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El receptari objecte d’aquest treball es troba entre les fonts manuscrites de la Biblioteca Universitària de

València. Gutiérrez de Caño el registrà en la seua obra ‘Catálogo de los manuscritos existentes en la

Biblioteca Universitaria de Valencia’, on anota que procedia de la biblioteca de D. Vicente Hernández

Máñez, bibliotecari de la Universitat entre els anys 1852 i 1865. Actualment, hi consta com a ‘Receptari

mèdic’ (signatura M 652).

El manuscrit recopila una sèrie de receptes destinades a guarir o alleujar diverses malalties que es

manifesten en diferents parts o òrgans del cos, i cal inscriure’l entre els textos de terapèutica

farmacològica o medicamentosa que es van elaborar els darrers segles de l’edat mitjana. L’estudi

consta, en primer lloc, d’una introducció en la qual es contextualitza aquest tipus d’obra, es descriu el

manuscrit (format, tipus de lletra, llengua…) i se n’analitza el contingut (productes emprats i manera

d’administrar-los, malalties…). A continuació, es recull la transcripció íntegra del manuscrit. Finalment,

s’han confeccionat dos glossaris que recopilen els productes citats en les receptes i les diverses

patologies o afeccions a què s’hi fa referència.

 

 

Mercedes Gallent Marco (València, 1949), va cursar Filosofia i Lletres a la Universitat de València. Va

ingressar com a professora ajudant al Departament d’Història Medieval en 1972 i, durant 1978-1979, al

Departament d’Història de la Medicina dirigit pel Dr. J. M.ª López Piñero. De nou al Departament

d’Història Medieval, en 1986, va obtenir la plaça de professora titular d’Història Medieval a la Universitat

de València.

Es va doctorar en 1980 amb la tesi titulada ‘La asistencia sanitaria en Valencia (1400-1512)’, dirigida pel

Dr. Luis García Ballester. El seu treball de recerca gira entorn a diversos aspectes de la sanitat a

València durant l’edat mitjana, «Problemas fundamentales en torno a la historia de la sanidad medieval

en la península Ibérica»; formació dels professionals, «El gremi de metges i cirurgians de València:

procés de constitució», «Precedentes medievales de la medicina legal: la “dessospitació” en el reino de

Valencia»; la malaltia, «Comunicación en tiempo de peste. Les “crides” en la Valencia del XV», «Las

patologías no epidémicas a través de las fuentes medievales valencianas» i l’assistència hospitalària,

«Historia e historia de los hospitales», «Orígenes del sistema sanitario valenciano. Documentos

fundacionales del Hospital General de Valencia».


