medicina de Lleida Jaume d'Agramunt condogué el 24 d'abril de 1348, Més enlli 
del seu interes Iingüístíc, la importancia d' aquest tractat de pesta rau en el camcter 
també primerenc de la pesta negra dins de la literatura medica europea, i en el con
text que I'origina. El Regiment, com Agramunt mateix explica en el próleg, l'escrivÍ 
no pas per instruir els metges universitaris, sinó per mostrar al conjunt de la població 
de Lleida com preservar-se d'aquesta calamitat que aleshores amena.;ava la ciutat; í 
per afer-se entendre pels seus destinataris, Agramunt empm no la lIengua academi
ca, sinó la vulgar. El Consell municipal (la burgesia), al qual Agramunt adre<;a I'obra, 
va rebre-Ia amb entusiasme i en compensa económicament la vídua (Arrizabalaga, 
García Ballester i Veny, 1998), 

Gaírebé cent cinquanta anys després, el metge valencia L1uís Alcanyís (e, 1440
1506) escriví un Regiment preservatiu e curatiu de la pestilencia, en el qual subministrava 
als profans tot un ventall de consells pdctics amb motíu de l' epidemia de 1489-1490 
(Rubio Vela, 1994-1995), per a preservar-se de la pestilencia i tractar-Ia sí n'emmalal
tíen i no trobaven un metge a qui recórrer. lmpres a Valencia cap a I'any 1490, el 
Regiment d'Atcanyís és el primer text medie originalment escrit en catali que s'im
primí. Atcanyís, que havia estat un deis ímpulsors i dinamitzadors de I'Escola de 
Cirurgia des de la seva fundacíó el 1462 i que uns anys després va ser el primer 
catedratic de medicina i cirurgia de I'Estudi General de Valencia, passa en poes anys 
d'estar al cim de la professió medica valenciana a ser processat per la lnquisició, sota 
¡'acusació de judaltzant, el 1504, i condemnat a mort i cremat a la foguera amb la 
seva dona el 1506 (Arrizabalaga, en preparació; López Piñero i Ferrando, 1998). 
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Inid del text del R~imenl 1",:se""'li" e rurati" de la pestilfnria (Valencia, Nicolau Spindeler, c, 1490) del 
metge conven valencia L1uís AJcanyís (c. 1440-15(5), AJcanyís fou el primer professor de medicina de 
l'Estudi General de Valencia (Valencia, Biblioteca Pública de Valencia, Fons Nicolau Primitiu, 1, ,ígn. a2r 

[el foh preví conté la portadaj). 
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5. LES ACTIVITATS CIENTÍFIQUES OELS METGES 

UNIVERSITARIS DE LA CORONA D'ARAGÓ 


EN ALTRES INORETS O'EUROPA 


La presencía de metges universitarís de la Corona d' Aragó en altres palsos de 
baixmedieval fou cooseqüencia de raons molt diverses. Les millors perspec

tives de prom oció professional tingueren, seos dubte, un paper decisiu en la majoría 
deis que optaren per establir-se professionalment fora del seu país d'origen; els uns hí 

anaven a estudiar mentre que els altres hi arribaven amb titulacíons professionals. No 
és aventurat, pero, d'afirmar que darrere d'aquest pas biogcific decisiu hi hagué tam

bé importants raons negatives en un nombre no pas redult de casos. La repressió 
desencadenada per la Inquisició entre e1s sectors del patriciat valencia d'origen judeo

convers a partir de 1480 hi tingué un paper particularment significatiu, en provocar 
I'emigració de professionals i en estimular que e1s fills d'aquestes famílies benestants 

fossin enviats a estudiar a indrets apartats de I'enrarit clima local i lIuny de I'abast del 

Tribunal. 
L'establiment de diverses facultats de medicina a la Corona d' Aragó durant els 

segles XIV i xv no atura I'afluencia d'estudiants de famílies acomodades de la Corona 

d' Aragó cap a ruverses universitats europees, particularment a Occitanía (Montpeller, 
sobretot) i a lcilia (Bolonya, Pavía, Siena, Pisa, Ferrara, Pildua i Napols, entre d'al
tres). D'acord amb la peregrinatio academica comuna a repoca, aquests estudiants 

cursar els estudis en unes quantes uníversitats consecutívament abans d' obte

nir la graduacíó, com ara l'estudiant de medicina valencia Jaume que es 
doctora a Ferrara el 1502 després d'haver passat per les universitats de Monrpeller, 

L1eida, Bolonya, Padua i Pavía; o elmallorquí Pere d'Olesa i Rovira (c. 1460-1531), 

que estudia successivament a les universitats de Pisa, Montpeller i L1eida. Durant e1s 

segles XIII i XIV Montpeller fou, aparentment, el primer lloc escollít pels qui estudia
ven medicina fora de la Corona d'Aragó. Ara bé, a1l1arg del segle xv el poi d'atrac

ció bascula d'una manera gradual cap a les universitats italíanes. Per a explicar aquest 
fenomen, especialment pales a la segona meitat del segle xv i durant les primeres 

decades del XVI, hem d'apeHar a raons d'índole política (domini catalanoaragones 
sobre el Regne de Napols í consolidaeió de la presencia hispanica a ltilia; 

deis dos papes Bolja, Calixt III i Alexandre VI), i socioprofessional (prestigi de les 
universítats italíanes i afebliment deis estudis de medicina a la Corona d' Aragó, i 

increment de la demanda de professionals sanitaris a1s regnes hispimics) (Arrizabalaga, 
Carcía Ballester i Salmón, 1989). 

La majoria tornaren al seu 1I0c d'origen en acabar els estudis, pero n'hí hagué 
que optaren per establir-se professionalment lIuny de lIur terra natal per a la resta o 

per a una part de la seva vida. El cas d' Arnau de Vilanova és un eas ben expressiu. 
Després d'estudíar medicina a Montpeller, deis primers anys d' exereir professional
ment a Valencia i deis nomenaments suecessius com a metge de tres reis d'Aragó, 
inicia, cap a la prímería de la decada de 1290-1300, un magisterí a la universitat de 
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Montpeller que el porta en molt pocs anys a esdevenir la medíca més destaca

da d'aquest centre durant tota l'edat mitjana. Aquest magisteri no li va impedir, tan
mateix, de prosseguír la seva estreta vinculació amb els comtes reis en qualítat de 

metge, conseller polític i espiritual, i agent díplonütic. A més a més, des de 1301 
encara presta a Roma i en d'altres 1I0cs importants serveís medies a tres papes (pania
gua, 1994a). 

U na altra vessant de les aetivítats cientí6ques deis metges catalanoaragonesos a 

Montpeller la iHustra el cas del Joan Bruguera, mort el 1452 en aquesta cju
tat, on havia cursat e1s estudis de medicina j on després havia exercít la professió. 

Gracies a la dot testamentaria de 800 escuts d'or, una vaíxella d'argent i els seus Ilí
bres, durant la década de 1460 es funda a Montpeller el Col'legi de Girona perque 

cada any dos estudiants becats de la cíutat de Glrona -í sí no de la seva diócesi o de 
Caralunya-- poguessin cursar estudis de medicina a la universitat de Montpeller 

Aquest que ha estat historieament una de les vies d'influencia de la mediCI
na francesa sobre la catalana, desenvolupa normahnent les seves activítats fins a la 

decada de 1560 quan les guerres de religió a tot Europa i, en particular, les lluítes 

entre catolies í calvínistes al sud de Fran.;:a, retragueren la concurrencia de gíronins a 

A partír de mitjan segle XV!! el de Girona a Montpeller es torna 

gradualment d'estudiants gironins (Dulieu, 1970; Calbet i Corbella, 1981
1983; 1, p. 97; Alcalde, 1992). 

Tanmateix, fou a Italia on, a la segona meÍtat del XV, els metges de la 

Corona d'Aragó tingueren un protagonisme cultural més destacat. Hom pOl assenya

lar e1s casos deis germans Gaspar i Jeroni Torrella, autors d' obres mediques i científi

ques que foren ímpreses al final del segle xv i al comen<¡:ament del XVI, i els de Fran
cesc Argilagues i de Cuíllem Caldentei, que treballaren com a editors per a les 

premses íralianes del 6nal del segle xv. Tots quatre havíen cursat els estudis de medi
cina en uníversitats italianes. 

Gaspar Torrella (r. 1452 - c. 1520) era membre d'una família on almenys el pare 
í dos germans eren metges. El pare, el meslre Ferrer Torrella, havia estudiar medicina 

a la universitat de Montpeller i pertanyia a la mateíxa generació que Lluís Alcanyís I 
els altres metges valencjans que fundaren l'Escola de Cirurgia el 1462. Com el seu 

Jeroní, Caspar cursa els estudis de medicina a les universitats de Siena i Pisa 
durant la de cada de 1480-1490, amb mes,res tan influents com Alessandro Serrnone

ta í Pierlcone da Spolcto. Després s'establí a Roma, on gaudí d'una posicíó social 
acomodada com a membre de la cort del cardenal Roderic de BOlja. Quan el 1492 

esdevingué papa amb el nom d' Alexandre VI, Torrella continua al seu servei com a 
metge personal del seu fill Cesar A més a més, fou responsable de la Bibliote

ca Vaticana (1498-1500), bisbe vitalici de Santa Ciusta, a Sardenya (des de 1494) i 

domestíc d'Alexandre VI. Almenys des de 1504, Caspar Torrella fou també un 

dels rnetges del papa Juli 11 (1503-1513) -un fet prou significatiu de l'estima que el 
nou papa tenía pels seu s serveis professionals. 

Torrella escríví cinc escrits medies i un pronostic astrológic que foren 
impresos en un lapse d' onZe anys (1497-1507) i, en algun cas, de forma reDetida. El 
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seu tractat astrologic fou originariament una epístola adre\ada a Cesar Borja e! 1502, 
on s' avaluava la signifIcació de diferents fenomens celestes (.e!s portents, prodigis i 
presagis, e!s defectes del sol i la lIuna, í els cometes.). La seva tardana publicadó e! 
1507 obeí als precs de! datari papal Giovanni Gozadini, intrigat per les possibles con
seqüencies de! cometa que s'havia vist en el ce! roma I'agost de 1506. Entre les dnc 
obres propiament mediques hi ha un consílium, doblement impres e! 1505 (Roma i 
Salamanca), dedicat a una nova malaltia anomenada popularment modorrílla que, pe! 
que sembla, causa estralls en la flota castellana de Flandes i es difongue després 
amplament pe!s regnes hispanics i vclns; un consilium de peste escrit amb motiu d'una 
pestílencia que colpeja Roma e! 1504; un regimen sanítatis compost en forma de dialeg 
per al papa Juli II, que fou publicat el 1506; idos escrits dedicats al mal franees -una 
nova afecció que des de 1495 s'estenia riípidament per tot Europa-, tots dos 
al seu patró, Cesar BOIja, aleshores víctima de la malaltia, i que formen part de les 
obres mediques mes primerenques sobre aquesta afecdó. Ambdues es publicaren a 
Roma el 1497 i e! 1500, respectivament. A mes a mes, la mes primerenca es reedita 
aviat amb un nou títol (Roma, c. 1498) i amb la inclusió d'una epístola dedicatoria 
al bisbe d'Avranches (Normandia), Louis de Bourbon, quí, pe! que sembla, havia 
animat Torrella a reeditar e! seu treball instat per raons semblants a les de Borja 
(Arrizabalaga, 1985-1986, 1996; Arrizabalaga, Henderson i French, 1997; p. 113-144 
i 311-317). 

El seu germa gran, Jeroni Torrella (e. 1450 post 1508), despres d'estudiar medi
cina a Siena i Pisa, es vincula a la cort napolitana de la reina Joana d'Aragó (1455
1517), de la qual fou metge a Napols (1477-1499) i a Valencia (1499-1504). Jeroni 
fou el titular de la catedra medica de principis a I'Estudi General de Valencia entre 
1505 i 1508. Després passa a estar al servei del rei Ferran el Catolic a la cort de Valla
dolid. De les diverses obres seves de que tenim notícia només es conserva un tractat 
sobre imatges astrolOgiques que fou impres a Valencia cap a 1497 (López Píñero et al., 

1983; 11, p. 358-359; Perrone Compagni, 1979; Rotzoli, 1991; Weill-Parot, 2002). 
D'altra banda, e! valencia Francesc Argilagues i el mallorquí Guillem Caldentei, 

en acabar els estudis de medicina en distintes universitats d'ItMia, es dedicaren, entre 
a1tres activitats, a I'edició de textos medies per a les premses de! nord d'Itilia. Fran
cese Argilagues (ji. c. 1470-1508) inicia e!s estudis de medicina a la universitat de 
Siena vers rany 1470. A partir de! curs 1473-1474, es trasllada a I'Studio de Pisa, on 
continua la seva formació fins que obtingué el doctorat en arts i medicina 1'11 d'a
gost de 1477. Tot sembla indicar que e! fet d'anar-se'n de Siena a Pisa, igual que ho 
feren els germans Jemni i Gaspar Torrella, companys d'estudis í paisans seus, estigue 
relacionat amb la decisió d'Alessandro Sermoneta, un influent professor seu a Siena, 
de traslladar-s'hí. La relació del jove metge valencia amb Alessandro Sermoneta 
degue continuar després d'obtenir el doctorat. Argilagues se n'anil de Pisa probable
ment cap al mes de maig de 1479 i seguí de nou e! seu mestre i protector Sermoneta 
quan aquest es trasllada a Padua com a lector ordinari de medicina teórica de l'Studio 
d'aquesta ciutat, entre 1479 i 1484. Pel que sembla, des de 1483 fIns a la mort Argi
lagues residí a Venecia, on féu compatible l'exercici priictic de la medicina amb les 
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activitats com a editor d'obres mediques per a la prospera impremta local. La seva 
labor editorial medica, desplegada precisament en uns moments en que aquesta nova 
ocupació sorgia a Europa, es materialítza en dues edicions venecianes de l' Articella 

-autentic lIibre de text de la medicina universitiria baixmedieval, com ja hem asse
i en tres edicions més del Concíliator del mestre escoJastic Pietro d'Abano 

(1250 - (. 1315). 
La innegable capacitat de permanencia de l'Ar(Ícella en les facultats de medicina 

explica que aquesta coHecció fos una de les obres mediques de mes fortuna editorial 
durant la primera impremta: divu.it edicions impreses entre I'editio princeps de Padua 
(c. 1476) i Lió (1534). Argilagues, que fou !'iniciador de les edicions venecianes de 
l' Articella, tingue a carree seu les edícions impreses per Hermann Lieehtenstein, 
de Colonia, e! 1483, i per Battista Torci, el 1487. A més, quatre impressions ulte
riors de !'Articella, datades el 1491, 1493, 1500 i 1513, i en les quals fIgura com a 
editor Gregorio da Volpe, són identiques en contingut i molt similars pe! que fa al 
format a les edieions preparades per Argilagues. 

El seu trebal! com a editor de l'Articel/a es materialitza, entre a1tres coses, en la 
incorporació a la coHecció de noves obres no incloses en l' edítio princeps de Padua 
(c. 1476). En efecte, als set escríts que conte (la Isagoge de Johannitius, el De 
de Filaret i el De urinis de Teofil, els Aphorismi, Prognostiea i De regimine aeutotum mor

botum hipoeritics acompanyats deis comentaris de Gale, i l'Ars medica de Gale, amb 
el comentari d'<Alí ibn-Ridwan), Argilagues n'hi afegí quatre mes (Epídemíae [um 

commentis Johannis Alexandrini, De natura fttus, De lege i Iusiurandum). tots pertanyents 
al Corpus Hippocratieum i que foren impresos per primer cop en aquesta ocasió. La 
seva iniciativa palesa el paper d'ofertor de nous horitzons inteHectuals, que I'editor 
també acomplí en la impremta primitiva. Arnés, hi introduí I'opuscle De divisione 

librotum Galieni de Gentile da Folígno i tres tabulae -presumiblement d'e!aboració 
própia- relatíves a algunes de les obres hipocriítiques editades (una per als Aphorisml 
una altra per als Prognostiea, el De regimine aeutotum morbotum i les Epidemiae; i la ter
cera per al Tegni galenic), amb la finalitat de facilitar l' accés a l'abundant i variada 
informació d'aquestes obres hipocriítíques. 

L'a1tre escrit editat per Argílagues fou el Condliator differentiatum medicorum el 

philosophotum del metge, professor de la Universitat de Padua i destacat representant 
de I'anomenat arístotelisme padwl, Píetro d'Abano (1250 - c. 1315). Organitzada 
entorn de 210 diferencies (differentiae) que segueixen l'estructura de la quaestío escolas
tica, aquesta obra passa revista al saber medie hipocraticogalenic en conjunt, cercant 
sempre l'harmonitzadó d'opinions entre metges i (¡Josofs naturals en aquells punts 
candents en que uns í altres discrepaven. El Conciliator fou ímpres nomes cinc vega
des abans d'acabar el segle xv i ben be sís més fins a 1565. Argilagues tingué acarree 
seu tres edicions anteriors a 1500: les venecianes de Johann Herbort (1483) i Boneto 
Locatelli per a Ottaviano Scotti (1496) i la de Gabriele Grassi a Pavia (1490). El zel 
d'Argilagues com a editor també es a~lI pales al Conciliator, on incorpora fragments 
no reeollíts en edicions impreses anteriors (Arrizabalaga, García BaIlester i Gil Aris
tu, 
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El metge i dergue mallorquí Guillem Caldentei (/1. 1496-1519) era fill d'An

toni Caldentei (/1. 1469-1514), metge o cirurgía de Fe!anítx, i nebot de Bartomeu 
Caldentei, prevere, doctor en teologia per la Soroona, ínfluent luHista í un deis 

introductors de la impremta a Mallorca, de qui hered díversos llibres de í filo

sofIa. En el perfIl intcHectual de Gui!lem Caldentei es pot distillgir un vessant medic 
i un altre de 

Caldentei cursa estudi, d'arts i medicina a la Universitat de Pavía, la principal 

universitat del dueat de Mili!, que culmina amb grau de doctor (arrium ac medici!le 

doctor) obtíngut abans de 1496. El 1502 ja tornava a ser a Mallorca, i fixa la seva 

residencia a la Ciutat de Mallorca, on aparentment romangué fins que morí vers 

I'any 1520. Guillem Caldentei gaudí, sens dubte, d'un notable prestigi com a rnetge 

al Regne de Mallorca. El mes d'abril de 1514, en un protocol notarial que enregistra 
la venda que fa d'una esclava mora de 29 anys anomenada Francesca per 95 Iliures, 

hi surt esmentat com a professor en ar/s i medicina (<<in artibus et medicina professor»), 

cosa que eventualment es podria relacionar amb la impartició per Caldentei 

de docencia en alguna escola medica de I'illa sense determinar, potser al si de 

I'Estudi General LuHía (fundat el 1483), malgrat que no en tenim cap altre indicio 

de la mort en data desconeguda del mestre Antoni 
Nadal tambe mallorquí (doctorat en arts i medicina a la universitat de Padua el 

1490), Caldentei el succeí com a metge responsable de la morberia o llatzeret. Apa

rentment establerta a la Ciutat de Mallorca a la segona meitat del segle XV, aquesta 
institució vetllava per la salut pública de I'illa mitjan<¡:ant el control del tcansit marí

tim. Llurs oficials inspeccionaven les embarcaciollS que preteníen atracar a la ciutat i 
eventualment sotmetien a quarantena les persones i les mercaderíes. Fínalment, el 

1519, Caldentei ocupa el carrec de protofisic del Regne de Mallorca; era, dones, la 

maxima autoritat reíal per al control de les practiques saniciries en aquest regne de 

la Corona d'Aragó. Com a tal, acudia a Manacor, amb l'aprovadó del lIoctinent 

general del Regne, amb la finalitat de sotmetre diversos priictics sanitarís 
apotecarís, etc.) a l'examen del qual depenien lIurs llicencies d'exercici 

professional. 

De la formació teologíca de Guillem Caldentei no en tenim cap més notícia 

que la seva vinclllaeió als cercles de la devotio moderna. Les seves inquietuds religíoses 

I'emmenaren a instituir el 151O,juntament amb la seva esposa, un benefici a la cate

dral de la Ciutat de Mallorca, de la qual a la f¡ de la seva vida, despres de ser ordenat 

sacerdot, n'esdevingué canonge penitencíari; i a participar aquell mateix any, junta
ment amb a1tres cavallers d'aquesta cíutat, en la fundació de la Casa de la Crian<¡:a, un 

centre que s'ocupava d'acollir 1 educar nenes i joves donzelles, les regles del 

redacta. Caldentei arriba també a ser director espiritual de la fundadora d'aquest 
centre, sor Clara Isabel Cifre (1467-1542). 

Al comen<¡:ament de 1496 eixí a Pavia, de les premses d'Antonio de Carchano a 
compte de! brescia Maurizio Moretti, e! volum titulat Expositio ... Ugonis Senensis 
super libros Tegni Galieni (F..xpositio ... Ugonis Senensis super Tegni Galieni mm questioui
bus, a l'expJicit), en una edició a cura de Guillem Caldentei. Es tracta de la primera 
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edició impresa del comcntari del mctge í f¡Josof natural Ugo Bcnzi, mes eoncgut 
com a Ugo da Siena (1376-1439), al Te.rtni, Ars medica o Microtegni de Gale, obra que 
forma part de l'Articelia des de mítjan XII. Durant l'edat mitjana, el Tegni de 
Gale circula en lIatí sota dues versions prineípals, una de grecollatína i una altra d'a
rabollatina, ambdues del XII. Des d'aquest el Tegni rebé un bOIl nombre 
de comentarís a carree de metges vínculats a l'Escola de Salerno i de mestres eseolas
tícs pertanyents a diferents universitats europees. 13enzi fou professor de medici
na en nombroses universitats italianes (Bolonya, Siena, Parma, Florencia, Pavía 
Padua) i, com Pietro d' Abano, representant destacat de l'«arrstotelisme padua•. El 
comentari d'Ugo da Siena al Tegni, el qual, com els que dedica als aforismes 
hipocratics i al Canon d' Avicenna, esta estretament lIigat al seu ensenyament univer
sitari, es troba entre els mes difosos a I'Europa medieval. L'edició a carree de Cal den
tei inclou una epístola nuncupativa adre<¡:ada a Ambrogio Varese da Rosate (1437
1522), professor de la universitat de Pavia i metge, astroleg i conseller deis grans ducs 
de MiLI, Giangaleazzo (1469-1494), Lodovico iI Moro (1494-1499) i Massimiliano 
(1513-1516) -membres tots tres de la família Sforza. Després de I'editio princeps a 
carrec de Caldentei, el comentarí d'Ugo da Siena al Tegni es torna a imprimir a 
Venecia, a carrec de Boneto Locatelli dues vegades, el 1498 a compte d'Ottaviano 
Scoti i el 1518 a compte dels sem hereus, a mes de la indusió en I'edició de les 

impresa, de nou a Venecia, per Luca-Antonio de Giunta el 1523 (Arrizaba
2000). 
En contrast amb els casos deis germans Torrella, d' Argilagues í de Caldentei, el 

metge judeoconvers valencia Pere Pintor (c. 1423/1424-1503) només emigra a 
ROIT,la quan ja havia fet seixanta anys, fon;at per l'ofensiva inquisitorial que havia 
destru·it la seva família, i cercant-hi la protecció del cardenal Roderic de BOlja -el 
papa Alexandre VI des de 1492- al servei del qual romangue fins a 1503, I'any en 
que morircn ambdós. Pintor havía estudiat a I'Estudi General de Lleida amb el mes
tre Francesc Queralt a cavall entre les decades de 1430 í 1440. Comen~a a practicar 
la medicina al voltant de 1444-1445, presumiblement a Valencia, la corporació 
municipal de la qual el designa examinador de metges diverses entre 1455 i 
148 L Entre 1468 i 1485, Pintor fou uns quants cops lector de la ja esmentada Escola 
de de Valencia. Probablement, abandona Valencia poc després de 1485 i 
s'establí a Roma com a metge del cardenal Roderic de carrec que continua 
ocupant després de l'elevació de! cardenal al papat com a Alexandre VI el 1492. 

De 1499 a 1500 Pintor publica a Roma sengles tractats dedicats a la pesta i al 
mal frances. Les dues foren adre<¡:ades a Alexandre VI, tot í que nomes Ji dedica 
expressament la Resulta partieularment destacable que tant Pere Pintor 

i rival seu a la cort romana, publiquessin en vida tots 
!lurs cscrits coneguts en una epoca en la qual e! nombre de metges contemporanis 
que ho feien era encara molt redult. Ajuda a explicar-ho que residissín a Roma, un 
deIs centres mes dinamics de la primitiva impremta a Europa, i que estiguessin vin
culats estretament als Borja, els quals hi exerden un patronatge actiu de les ciencies i 
les arts en e! transit del XV al XVI (Arrizabalaga, 1996; Arrizabalaga, Henderson 
i French, 1997; p. 113-144 i 311-317). 
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D'un tercer grup de metges universitaris de la Corona d'Aragó amb projecció 
cultural a Europa nomes ens consten unes biografies obscures, que només permeten 
conjecturar que residien fora de la Corona. És e! cas d' Almenar, preco~ tractadista, 
com Gaspar Torrella i Pere Pintor, de! malfratues; o el de Pomar, vinculat, com 
lagues, a la indústria editorial. En la biografta del .doctor en arts i medicina» valencia 
Joan Almenar (JI. 1502) practicament tot és incert tret de l'esmentat tractat Ilatí sobre 
el malfrances que publica a Venecia el 1502 i que fou reeditat ben bé tretze vegades al 
llarg de! segle XVI, dues en angles. L'estructura i el contingut d'aquest escrit sugge
reixen amb for~a que Almenar havia estudiat medicina a Montpeller o a Lleida (més 
que a ltilia) abans de 1470 i que era prufessor universitari en alguna facultat de 
medicina italiana. Malgrat ellloc on es publica e! seu llíbre, no n'he pogut localit7.ar 
el nom dins de la documentació publicada sobre les facultats de medicina de Pavia, 
Bolonya, Padua, Pisa i Ferrara. Aixo, juntament amb I'origen sicili:i d'un deis estu
diants que en esmenta, em condueix a conjecturar la possible vinculació d'Almenar 
amb alguna facultat de medicina de! sud d'ltilia i, en primer 110c, amb la de I'Estudi 
General de Napols, atesa I'estreta re!acíó que el Regne de Napols tingué amb la 
Corona d'Aragó des de 1442, data de la conquesta d'Alfons e! Magnanim. L'escassís
sima documentacíó conservada sobre aquest regne i les seves institucions de resultes 
de les destruccions successives deis arxius, fa molt improbable l'aclariment d'aquest 
particular. D'altra banda, e! possible magisteri d'Almenar a la universitat de Napols i 
d'altres detalls incem de la seva biografta, especialment la seva condició noble -era 
senyor de Rocafort i Godella- permeten conjecturar una vinculació eventual, con¡ 
en el cas de Jeroni Torrena, a la cort napolitana de la reina Joana d'Aragó (1455
1517) fms a la dissolució e! 1499. Les vicissituds polítiques passades pe! Regne de 

durant aqueUs anys també haurien indult Almenar a abandonar-lo. Tanma
teix, la publicacíó del seu estudi sobre el malfrands a Venecia el 1502, advocaria a 
favor de la seva presencia en aquesta ciutat abans de retornar a la Valencia natal, on 
degué exercír la medicina per un temps i degué rebre de la reina Joana -lIoctinent 
general de Valencia entre e! 1501 i el 1504-les senyories de Godella i Rocafort com 
a pagament pe!s seus serveis (Arrizabalaga, en premsa). 

Finalment, del valencia Pere Pomar (JI. 1515-1534), encara en sabem menys; 
només que ringué cura de les quatre edicions de I'Artice/la en vuite que sordren de 
les premses lioneses durant el primer ter" del segle XVI (1515, 1519, 1525 i 1534), 
feina que probablement leU essent al mateix Lió -el nou gran centre impressor euro
peu que sorgí al comenpment de! segle XVI- o des de la ve'ína ciutat de Montpeller, 
en e1s cercles medies de la qual aquestes edicions degueren trobar el mercat més 
ímmediat, pero de cap manera I'Únic. 
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La ciencia a l'obra de Ramon Llull 

LoLA BADlA 


Univcrsitat Barcelona 


1. EL PROBLEMA DE L'ACCÉS DEL LAIC RAMON LLULL 
ALS CONE1XEMENTS ClENTÍFlCS 

Es conserven molt pocs documents sobre la \'ida de Ramon Llull (Ciutal de 
Mallorca, 1232-1316); per a;"o la quasi autobiografia llatina que va dictar a París el 
1311, la Vita coetallea' és un punt de referencia imprescindible (Platzeck, 1964; Hill

1991). L'objectiu d'aquest text és ['estudiada presentació d'un venerable octo
genarí i deis seus projectes de croada davant del concili de l'Esglésía, a Viena 
(1311); e1s esdevenimcnts anteriors a la seva «conversió a la penitencia» de 1262 hi 
lenen poc pes, i s'hi oblida del tot la decada de 1276-1286. La carrera d'escriptor de 
L1ull comen<;:a el 1271, quan va produir una obra monumental de caracter místic, 
espcculatiu, apologetic, i també encídopédic i científic: el Llíbre de cotlfempladó et! 

Déu. Les vies d'accés a la informació filosO/ka í científica necessaria per a la redacció 
d'aquest lIibre i deis altres que va escriure, de Mallorca estant, immediatament des
prés, es un problema no resolt (Donner, 1987; Garcías Palou, 1989; Batllori, 1993, 
p. 69-86). La crítica ha de fer conjectures sobre I'educació del fill d'una família de 
colons benestants del patriciat urba, vinculada a la nova cort catalana de l'illa -la 
conqucsta de Jaume 1 és de 1229. Se sap que la formació de les dasses dirigents cata
lanes (religiosa, jurídica, militar) al segle XIII no implicava necessariament dominar la 
lectura i l'escriptura (Jaume 1, 1208-1276, va compondre e! Llibre de/s fets oralment; 
vcgeu, per a certes noves vies d'alfabetització, Soler, 1998); en canvi, al segle XIV, la 
lectura i l'escríptura s'estenen arreu (Renedo, 1993; Gimeno, 1998). El fet és que, 
tan bon punt L1ull canvía la vida d'home casat, que s'ocupa de! propi patrimoni i 
serveix el seu rei, pcr la condició de contemplatill, enderiat en la composició del 
«millor lIibre del món contra els errors deis infidels' (Vita coetanea, 1, 6), es 
I'abisme que separa el seu escas bagatge intel'lectual d'home laic, de la preparació 

1. L1egirn la versió n,,,ina de la Vila roeldnea a ROL, vol. 8, p. 269-308, i la catalana del segle XIV 

J OE, vol. 1, p. 31-54 (vcg.llatlJorí; Híllgarth, 19H2; Domingua, 1987; Samamaria, 19H9). 
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