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LUIS GARCÍA BALLESTER
(1936-2000)
In memoriam

La desaparició, ara fa tres anys, de Luis García Ballester en plena maduresa intel.lectual
constituí un graó més en l’ocàs d’una generació excepcional que, a banda i banda de l’Atlàntic, ha estat vital per als estudis d’història de la ciència; una generació que, amb les condicions
que en el món de la recerca afrontem actualment, en particular a l’àmbit de les humanitats,
hem de qualificar d’irrepetible.
Luis García Ballester nasqué al barri del Cabanyal de la ciutat de València poc abans de
l’inici de la Guerra Civil (14 de febrer de 1936). Estudià medicina a la Universitat de València, però, atret pels aspectes històrics de la pròpia professió, es doctorà amb una tesi d’història
de la medicina dirigida per José M.ª López Piñero (1968), i ja mai no exercí. Després d’uns
anys de docència a Múrcia, fou professor agregat d’història de la medicina a la universitat valenciana (1971) i, el mateix any, a la de Granada, on obtingué la càtedra (1976), que tot seguit
(1982) ocupà a Santander. Com a professor d’investigació del CSIC (1987), fundà el departament d’Història de la Ciència de la Institució Milà i Fontanals, a Barcelona. Motivacions personals el conduïren novament a ocupar la càtedra de Santander (1996), on la mort anà a trobar-lo a la seva casa de Puente Arce (10 d’octubre de 2000). Aquest periple vital i professional
es complementà amb estades en alguns dels més prestigiosos centres acadèmics d’Europa i
d’Amèrica del Nord. Luis García Ballester fou autor d’una extensa i valorada obra de recerca,
malauradament encara avui més coneguda Pirineus enllà.
Amb aquestes pàgines, ER compleix amb un deute obligat envers un investigador infatigable, l’obra del qual té sovint un gran interès per a la disciplina. A continuació, en destacaré
algunes de les línies de recerca i posaré l’èmfasi en les seves aportacions, directes o indirectes, als estudis romànics.
L’obra de Galè, destinada a tenir una tan prolongada i profunda influència en la història
de la medicina amb l’anomenat galenisme, protagonitzà molts dels seus primers estudis, entre
els quals la mateixa tesi doctoral i la síntesi Galeno en la sociedad y en la ciencia de su tiempo (García Ballester, 1972). Uns estudis als quals aplicà una perspectiva i una metodologia superadores de l’internalisme que encara llastava la història intel.lectual i que presidiren totes les
seves recerques. Malgrat emprendre noves línies de recerca que ja no estarien centrades en
l’Antiguitat, no abandonà mai els estudis sobre Galè, als quals dedicà un gran nombre d’articles especialitzats (els més valuosos a García Ballester, 2002; una valoració de conjunt a Nutton, 2001).
Si la fonamental obra de Galè sempre va atraure’l, la d’Arnau de Vilanova, la gran figura
mèdica que els Països Catalans —i, més en concret, la seva València natal— donaren a l’Eu-
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ropa llatina medieval, fou motiu d’iniciatives de més abast. Calia corregir l’abandonament que
havia patit l’Arnau metge, una peça cabdal del galenisme medieval llatí, enfront d’altres facetes reals o espúries del personatge, i fer-ho de la millor manera, amb edicions rigoroses sistemàtiques de la seva obra mèdica acompanyades d’estudis pensats per analitzar i posar al dia
cadascun dels aspectes que els tractats arnaldians exposaven. Més encara: calia fer-ho des del
país, però amb perspectiva i ambició internacionals, confiant els estudis i les edicions als professionals més capacitats d’arreu del món. El resultat fou la posada en marxa, l’any 1975, d’un
projecte que fou la nineta dels seus ulls durant tota la vida i que es guanyà un altíssim prestigi, les Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, la codirecció del qual cedí a Juan A. Paniagua i a Michael R. McVaugh, potser els investigadors que més i millor treballaven sobre
l’obra mèdica arnaldiana (AVOMO). Amb una direcció itinerant, com ho fou en aquests anys
la seva mateixa carrera, entre Granada, Santander i Barcelona, pocs saben fins a quin punt les
AVOMO constituïen una obra personal, possible gràcies a l’empenta, la constància i l’obstinació de Luis. Una obra la continuïtat de la qual és avui assegurada mercès al suport dels seus
darrers editors i patrocinadors, la Universitat de Barcelona i la Fundació Noguera (Arrizabalaga, 2001).
La història intel.lectual havia de trobar-se necessàriament amb la història social, i així enriquir-se l’una a l’altra. Era el signe d’un temps de renovació en els estudis històrics, que ell,
tot i no tenir formació inicial d’historiador, assimilà plenament i sempre lluità per traslladar a
una història de la medicina que malvivia entre la descontextualització i l’aïllament. Fou així
que l’estudi d’Arnau de Vilanova portà a l’estudi de la medicina als territoris que conformaren la Corona d’Aragó durant els segles XIII i XIV, el període crucial per a la difusió d’un nou
«sistema mèdic» basat en el galenisme i en la igualment nova institució universitària. Així
com el plantejament del «projecte Arnau» havia estat rigorós, aquest també ho havia de ser:
calia recórrer a les fonts, a totes les fonts. Això volia dir, ni més ni menys, que el disseny d’un
pla de recerca sistemàtica en tots els arxius històrics de Catalunya, el País Valencià, les Illes
Balears i Aragó. Era evident que la metodologia, considerada necessària per tal de garantir
aportacions valuoses i realment noves, superava les possibilitats d’una sola persona. Fou així
que la coincidència d’interessos uní Luis i Michael R. McVaugh en un projecte que esdevingué comú, soldat per una llarga amistat. Els nous vents que, en la promoció de la recerca, bufaren a l’Estat Espanyol durant la dècada de 1980 forniren un cabal de joves investigadors —
historiadors, per expressa voluntat seva— que ajudaren a avançar el projecte i entre els quals
em compto jo mateix (entre molts dels resultats d’aquest projecte, vegeu la síntesi García Ballester, 1988, i la monografia García Ballester / McVaugh / Rubio Vela, 1989; cal sumar-hi
molts dels articles reunits a García Ballester, 2001b, i el mateix llibre de McVaugh, 1993, entre d’altres treballs d’aquest darrer; l’últim dels doctorands dirigits per Luis aviat publicarà la
seva excel.lent tesi: Ferragud, 2002).
Estretament vinculada a aquesta última línia de recerca, la medicina de les minories religioses i culturals actives al context ibèric medieval i modern —mudèjars/moriscos i jueus—
fou un altre dels temes que més interessaren García Ballester, ja des dels primers anys, quan li
dedicà dos llibres successius amb aportacions que encara són vigents (García Ballester, 1976,
i García Ballester, 1977). Posteriorment, insistí en un seguit d’articles importants en la recepció i pervivència del galenisme en aquelles minories, i en la delicada qüestió de les seves relacions amb la medicina escolàstica cristiana (una selecció d’articles a García Ballester, 2001b;
una valoració de conjunt a Barkai, 2001).
Arran dels seus estudis d’història de la medicina als diferents territoris que conformaren
la Corona d’Aragó, molt en particular la seva València natal, Luis García Ballester s’adonà
aviat de la importància de l’ús de la llengua vulgar —en aquest cas, el català— com a «instru-
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ment de comunicació científica i tècnica», en l’expressió que li agradava emprar. És un aspecte en el qual no deixà d’insistir en llibres i articles des de mitjan dècada dels setanta. En
aquest context s’inscriu l’edició d’una de les traduccions catalanes de l’Epistola de avibus nobilibus, text molt destacat de la falconeria en català, que publicà en aquelles mateixes dates
(García Ballester, 1975). Aquesta edició, tot i que actualment necessitada de revisió, en particular pel que fa a la contextualització del text, marca una fita tan destacada com a vegades poc
tinguda en compte per alguns autors recents en els estudis sobre la falconeria catalana medieval (es desconeix a Lupis / Panunzio, 1987; aquest gènere està sent estudiat per Querol, en preparació, treball del qual forma part Querol, 2003).
Més valuosa encara fou la seva tasca d’estímul d’altres edicions i estudis del patrimoni
científic en vulgar, una tasca no únicament exercida en l’àmbit del català i de la qual vull destacar alguns exponents. En primer lloc, l’edició de la traducció catalana, elaborada pel cirurgià mallorquí Guillem Corretger, de la Chirurgia de Teodoric Borgognoni (ca. 1302-1304).
Aquesta traducció, que constitueix el text mèdic escrit en català més antic que conservem, tingué una gran importància en el procés de difusió del galenisme als Països Catalans. Conscient
d’aquest fet, insistí sempre, a la seva engrescadora manera, perquè s’acomplís aquell objectiu.
Un primer i valuós resultat fou el treball de Toni Contreras codirigit per ell (Contreras, 1986),
que malauradament no tingué la continuïtat desitjada. Atret per l’estudi del patrimoni historicomèdic que circulà en català i, en particular, la pràctica quirúrgica durant els últims segles
medievals, jo mateix vaig ser instat a emprendre l’edició d’aquest tractat, que actualment tinc
en preparació (vegeu per ara Cifuentes, 1999, i Cifuentes, 2000; aquesta edició formarà part
de la col.lecció Els Nostres Clàssics). L’estudi i edició de la Tròtula catalana de Joan de Fulgines (ca. 1366-1375) fou l’encàrrec que en rebé Montserrat Cabré, interessada pel complex
món de la medicina de les dones medieval, l’aportació de la qual veurà la llum aviat (Cabré,
1994, i Cabré, 2000; l’edició també apareixerà a Els Nostres Clàssics). Jo mateix vaig trobar
el seu suport entusiasta en un projecte personal —l’estudi del vigorós procés de vernacularització de la ciència i de la tècnica en català a finals de l’Edat Mitjana, que necessàriament havia de partir de la catalogació prèvia exhaustiva dels materials conservats— el qual, si bé en
un primer moment semblava excessiu, ha començat a donar resultats importants (Cifuentes,
2002). Aquesta base permetrà no únicament emprendre edicions rigoroses d’aquesta part del
nostre patrimoni que sovint ha estat abandonada com a terra de ningú entre la filologia i la
història de la ciència —en la línia del Corpus Medicorum Catalanorum que Luis anhelava—,
sinó començar a pensar en una eina necessària: un diccionari històric del català científic medieval.
Però Luis García Ballester no centrà els seus interessos intel.lectuals únicament a l’àmbit
catalanoaragonès. El regne medieval de Castella fou un altre poderós pol d’atracció per a ell,
convençut com estava dels estrets vincles que unien els diferents regnes ibèrics. La penetració
del galenisme en terres castellanes, el feble desenvolupament de la institució universitària, la
forta interacció de les anomenades tres cultures, tot en un marc d’una aparent manca dramàtica de fonts històriques i d’acusats buits en la recerca, constituïen reptes difícils de resistir, més
encara des de la càtedra d’història de la medicina de Santander (1982-1987 i 1996-2000). Lliurat a la coordinació d’una magna obra de síntesi sobre la història de la ciència i de la tècnica a
l’antiga Corona de Castella, que en realitat va haver de bastir-se sobre un gran nombre de recerques originals que en bona mesura ell estimulà (els vols. 1 i 2 de García Ballester / López
Piñero / Peset Reig, 2002), engrescà Betsabé Caunedo i Ricardo Córdoba per a emprendre l’edició crítica d’un autèntic tresor del patrimoni científic medieval castellà: el tractat d’aritmètica comercial i d’assaig de moneda que Guy Beaujouan ja havia fet notar, trenta anys enrere,
al ric fons manuscrit de la col.legiata de San Isidoro de Lleó (Caunedo / Córdoba, 2000).
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Les esmentades no foren les úniques contribucions de Luis García Ballester a la història
de la ciència a la Castella medieval. Publicat pòstumament, La búsqueda de la salud (García
Ballester, 2001a) constitueix una sàvia síntesi de recerques personals anteriors i d’altres d’originals, efectuades en els últims anys arreu del territori castellà. Aquest esplèndid llibre no
únicament afronta amb èxit aquells reptes sinó que ofereix un devessall de dades de gran interès per als estudis romànics. La contextualització històrica del sorprenent patrimoni mèdic
medieval en castellà, tot subratllant el decisiu paper de la minoria jueva, és una de les aportacions importants de l’obra que caldrà tenir ben en compte en futurs estudis.
Els qui n’hem estat deixebles, col.legues i/o amics mai no podrem oblidar els seus ensenyaments, les seves energies aparentment inesgotables, la seva seductora personalitat. Per a
tots resta la seva valuosa herència intel.lectual.
Lluís CIFUENTES I COMAMALA
Universitat de Barcelona
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RAYMOND SINDOU
(1910-2001)
Raymond Sindou est décédé le 17 mai 2001 à Boulogne-sur-Seine où il habitait depuis
de nombreuses années. Il était né le 21 avril 1910 à Neuilly-sur-Seine et c’est à Paris, au
lycée Buffon d’abord, puis au lycée Louis le Grand (où il eut pour condisciples Léopold
Senghor et Georges Pompidou) qu’il poursuivit ses études. Pourtant, en dépit de sa jeunesse en région parisienne, ce sont beaucoup d’autres horizons qui solliciteront son intérêt
scientifique.
Il était féru de lettres classiques. Licencié ès lettres, il suit à l’École pratique des Hautes
Études, en Sorbonne, les conférences de Jules Marouzeau, d’Alfred Ernout. Il obtient son
diplôme d’Études supérieures avec un mémoire intitulé: Les propositions conditionnelles au
subjonctif chez Plaute. On est alors en 1933 et Raymond Sindou va commencer sa carrière
d’enseignant du latin et du grec; elle le mènera de Lille à Tourcoing, Bastia, Montpellier,
Lodève, Châlons, Condom et (hormis un bref passage au C.N.R.S., de 1955 à 1959) au lycée
Claude Bernard à Boulogne-sur-Seine jusqu’en 1970. Entre temps, il s’est marié; à son foyer
naîtront cinq enfants. Enfin, inscrit sur la liste d’aptitude à l’Enseignement supérieur, il est
nommé Chargé d’enseignement à la Faculté de Clermont-Ferrand, comme professeur de philologie romane et dialectologie.
Philologue, il l’était. Dialectologue aussi; or il alla en vacances en Quercy, d’où toute sa
famille paternelle était originaire. Et c’est là qu’il découvrit le parler des paysans, se familiarisa avec la vie rurale. Ses études universitaires terminées, il s’orienta résolument vers la dialectologie de la région. Ses loisirs, il les consacrait à des enquêtes sur le terrain - souvent à
bicyclette ! Ainsi put-il entreprendre une thèse sur le Vocabulaire de la ferme au pays de Cahors, thèse de doctorat d’État soutenue en Sorbonne, salle Liard, le 21 octobre 1972. C’était
un travail de premier ordre, sur un sujet presque inexploré, et que Raymond Sindou n’a cessé
d’enrichir jusqu’à la fin de sa vie. Comment ne pas regretter, amèrement, que cette thèse n’ait
pu, jusqu’ici, être publiée, pour le plus grand profit de la dialectologie?
Hélas, ce domaine des sciences humaines n’est pas le premier souci des éditeurs...
Retraité de l’Enseignement en 1980, Raymond Sindou n’abandonna pas pour autant son
activité de linguiste. D’ailleurs il avait été élu peu auparavant président de la prestigieuse Société de Linguistique de Paris.

