
VIDA I MORT DE JOAN PESET 
Marc Baldó Lacomba i M. Fernanda Mancebo Alonso 

.oan Peset va ser catedra.tic de medicina, dega i rector; era un 

científic reconegut que va formar un grup de de ixebles que van 

accedir després a catedres univers itaries. Fins als anys de la 

República no va tenir cap activitat política destacada; pero, com 

molts intel-lectuals, des d'aleshores s'hi va comprometre. Es va vin

cular al partit de Manuel Azaña; va ser diputat per Izquierda 

Republicana en les eleccions de febrer de l 1936, que van donar la 

victoria al Front Po pular, i va pagar molt car el seu compromís. Pel 

marc; del 1940 va ser condemnat a mort i pe l maig de l 1941 es va 

executar la sentencia. 

La mort de Peset invita, una vegada i una altra, a evocar la seua 

memoria. Per que? Probablement ell mate ix hi va donar la respos

ta. El dia de la seua execució va escriure a la seua esposa i als seus 

fills: "Confío, seguro en Dios, en que algún día mi Patria os devol

verá mi nombre como el de un ciudadano que jamás hizo más que 

servirla cumpliendo sus deberes legales". Sens dubte, va ser una de 

les nombroses vícti mes de la dictadura franquista: un "instrumen

to del destino", segons va dir. La justícia franquista va ser barroe

ra i grossera. En aquest cas -com en molts altres- va perpetrar 

una sagnant revenja. El procés que s'hi publica ho evidencia: va ser 

afusellat per les seues idees. La delegació provincial de sanitat de 

Falange e l va denunciar dues vegades, fins que va aconseguir una 

sentencia de mort irrevocable contra un ciutada honorable i pací

fic que va creure que era possible la regeneració del seu país. 

Potser per aixo, la seua execució crida l'atenció, pe rque va ser 

escandalosa - com tantes altres ho van ser-, perque d'alguna mane

ra desvela, descarnada, la naturalesa de la repressió franquista. 

Pero no interessa només la seua mort, sinó també la seua vida: 

la seua famí lia, la seua formació, la seua carrera universitaria, el seu 

treball com a investigador i la seua activitat cívica i política. Els ven

c;uts no .sois van sofrir la repressió - exili, presó, depuració, silenci 
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I. Vegeu-ne el certifkat de naixement que O mort, segons els casos-, sinó que són persones que van veure la 
consta en el seu expedient de 1/icenciat 

en Medicina, Biblioteca i Museu Histori- seua trajectoria t runcada per la tragedia.Aquestes vides, segades o 
comedie de la Universitat de Valencia. 

desterrades, també són importants: fo rmen part d'aquella tragedia 

histórica. Ens proposem, dones, tra~ar la biografía de Joan Peset. La 

biografía és un genere difícil. Procura donar compte de la vida 

d'una persona en la seua circumstancia histórica; requereix una 

investigació minuciosa que exhume documents i testimonis, nor

malment dispersos i, a més, exigeix una perícia adequada al perso

natge, en aquest cas una formació en medicina i en historia de la 

medicina que no disposem. Només una tesi doctoral o monogra

fía de semblant rang podrien po nderar la figura que ens ocupa. No 

obstant aixo, malgrat aquests riscs, entenem que és pertinent, quan 

publiquem aquest procés, oferir al lector, encara que siga sumaria

ment, alguns trets del personatge, perque, com acabem de dir, els 

efectes de la guerra van afectar trajecto ries - individuals i col· lec

tives- que van ser trencades i que correspon a l'explicació histó

rica recuperar- les. 

LA FAMÍLIA I ELS ANYS DE FORMACIÓ 

f)oan PesetAleixandre va naixe r a Godella, població próxima 

a Valencia, on e ls seus pares tenie n la segona residencia. Va naixer 
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a les sis i mitja del matí del dia 2 de juliol de 1886. Era fill de Vicent 

Peset Cervera i Vicenta Aleixandre Ballester, nét de Joan Baptista 

Peset i Vidal i besnét de Maria Peset de la Raga. D'entrada, sem

blara abusi u retrotraure el parentiu del nostre protagonista a una 

estirp de noms que es remunten al segle XVIII, com si Peset 

Aleixandre fos un noble i nosaltres genealogistes del seu llinatge. 

Ni és el cas ni la intenció. Pero la vida de les persones, entre altres 

circumstancies, es veu afectada, envoltada i influ·1da, especialment 

e n la infantesa i la joventut -els anys formatius- , per la família. 

Esmentar ací la saga familiar no esta de més. Els Peset són una 

família d'intel-lectuals, o millor dit de professionals, ja que molts 

són metg 

besavi. Ta 

que va se 

grafiat, e 

col·labor 

era arqu i 

família li 

per Ferr 

governs 

Glories, 

constitu 

Pero 

bem da· 

que es 

ments i 

mentar. 

de la R 

diar te1 

a Valen 

tractat 

tes clír 

1885), 

tenir L 

va ser 

Facult: 

seua 

Valen< 

ques, 

seus E 

na de 

ca de 

ques. 

entre 



1 veure la 

;egades o 

l tragedia 

Peset. La 

e la vida 

ireix una 

>nis, nor-

al perso-

1ria de la 

1onogra

::upa. No 

~nt, quan 

sumaria-

e dir, els 

i col·lec

ió histo-

)roxima 

1 naixer 

eVicent 

Baptista 

la, sem-

:a a una 

.i Peset 

llinatge. 

e altres 

ialment 

família. 

ón una 

i molts 

són metges. El seu pare ho era, el seu avi també i així mateix el seu 

besavi. També e ra metgessa una tia seua, Concepció Aleixandre, 

que va ser una de les primeres dones universitaries. El nostre bio

grafiat, en fi, va t en ir dos ge rmans. L'u n, Tomas, era metge i va 

col·laborar en alguns treballs de recerca amb Joan; l'altre, Mariano, 

era arq uitect e.A més, des d'un altre punt de vista, es tractava d'una 

família liberal. El besavi del nostre protagonista va ser perseguit 
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per Ferran VII, com van reconeixer les corts en el trienni i els 

governs del 1837 i 1842. L'avi va prendre part en la revolució 

Glor iosa; el seu ge rma Vicent va ser regidor i diputat a les corts 

constituents del 69, i el pare, més discret, també era republica ... 

Pero e l que més sorpren és la tradició investigadora. Ens tro

bem davant una família d'excepció: un vell tronc de professionals 

que es dediquen, gene ració rere generació, a introduir coneixe

ments i tecniques noves en medicina, investigar novetats i experi

mentar. Detinguem-nos e n aquest aspecte. El besavi, Maria Peset 

de la Raga ( 1770-1 850), era fill de l'apotecari d'Alpuente, va estu

diar teologia i medicina, va exercir de metge en diversos pobles i 

a Valencia. Va publicar monografies sobre la malaltia del cólera, un 

tractat sobre les passions i les memories i discursos sobre aspee-

3 

tes clínics i te rapeutics. L'avi, Joan Baptista Peset i Vidal ( 1821-

1885), va exerci r de metge a Alcantera, Motilla i Valencia, on va 

tenir una clínica privada de renom. Durant el sexenni democratic 

va ser encarregat interinament de la catedra de clínica de la 

Facultat de Medicina, lloc que va haver d'abandonar e l 1875. La 

seua activitat cient ífica es va desenvolupar a l'lnstitut Medie 

Valencia. La seua obra va estar dedicada a qüestions epidemiologi

ques, medicina interna, psiquiatria i historia de la medicina, i en els 

seus escrits es percebia l'evolució de l'anatomoclínica a la medici

na de laboratori, que el va portar a abandonar la teoria miasmati

ca del contagi i decantar-se cap a les noves teories microbiologi

ques. D'una banda, va publicar més de mig centenar de treballs 

entre articles i !libres, entre els quals destaca una topografia medi-

2. Arxiu de les Corts espanyoles, /liga// 
36, núm. 230, desembre del 1820. 
Agraiin a Pilar García Trobat la informació 
sobre aquest expedient. També apareix 
esmentat en les actes de corts del 1820. 

3. R. Muñoz Carbonero, "Peset de la 
Raga", Crónica médica, 39 ( 1935), pp. 
661-662. 
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4. Sobre Peset i Vida/, vegeu-ne M. Peset 
Mancebo, "La enseñanza de la medicina 
clínica en la Valencia del siglo XIX: la labor 
de Juan Bautista Peset y Vida/", A sclepio, 
43 ( 1991 ), pp. 301-321; del mateix 
autor,Juan Bautista Peset yVidal ( 1821-
1885) y la t ransición de la med icina 
anatomoclínica a la de laboratorio, tesi 
doctoral, Universitat de Valencia, 1996; S. 
Teruel Piera, Labor del Instituto médi
co valenciano ( 1841 - 1892), Madrid, 
1984; J. M. López Piñero i V. Navarro 
Brotons, Historia de la ciencia al País 
Valencia, Valencia, Alfons el Magnanim, 
1995, pp. 462-464. 

5. J. B. Peset i Vida/, Bosquejo de la his
t o ria de la medicina de Valencia, 
Valencia, 18 7 6 [ edició facsímil París
Valencia, 1985], pp. V-VI. 

ca de Valencia, una monografía sobre les neurosis, i uns estudis 

diversos sobre la lepra, la tuberculosi, la feb re groga o e l cólera 

- epidemia que, aleshores, va ser la causa de la seua mort- i, de l'al

tra banda, el reeditat recentment Bosquejo de la historia de la medi-

cina de Valencia. 
4 

El seu temperament ens el mesura un fragment que hem triat 

del Bosquejo ... on confessa que e l seu propósit és "trazar caminos 

que sin duda podrán recorrer otros con mayor segu ridad, y pro

ponerles un método é incompleto plan, para que [ ... ] se esme ren 

5 
en proporcionar cuantas nociones tengan sobre estos estudios". 

En el fons aquest és e l taranna del científic: investigar, tra~ar 

camins, proposar metodes i esperar que altres completen e l que 

honradament hom ha treballat.Aquesta va ser !'estrategia de Peset 

i Vidal no sois en historia de la ciencia, sinó en tots e ls camps en 

que va treballar. Peset Aleixandre no va coneixer el seu avi, que va 

morir un any abans de naixer ell , pero la seua empremta degué ser 

fonda en la família, i e l nét va ser batejat am b el seu nom. 

El pare del nostre protagonista, Vicent Peset Cervera ( 1855-

1945), va estudiar medicina i ciencies i es va doctorar en ambdues 

facultats . La seua carrera professional cobreix dos camps: va ser 

analista químic i catedratic de terapeutica. Com a analista va tre

ballar a l'Ajuntament de Valencia i va contribuir al desenvolupa

me nt de la sanitat pública municipal, va analitzar incansablement 

aigües potables, mineromedicinals i aliments. Va ser, a més, un 

investigador que unia els seus coneixements medies i químics i es 

va interessar per l'aplicació a la medicina de les discipl ines experi

ment~ls que coneixia a fons, en bona part per la seua formació i 

per la influencia de Josep Montserrat i Riutort, un eminent home 

de laboratori i catedratic de química de la un iversitat, de qui Peset 

Cervera va ser continuador. També va ser professor de la Facultat 

de Medicina i va consolidar una carrera universitaria que no va 

poder aconseguir e l seu pare . Durant els anys vu itanta, al mateix 

temps que exercia com a químic de l'Ajuntament, va ser professor 
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interí o auxi liar de la Facultat de Medicina, i e l 1892, quan tenia 

trenta-set anys - una edat t ardana en aquell t emps- va o btenir per 

oposició la catedra de Terapeutica de la Universitat, que va exercir 

fins que es va jubi lar e l 1925. 

Les seues investigacions es van centrar e n la naixent microbio

logía, en les aplicacions de l'e lectricitat a la medicina, e n l'ús deis 

raigs X i, en fi, també com e l seu pare, va escriure sobre la hist o

r ia de la med icina. Ent re els seus treballs destaquen e ls que va 

dedicar a La fermentación en f,siología y patología ( 1880), monogra

fía que inclou una de les primeres síntesis de la microbiología que 

es van publicar a Espanya, amb la qual s'adhe re ix a la teoría deis 

ge rmens de Pasteur. També va publicar altres estudis dedicats als 

microorgan ismes, com Los habitantes del aire en Valencia ( 1885), o 

"Los microbios" ( 1885-86), publicat en la revista Crónica médica. En 

aq uest últim treball podem ll egi r !'entusiasme per les novetats que 

comportava la medicina de laboratori i que va animar la seua pro

ducció: "el méd ico que camina con el siglo, que no desdeña la cie n

cia bio lógica, no encuentra para e l porvenir otro medio más racio

nal contra e l azot e de las pest ilencias [que] la inoculación de sus 

virus atenuados". Pero la part més notoria de la seua obra és la 

que va ded icar a la fa rmacología, la terapeutica i la toxicología, en 

que va fer t reballs sobre dive rses intoxicacions i es va ocupar de 

les ap licacions de l'electricitat a la terapeutica i al diagnostic, 

aspectes sobre els quals va escriure un Resumen de electricidad 

moderna aplicada a la medicina ( 1882), o monografies com la titu

lada "Adulteraciones de medicamentos demostradas por rayos X" 

( 1900) i manuals sobre l'assignatura de la qual era catedra.tic, que 

van sign ificar la incorporació de la farmacología expe rimental a 

Espanya, entre e ls quals destaca el Curso elemental de terapéutica, 

materia médica y arte de recetar ( 1894). A més, va traduir e l Tratado 

de análisis cuantitativa de Carl Remigius Frese nius, i el Tratado de 

química biológica de C harles Adolf Wurtz. 
6 

En fi, la t ia de Joan Peset, Concepció Aleixandre Ballester, vint-

6. Sobre Peset Cervera, vegeu-ne e/s tres 
trebo/Is següents de M. J. Báguena 
Cervel/era, "La microbiología", en J. M. 
López Piñero i a/tres, Las ciencias médi
cas básicas en la Valencia del siglo XIX, 
Valencia, Alfons e/ Magnanim, 1988, pp. 
21 2-22 4; "Los comienzos de la moderna 
microbiología en Valencia: La fermenta
ción en fisiología y patología ( 1880) de 
Vicente Peset Cervera", Estudios dedica
dos a Juan Peset Aleixandre, 3 vo/s., 
Universitat de Valencia, 1982, /, pp. 209-
21 4, i La introducción de la microbio
logía en la medicina española del siglo 
XIX, tesi doctoral, Universitat de Valencia, 
1983. Vegeu-ne, també J. L. Fresquet 
Febrer, "De la materia médica a la far
macología experimental", en J. M. López 
Piñero i a/tres, Las ciencias médicas 
básicas ... , pp. 2 98-3 25, i la síntesi de J. M. 
López Piñero i V. Navarro Brotons, 
Historia de la ciencia . . . , pp. 5 16-5 17 i 
520-521 . 
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7. Sobre Concepció Aleixandre, vegeu-ne 
C. Flecha García, Las primeras unive rsi
tarias en España, Madrid, Narcea, 1996, 
pp. l /4-116, 127, 197-202 i J.M.López 
Piñero iV. Navarro Brotons, Historia de la 
ciencia ... , p. 48 7. 

8. J. M. López Piñero i V. Navarro Brotons, 
Historia de la ciencia ... , pp. 486-496 i 
560-578; E. Sánchez Santiró, Científics i 
professionals. La Facul tat de Ciencies 
de Valencia ( 1857- 1939), Universitat de 
Valencia, 1998, pp. 132-154. 

i-quatre anys major que el nostre protagonista, va ser metgessa 

titular de !'hospital de la Princesa de Madrid i, després, de la casa 

de maternitat i borderia, va publicar treballs sobre obstetrícia, 

higiene i divulgació san itaria i va col·laborar en la revista La medi

cina social española entre 19 16 i 1920, on va dirigir una secció d'o-

rientació feminista que atenia qüestions sanitaries i socials. 
7 

Com no podia ser menys, el medi familiar va influir en el nos

tre protagonista, pero, al marge d'aquest ambient, el primer que 

destaca és la seua precocitat intel-lectual i la seua capacitat de tre

ball. En efecte, Joan Peset va ser un adolescent i un jove molt judi

ciós. Té un currículum academic sorprenent: bat x iller ( 1901 ), perit 

químic ( 1901 ), perit mecanic ( 1905), llicenciat en Medicina i 

Cirurgia ( 1906), llicenciat en Ciencies (secció químiques) ( 1906) i 

doctor en Medicina ( 1907) amb una tesi titulada Nota experimental 

sobre varias sales nuevas de piridina, que llegeix per I' octubre d'a

quell any. A més apren frances i alemany i alterna els estudis de 

dret. Els professors de la facultat de medicina, en l'epoca en que va 

estudiar - Bartual Moret, Casanova Ciurana, Candela Pla, Gil i 

Morte, Gómez Ferrer .. . - , eren seguidors de la nova medicina de 

laboratori i iniciaven el desenvolupament de les especialitats. Els de 

ciencies - Bosca Casesnoves, els López-Chavarri, Castel! Miralles, 

Lavilla Llorens ... - fonamentaven el positivisme i organitzaven la 

secció de químiques. 
8 

El 1908, Joan Peset, quan era doctor en medicina i llicenciat en 

Ciencies i en Dret, obté una pensió de la Junta per a ampliació 

d'estudis i investigacions científiques per aprofundir en l'analisi 

toxicológica i medicolegal, que li permet treballar amb alguns deis 

especialistes més destacats de l'epoca: l'alemany Fresenius, de la 

Universitat de Wiesbaden -el tractat del qual havia tradü1t el seu 

pare-, i els franceses Ju les Ogier, de la Universitat de París i direc

tor del laboratori judicial d'aquesta ciutat, i Alphonse Bertillon. En 

aquests centres es titula en analisi toxicológica pel laboratori quí

mic de Fresenius i pel laboratori judicial de París i, en aquest últim, 
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a més, es diploma en analisi per a la identificació. Pel desembre del 

1908, a la seua tornada, es doctora en Ciencies Químiques amb 

una tesi titulada Nuevo método general para la determinación electro

química de los metales muy oxidables, i un any després, pel novem

bre del 1909, aconsegueix aquest grau en dret, amb un estudi 

sobre !'Aplicación jurídica de las ideas modernas sobre responsabilidad 

criminal por causas psicológicas. 

No era possible aprofitar més el temps. El 1909, quan tenia vint

i-tres anys, havia culminat una brillant carrera universitaria, les fites 

de la qual eren e ls tres doctorats que va obteni r i havia estat pen

sionat perla Junta pera ampliació d'estudi s a Wiesbaden i a París, 

la qual cosa li va permetre completar la seua formació en toxico

logia i en medicina legal europea. Quan observem aquesta espec

tacular trajectória - esmaltada d'excel-lents, tant en els seus estu

dis de !licenciatura com en els graus de doctor o peritatge- es 

descobreix, més enlla del seu talent, el seu caracter, la seua tenaci

tat, la seua capacitat de treball. .. Joan Peset va estudiar amb corat

ge, va simultaniejar carreres, era un gran treballador - ho va ser 

tota la seua vida-, cosa que constitueix una de les claus deis seus 

coneixements i prestigi. L'adquisició deis ha.bits de treball i estudi 

que es van forjar en aquests anys van marcar la seua vida, i ja no 

va poder viure sense aquests: la investigació científica i e l labora

tori el van atrapar per a sempre. A més, amb una formació tan 

amplia - medicina, ciencies, dret, pe r itatges, idiomes, París, 

Wiesbaden, i constants lectures- Peset era un savi; els seus fills, 

9 

admirats, l'anomenaven el setciencies. No es tractava d'una inco-

herent acumulació de diplomes. El jove Peset, enmig de tant d'es

forc;, es trac;ava - tal vegada amb l'ajuda del seu pare- una línia d'i n

vestigació i es definía un camp de treball que seria la seua espe

cialitat: la medicina legal i la toxicología, particularment en els seus 

aspectes tecnics i d'aplicació de laboratori. Estudiar ciencies i 

medicina, encara que no era insólit en l'epoca, no era comú; els 

metges cursaven un any preparato ri en les facultats de ciencies, i 

9. J. Peset Llorca, "Agradecimiento", 
Estudios dedicados a Juan Peset 
Aleixandre ... , /, p. XLVII; sobre la seua 
vida, F. Pérez i Moragón, "joan Peset. 
Notícia biograf,ca", próleg a Ofici per
manent a la memoria de Joan B. Peset, 
que fou afusellat a Paterna el 24 de 
maig de 1 941 , Valencia, Eliseu C/iment 
ed., 1979, pp. 5-20. 
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I O.M. Bloch, Introducción a la histor ia, alguns completaven e ls estudis -el seu pare en va ser un exemple: 
Mexic, FCE, 1952, p. 32. 

I I. Citat per J. M. Sánchez Ron, "La Junta 
para Ampliación de estudios e 
Investigaciones Científicas, ochenta años 
después", en /'obra que coordina 1907-

1987. La Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones C ientíficas 

80 años después. Simposio Inter

nacional, 2 vols., Madrid, CSIC, 1988, /, 
p. 3. També, del mateix autor, Cincel, 

martillo y piedra. Historia de la ciencia 
en España (siglos x,x y xx), Madrid, 
Taurus, 1999, pp. I 71-2 I I. Sobre la 
Junta, F. Laporta, A. Ruiz Miguel, V. 
Zapatero i J. Solana, van dedicar dos 
números d'Arbor, 493 i 499-500 
(1987), que resumeixen la seua amplia 
investigació inedita en la Fundació 
March, 5 vols., 19 78. 

es va doctorar en ambdues facultats-. D'altra banda, el conreu de 

les ciencies en e l moment del desenvolupament de la medicina de 

laboratori aportava a la formació deis metges un caracter practic 

i els permetia accedir a valuosos ressorts del saber, sobretot si es 

decantaven per la investigació. Per tant, cursar ciencies i especialit

zar-se en metodes per a la determinació electroquímica deis 

metalls, com va fer Joan Peset en la seua tesi doctoral de la secció 

de quím iq ues, no resu ltava sorprenent: evidenciava l'opció investi

gadora del jove, i e l mat eix cal dir deis seus estudis de peritatge en 

química i mecanica. També va cursar dret per completar la seua 

formació de metge legista. 

Medi fami liar estimulant i molt d'estudi són les dues notes que 

fins ací hem observat en la vida de Peset. Pero, com adverteix 

Marc Bloch, "los hom bres se parecen más a su tiempo que a sus 

10 

padres". El temps que vivim ens influeix i ens condiciona, i aquest 

va ser el seu cas. En la darrera decada del segle XIX i la primera del 

xx - els anys de formació del nostre biografiat- es van coneixer 

canvis decisius en el panorama científic, cultural i social. Moltes 

coses es van transformar a Europa i també a Espanya: l'anomena

da segona revolució industrial, la irrupció de nous moviments 

socials, una profunda redefinició deis sabers científics ... 

Alesho res, Espanya va iniciar un notable moment cultural; e l 

país, després d'un llarg a·lllament, va connectar amb Europa. Eren 

e ls anys del regeneracionisme. Es van diagnosticar e ls mals 

d'Espanya per un nodrit grup d'i nte l-lectuals, escriptors, professors 

i polítics: Costa, Macías Picavea, Altamira, Giner de los Ríos, Ra

món y Cajal. .. Ho van fer, amb freqü encia, de manera arbitrista, 

pero, en qualsevol cas, es va iniciar una abundant literatura de 

regeneració que duraria fins al final de la República. Va sorgir, de 

fet, abans del 1898, l'any del Desastre, encara que, sens dubte, la 

perdua de Cuba i Fi lipines va activar les reflexions. "Se nos ha ven-
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Els 

regeneracionistes van denunciar - entre moltes altres coses- que 

a Espanya mancava investigació, que les universitats patien somno

lencia, que el sist ema educatiu era deficient ... Van mirar cap als pa"i

sos més avan<;ats d'Europa per buscar-h i e ls remeis institucionals 

que frenessen l'atonia i e l declivi d'Espanya. Entre aquestes recep

tes en destaca una, la investigació. La investigació sempre va estar 

connectada amb e l desenvolupament tecnic i el sistema productiu, 

pero des deis processos que comportava la segona revolució 

industrial, la importancia del laboratori va passar a primer pla. 

Sense fomentar la investigació - tan abandonada pels liberals del 

XIX- no hi havia futur. Ramón y Cajal, en aquests anys, explicava 

"los hilos misteriosos que en lazan la fábrica con el laboratorio", i 

proposava que a Espanya s'havia de crear ciencia o rigi nal en tots 

els camps, conven~ut que després vindria l'aplicació. Per a les uni

versitats recomanava una transformació "al modo de Alemania", 

país on eren centres d' "impulsión intelectual" i representaven "el 

órgano principal de la producción filosófica, científica e indus-

trial". 
12 

Els uns i e ls altres, especialment els homes de la lnstitució 

Lliure, van proposar remeis per eixir d'aquesta situació. Giner de 

los Ríos i Bartolomé de Cossío van proposar millorar el sistema 

educatiu en general i, per descomptat, di namitzar les universitats: 

donar-los autonomía, fer-les més practiques, vertebrar docencia i 

investigació, introdu ir el seminari i el laboratori, fer servi r la biblio

teca, convertir les catedres en escoles promotores de la investiga

ció, crear un sistema de beques o pensions perque els professors 

i els estudiants disposats a treballar aprenguessen en universitats i 

centres d'investigació d'altres pa·1sos. "Enviar masas de gente al 

extranjero [ ... ] con dirección, con tino y plan razonado", en deia 

13 

Cossío el 1899. Les actuacions polítiques per atallar els mals van 

ser molt més curtes que les expectatives, com sempre sol succeir. 

La universitat a penes va reformar les seues estructures, l'autono

mia universitaria va fracassar una vegada i altra, pero alguna cosa 

12. S. Ramón y Caja/, Reglas y consejos 
sobre investigación científica. Los tóni 
cos de la voluntad ( 1898), Madrid, 
Esposa-Ca/pe, 1998, pp. 41 i 161. 

13. M. B. de Cossío, "La reforma escolar", 
Revista Nacional, 3 I de desembre de 
1899, recol/it en Historia de la educa
ció n en España. Textos y documentos, 
5 vols., Madrid, MEC, 19 79-1990, 111; De 
la Restauración a la II República, a 

corree de M. de Puelles, p. 3 I 7. Sobre 
aquesta qüestió, M. Peset, "Política univer
sitaria tras el desastre del 98", Las uni
versidades hispánicas de la Monarquía 
de los Austrias al centralismo liberal, 2 
vols., Universitat de Salamanca, 2000, 11, 
pp. 425-497; M. Baldó Lacomba, "Re
generacionismo en la universidad y crea
ción de la sección de historia, 1900-
19 2r, El siglo xx: balance y pe rspecti
vas, Valencia, Fundació Cañada Blanch, 
2000, pp. 19-3 I. 

19 



20 

14. J. A. Gisbert Ca/abuig, "La obra cientí
fica del profesor Peset Aleixandre", en 
Estudios dedicados a Juan Peset ... , t. /, 
p.XXX. 

va canviar. Sens dubte, la novetat més notable va ser la creació de 

la Junta pera Ampliació d'Estudis per reial decret d' 1 1 de gener de 

1907. L'objectiu era "formar el personal docente futuro y dar a la 

actual los medios y facil idades para seguir de cerca el movimiento 

científico y pedagógico de las naciones más cultas". 

Dones bé. Quan tots aquests diagnóstics i re me is es plantejaven 

i s'iniciava el viratge que hi assenyalem,Joan Peset encara era molt 

jove. Tanmateix, els canvis indicats el van afectar directament: va 

pertanyer a la primera promoció deis pensionats de la Junta, va 

estudiar -gracies a aquesta ajuda- a Wiesbaden i a París, va con

nectar amb Fresenius, Ogier i Bertillon, i amb tot aq uest bagatge, 

aviat va obtenir una catedra a la universitat. 

EL PROFESSOR I L'OBRA CIENTÍFICA 

f) oan Peset va guanyar la catedra de Medicina Legal i 

Toxicología de la Universitat de Sevilla pel maig del 191 O, quan 

encara no havia complit els vint-i-quatre anys. En aquell temps 

havia publicat una quinzena de treballs i e l tribunal li la va conce

dir per unanimitat. Fins al 19 16 va romandre a Sevilla i aquell any, 

per permuta, es va traslladar a Valencia i va ocupar la catedra de la 

mateixa titulació, que va ocupar fins que el 1939 va ser depurat, 

sancionat amb la separació definitiva del cos i donat de baixa en 

l'escalafó. Durant trenta anys, dones, va exercir la seua tasca uni

versitaria. 

El seu currículum de professor, com assenyala Gisbert Calabuig, 

"fue tan brillante como meteórico había sido el que le había lleva-

14 

do a la cátedra". En tot aquest temps, va publicar un centenar de 

treballs d'investigació, va dirigir nou tesis doctorals, va fer dos viat

ges d'estudis a París i va aconseguir fer escola. El 1919 va ser 

nomenat professor honorari de l'lnstitut de Medicina Legal, 

Psiquiatría i Toxicología de la Universitat de Madrid, cosa que era 

tot un reconeixement de la seua feina i la seua perícia. A més, va 

ser dega d 
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ser dega de la Facultat de Medicina ( 1930-193 1 ), vicerector ( 193 1-

32) i rector de la Universitat ( 1932- 1934), i va dirigir la revista 

valenciana Crónica médica entre 1928 i 1939. 
15 

Pero la carrera universitaria, malgrat ser el nus de la seua acti

vitat, no va ser l'única tasca.Va simu ltaniejar la catedra amb la prac

tica professional de la medicina preventiva en llocs de l'adminis

tració local. A Sevilla va treballar al laboratori bacteriológic muni

cipal, que va atendre des del 191 1, i del qual va obtenir la pla~a de 

director per oposició e l 1912. El 1913 va ser comissionat per 

l'Ajuntament d'aquesta ciutat per traslladar-se a París i estudiar-hi 

la vacuna antitífica. També a Valencia va ser aprofitada la seua perí

cia per l'administració. El 1916, acabat de tras lladar, va ser con

tractat per la Diputació per dirigir l'lnstitut Provincial d'Higiene. 

Des d'aquest carrec, com abans va fer a la ciutat andalusa, va 

actuar contra les epidemies de tifus i el 1918 va posar en marxa 

una campanya de vacunació. Pel desembre d'aquest any va tornar 

a París, invitat pels col·legues de medicina de la Sorbona, per donar 

a coneixer les seues investigacions i experiencies en aquest camp 

i va ser nomenat membre honorari de la Société Terapeutique. 

Mentrestant, al seu país, li van concedir condecoracions per aques

tes tasques humanitaries de medicina preventiva, com la creu de 

beneficencia de segona classe i la gran creu de l'ordre civil de 

beneficencia. 

Peset, en la seua especialitat, va ser un deis grans. D'ell s'ha dit 

16 

que va donar nive ll europeu a la medicina legal espanyola. Ens 

interessa contextualitzar aquest extrem. Van ser precisament pro

fessors de la seua generació e ls qui, des de les seues catedres o 

des de la Junta per a Ampliació d'Estudis o altres institucions pro

vincials o locals semblants, van comen~ar a desenvolupar una pro

ducció científica en diversos camps amb cert grau d'originalitat. 

Aquests mestres coneixien idiomes, van viatjar, van estud iar a l'es

tranger, van mantenir contacte amb col· legues de l'altra banda deis 

Pirineus, van assimilar l'horitzó cultural europeu, van freqüentar 

15. Sobre Crónica médica, M. F. 
Mancebo, "Una revista médica valencia
na: La Crónica médica ( 18 77-19 3 9)", 
VIII Congreso Nacional de Historia de 
la Medicina, Múrcia, 1988, pp. 242-253; 
M. C. Soler Bayona, La medicina valen
ciana a través de La Crónica médica 
( 1907-1939), tesi doctoral, Valencia, 
/993. 

16. Ho afirmen P. Laín Entralgo, ''juan 
Peset Aleixandre, 1886-194 /" i J. A. 
Gisbert Ca/abuig, "La obra científica del 
profesor Peset...", ambdós trebal/s en 
Estudios dedicados a Juan Pe~et ... , pp. 
XXV i XLl/1, respectivament. Támbé del 
primer, Descargo de Conciencia 
(/930- /936), Madrid, Alianza, /989, p 
68 i 383. 
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I 7. Per a aquests aspectes, vegeu-ne J. M. 
López Piñero, V. Navarro Brotons i E. 
Porte/a Marco, "La actividad científica y 
tecnológica", Enciclopedia de historia 
de España dirigida per M. Arto/a, 5 vols., 
Madrid,A/íanza, 1988-199 /,///,p. 3 18;). 
L. Peset i E. Hernández Sandoica, 
"Instituciones científicas y educativas", 
Historia de España 'Menéndez Pidal', 
XXXIX, vol. 2, Madrid, Esposa-Ca/pe, 
1996, pp. 545-580; P. Laín Entralgo, 
"Breve sinopsis de la ciencia española", 
en el seu 1/íbre Ciencia y vida, Madrid, 
Seminarios y ediciones, 19 7 O, pp. I O 1-
/ 18; J. M. Jover Zamora, España: socie
dad, política y civilización (siglos x1x y 
xx), Barce/ona,Areté, 200 I, pp. 612-618. 

18 .. G. Marañón, "Caja/, su tiempo y el 
nuestro", Obras completas, VII, Madrid, 
Esposa-Ca/pe, 1982, p. 30 I. 

Alemanya, Fran~a, Anglaterra ... Si un tret destaca en el desenvolu

pament científic deis anys que van de la Primera Guerra Mundial a 

la Guerra Civil va ser, precisament, la institucionalització de la 

investigació científica a Espanya i la incorporació del país al quefer 

científic europeu que trencava un a·illament secular. Els científics 

d'aquells anys, amb discreció pero amb constancia, van comen~ar 

ells mateixos a crear i van superar la llarga fase vu itcentista d'assi

milació i repetició de novetats. 

La diferencia que hi ha entre la investigació científica espanyola 

del final del XIX i la del primer ter~ del segle XX és notable. Fins als 

anys de la Junta per a Ampliació d'Estudis, e l conreu de la ciencia 

va dependre , essencialment, de la iniciativa personal, de la passió 

individual per l'estud i, de la satisfacció íntima que aquest treball 

aportava a qui, amb e ll , s'elevava i es realitzava. El pare i l'avi de Joan 

Peset, en gran manera, van ser exemples d'aquest interes. Amb 

aquests esfor~os, la renovació ja estava en marxa en arribar el 

nou-cents, pero no va ser fins aleshores quan es va produir, veri

tablement, e l canvi. Finalment, es va organitzar des del govern un 

suport institucional a la investigació, i es va posar en marxa un 

entramat administrat iu per potenciar el conreu deis sabers. La 

Junta va ser !'emblema, pero va haver-hi altres organismes com 

l' lnstitut d'Estudis Catalans, o les institucions municipals i provin

cials de sanitat de Sevilla i Valencia - on va treballar el nostre bio

grafiat- ; i, a més, un grapat de catedres regides per professors 

esfor~ats que van posar en marxa seminaris o laboratoris i van for-

17 

mar grups d'investigadors. El canvi no va ser senzill. La renovació 

cientificocultural és sempre un fenomen complex i difícil d'expli

car. Hi influeixen factors generals -economics, socials, ideologics, 

actituds polítiques- i concrets o pe rsonals, entre els quals, sens 

dubte, ha de considerar-se !'entusiasme d'uns pocs, el treball, el 

18 

"darle al yunque cada día", com assenyalava Marañón. Aquest és 

l'ho ritzó del nostre biografiat. Hem d'advertir, novament, que en la 

seua vida s'entrecreuen e l seu caracter, la seua preparació, les 
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impulsar a canviar l'ambient universitari, a superar les seues ruti

nes i a modernitzar el coneixement i les maneres de treball de les 

catedres. 

Quan Peset va guanyar la seua, la medicina legal era una disci

plina amb profundes arre ls. S'havia desenvolupat alhora que altres 

practiques socials de la medicina del XIX com ara la higiene. En la 

medicina legal havia influ·1t la intervenció de l'Estat e n diversos 

assumpt es que reclamaven la perícia del metge sobre qüestions 

fo renses, policials, laborals .. . En l'Espanya li beral , el metge progres

sista, Pedro Mata ( 18 1 1- 1877), deixeble d'Orfila, en va ser el pri

mer gran conreador modern, va fundar les catedres de la discipli

na e l 1843 i va organ itzar - junt amb altres- el co s de metges 

fo renses e l 1862. Va ser autor d'un important Tratado sobre la 

materia, publicat per primera vegada e l 1846, que es va utilitzar a 

les universitats espanyoles com a llibre de t ext fin s al 1922, cosa 

que prova, no sois l'exit del mestre, sinó a més, el relati u estanca

ment de la disciplina. Els seus successors van consolidar sabers, van 

polir detalls, pero , segons Gisbert, a penes e ls van fe r avan~ar. 

Mentrestant, a Europa, la medicina legal incorporava les tecniques 

i els metodes de la física, la quím ica i la biologia, i estimu lava l'ex

perimentació. Espanya es va anar incorporant a aquests corrents 

en comen~ar e l segle XX am b professors com, entre d'altres, 

Tomas Mestre ( 1857-1936), que va dirigir l' lnstitut de Medicina 

Legal,Toxicologia i Psiquiatria. Pero sobretot aquesta materia es va 

beneficiar, des de la prime ra decada del nou segle, de la política de 

pensions de la Junta per a Ampliació d'Estudis. Aquestes beques 

van permetre que alguns joves ben preparats, pensionats i con

nectats amb Euro pa acced issen a les catedres. Entre els nous pro

fessors, la historiografia de la medicina sol destacar-ne dos: Joan 

Peset i Antonio Lecha y Mazo ( 1881-1918). Aixo no obstant, l'úl

tim va morir jove i e l primer es va convertir en distingit repre

sentant de la medicina legal espanyola d'aleshores.
19 

19. Vegeu-ne P. Laín Entralgo, Historia de 
la medicina, Barcelona, Salvat, 1978, pp. 
544-545 i 673;A.Albarracín Teutón, "Las 
ciencias médicas", Historia de España 
Menéndez Pidal, XXX/L, vol. 2, pp. 495-
59 1. També, M. Peset Mancebo, "El 
Tratado de medicina y cirugía legal de 
Pedro Mata y Fontanet ( / 8 / /-1877)", 
Las universidades hispánicas de la 
Mo narqu ía de los Austr ias al centralis
mo libe ral, //, pp. 305-3 16. 
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20. A Llombart Rodríguez, "Considera- Treballador infatigable i apassionat del labo ratori, Peset va fer 
ciones sobre la evolución de la docencia 

médica valenciana: experiencia perso- escola científica, una novetat en l'Espanya del segle XX amb escas-
nal", Estudios dedicados a Juan Peset. .. , 

I, cites en pp. LXXI i LXX. sos precedents, i per descomptat un element clau en la consolida-

ció deis sabers. Requereixen treball en seminari i laboratori, inter

canvi i reflexions sobre la materia que s'estudia; exigeixen un mes

tre lúcid i generós que empente i mantinga el projecte que s'in

vestiga; obligue n a la co municació i a la camaraderia, i per des

comptat són e l mitja més eficac; pe r desenvolupar el coneixement. 

Pe ro formar una escola científica no és senzill. El mestre ha de cap

tivar alguns estudiants, com un imant, durant la !l icenciatura i des

prés no defraudar-los. No n'hi ha prou amb posseir capacitat de 

treball i t emperament d' investigador, sinó que a més es requerei

xen qual itats pedagógiques. Peset les va ten ir. "Asistíamos a sus cla

ses con encanto; se apreciaba en é l [ ... ] una objetividad realista 

buscando la eficacia, una dicción muy clara y una base experimen

tal; no o lvidaba la enseñanza práct ica y sus alumnos realizábamos 

autopsias judiciales, cooperando con los médicos forenses [ ... ] 

20 

Despertaba entre los alumnos ilusión por investigar". L'autor d'a-

questes paraules, Llombart Rodríguez, va ser alumne de Peset e l 

1926, deu anys després que arribés e l professor a Valencia. Com 

era la facultat aleshores ? La descriu amb precisió: un vell casalot 

amb t res aules, un ve ll museu anatómic ben nodrit de cadavers, una 

pet ita biblioteca "formada por exclusivas donaciones de sus maes

tros", una minúscula sala de professors, una petita habitació que 

servia de deganat ... "¡Cuántas cosas a faltar!" - diu- . Pero el més 

notable és advertir que , segons Llombart, en aquella facultat "per

sistían los cimientos de una enseñanza hipocrática", i encara que 

els mestres eren tenac;os i es proposaven remodelar-la i impulsar

la amb noves idees biológiques i mediques, i amb nous materials, 

aquest fet era la mesura de la realitat: "un teoricismo brillante 

junto a un realismo castrado". En els anys vint, eren professors, a 

més de Joan Peset, Antoni Casanova - anatomia- , Bartual Moret 

-histologia i anatomia patológica- , Gil i Morte - fisiologia- , Vila 
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, Yila 

Barbera - patologia general- , Vicent Navarro - tecnica quirúrgica- , 

Vicent Peset Cervera - farmacologia i terapeutica- Martí Pastor 

-obstetrícia- , Vicent López - ginecologia-, Tomas Blanco - oftalmo

logia- , Modest Cogollos i Pere Tamarit - ambdós de patologia qui

rúrgica- , Rafael Pastor i Rodríguez-Fornes -tots dos de patologia 

medica- , i Campos Fillol - higiene. 
21 

L'aposta deis professors de la generació de la Junta per a 

Ampliació d'Estudis va ser, precisament, transformar aquell sistema 

d'ensenyament. Canviar usos tampoc no és senzi ll, i menys des 

d'una assignatura, com la medicina legal, que no és nuclear en la 

carrera. Ens interessa saber com s'ho va fer Peset. Ho explica un 

altre alumne, Bonilla Martí, estudiant de l'assignatura el 1933. 

Assenyala que l'assignatura no despertava molt d'interes entre els 

alumnes, que seguien el manual de Thoinot: "Nos enfrentábamos 

con la muerte, los atentados contra la vida y la salud, el divorcio, 

el infanticidio, las intoxicaciones, el examen médico-legal de las 

manchas, con los correspondientes análisis cristalográficos, físicos 

y biológicos.Además de la antropo logía criminal, se estud iaba tam

bién la psiquiatría forense. Creo que le íamos con fruición los deli

tos contra la honestidad: la violación, el atentado pederástico [ ... ] 

Lo más interesante de la asignatura era el catedrático". Peset era 

benevol, permetia que els estudiants s'examinessen oral ment pe r 

parts quan ells es consideraven preparats, encara que si volien 

nota havien de fer algun treball practic. "Gustaba - diu Bonilla- que 

los alumnos, algunos al menos, hicieran un trabajo de experimen

tación". El mestre aprofitava els interessos de l'alumne, li suggeria 

que - d'acord amb ells i la materia de l'assignatura- presentés un 

esborrany de treball, el revisava i l'estudiant el fe ia. El treball podía 

ser bo o dolent -un 'refregit', considera Bonilla que va ser el seu. 

Pero no oblida que va aprendre a investigar, a buscar bibliografía 

sobre el tema, a consultar - de la ma d'un ajudant de Peset, Pedro 

Laín- el Quarterly Cumulative lndex Medicus, a dissenyar les proves 

experimentals que havia de fer, i que després només molt parcial-

2 I. Sobre els professors de medicina, M. 
F. Mancebo Alonso, La Universidad de 
Valencia. De la Monarquía a la 
República ( 191 9-1939), Universitat de 
Valencia, 1994, pp. 197-229, 382-395. 
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22. F. Bonilla Martín, "Anécdota estudian
til. Capitulo I y único. De cómo un maes
tro puede encauzar con un detalle apa
rentemente nimio una trayectoria erró
nea", en Estudios dedicados a Juan 
Peset ... , /, pp. LXIII i LXVII. També en el 
mateix volum les pagines de P. Laín 
Entralgo, ''juan Peset Aleixandre ( 1886-
194 / ), pp. XXI-XXVII. 

23. F. Giner de los Ríos, "Sobre reformas 
en las universidades" ( 1902), Escritos 
sobre la universidad española, edició de 
T. Rodríguez de Lecea, Madrid, Espasa
Calpe, 1990, p. 132. 

ment va fer ... "Sospecho - confessa- que tampoco pretendía que 

hiciéramos un trabajo serio, por no estar realmente capacitados 

para ello. Y estoy firmemente convencido de que no deseaba más 

que estimular nuestras posibles aptitudes investigadoras". 
22 

El metode educatiu de Peset, seguit probablement per altres 

professors, en qualsevol cas, era innovador. Significava un canvi en 

l'atonia de la universitat espanyola, en la qual - no ho oblidem- per

sistia, segons Llombart, un "teoricismo brillante" i un "realismo cas

trado". Superar aquest panorama passava per canviar usos de mes

tres i deixebles. L'estud iant s'acostumava a les practiques, se li 

ensenyava - més enlla del manual- a fer, a investigar. La proposta era 

vella i coneguda. Giner de los Ríos l'havia exposada anys abans: a l'u

niversitari, deia, se l'ha d'aficionar "al laboratorio, a las lectu ras 

libres, al verdadero estudio, a la investigación, sea del dato históri

co, arqueológico, estadíst ico, geográfico [ ... ] sea la propia elabora-

23 
ción de todo ello". Aquesta va ser I' estrategia del profes sor Pes et, 

per aixó, sens dubte, era "lo más interesante de la asignatura". 

Entre els seus deixebles trobem les tesis doctorals següents 

dirigides per e ll: José María Franco Pineda la va fer sobre micro

quimia espermatica i la va llegir el 1916; Ramón Méndez, sobre el 

coferment de ptialina ( 1921 ); Juli Martínez Borso, sobre la reacció 

de Sanchs-Georgi ( 1923); Caries Guastavino Claramunt sobre el 

mecanisme de l'aglutinació ( 1925), Leopoldo López Gómez, sobre 

el diagnóstic individual de les taques d' esperma en medicina foren 

se ( 1927); Domingo Espi nós, sobre microquímica d'iodobismutats 

( 1928); Juan José López lbor, sobre les neurosis traumatiques en 

medicina legal ( 1929); Ricard Llopis Llorente, sobre e l tractament 

de la intoxicació estrícnica ( 1930); Robert García Pastor, sobre la 

influencia de !'adrenalina en les taques de Tardieu ( 193 1 ). En la 

catedra no sois van treballar els deixebles directes, sinó llicenciats 

d'altres facultats "que no se conside raban suficientemente forma

dos sin recibir directamente las orientaciones y enseñanzas del 

maestro, antes de acometer la aventura de la oposición a cátedras 

de medici1 
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de med icina legal", entre e ls quals es troben Eduardo Guija 

Morales, Valentín Pérez Argilés i Juan Pérez y López Villamil, que 

van guanyar catedra de la disciplina. 

Als vint-i-cinc anys d'aconsegui r la catedra, e ls alumnes li van 

dedicar un homenatge de treballs d'investigació propis de les seues 

tasques, i en una breu nota explicaven que era l'escola de Peset: 

"Un espacio escaso, un material insuficiente, unos temas áridos, 

una cátedra. No es mucho panorama si el espacio no se dilata, los 

temas no se embellecen y la cátedra no se puebla de discípulos al 

conjuro de una gran personalidad. Este hecho insólito, casi tauma

tú rgico, es el que todos, discípulos y amigos, conmemoramos 

25 

aquí". Gairebé quaranta treballs, amb altres tants autors, van 

escriure en aquesta ocasió. Era tot un t r iomf de Peset, que havia 

aconseguit agluti nar aquest esforc; i plasmar una nova concepció 

de la tasca universitaria: la catedra ja no era un espai on acudia un 

funcionari a distraure unes hores de les seues múltiples activitats, 

sinó que comenc;ava a semblar-se a un d'aquells centres d' impulsió 

inte l-l ectual i de t reball amb que somiava Ramón y Cajal gairebé 

quaranta anys abans i que ell mateix va fer en histologia, encara 

que va ser destrü1da en la postguerra. 

En fi, I' obra científica de Peset, a més a més, inclou també les 

seues publicacions. Gisbert Calabuig la classifica en dos grans 

camps: la medici na legal i la toxicologia, i la bacteriologia i la medi

cina preventiva. El primer presenta alguna major activitat en la pri

mera etapa de la seua vida científica i es redueix després, alhora 

que el segon nucli cobra major amplitud. Pero el fet és que, al 

marge d'aquestes apreciacions, el nostre autor sempre va mante

nir obertes les seues inqu ietuds en l'un i l'altre camp. En la seua 

etapa sevi llana ( 1910-1916) va publicar diversos treballs de medi

cina preventiva, resultat de la seua activitat al laboratori bacterio

logic sevilla. Aquests van versar sobre la vacuna antitífica o sobre 

l'abducció d'aigües residuals al Guadalquivir. Quan va arribar a 

2 4. J. A. Gisbert Calabuig, "La obra cientí
fica del profesor Peset...", p. XLIV, un 
resum i va/oració d'aquestes tesis, pp. XL
XL/1. 

25. Crónica médica, 39 ( 1935), p. 305. 
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Valencia aquesta tasca no va cessar. L'lnstitut Provincial d'Higiene, 

del qual era director, i les epidemies de febre tifoide que va haver 

de combatre, el van obligar a continuar aprofundint i experimen

tant en aquest camp. A aquests estudis va afegir una investigació 

original sobre la química en humors i la seua aplicació al diagnos

tic clínic, per a la qual va comptar amb la seua solvent formació 

científica i la seua experiencia al laboratori, i així va poder elabo

rar tecniques semimicrometriques d'interes per determinar la 

colesterina, l'acid úric , la glucosa o la creatina i creaticina, i en 

aquest t reball va comptar amb l'ajuda del seu germa Tomas, el seu 

fill Vicent i e l seu col·laborador José Morera Arrix. En la produc

ció científica medicolegal va abordar diversos temes: toxicología, 

taques, tanatologia, identitat, diagnostic precoc;: de l'embaras per 

laboratori, medicina del treball i psiquiatría forense. La toxicología 

va ser el seu camp favo rit: va fer estudis sobre la valencia química, 

sals noves de piridina, analisi de gasos - va dissenyar un aparell per 

a la investigació deis verins gasosos en sang, que d'acord amb les 

seues instruccions va construir la casa Assenheim i Steeg de 

Colonia- , sistemes de destrucció de materies organiques en anali

sis toxicologiques, la int oxicació mercurial, la toxicología d'alcaloi

des i glucosids, amb l'aportació de reactius ... L'estudi de les taques 

és un camp tradicional de la medicina forense . Peset es va centrar 

e n les d' origen biologic -sang i esperma- i va treballar sobre reac

t ius generals de les oxidases i sobre reaccions de microcristal-lit

zació, en que aportava, a més, metodes per al diagnostic i identifi

cació individual. En tanatologia va treballar sobre docimasies i 

humors cadaverics, i en destacava una observació inedita sobre e l 

t ranssudat pericard íac batejada com docimasia de Peset. En medici

na del treball va fer revisions crítiques i doctrinals sobre la legisla

ció d'accidents laborals i, final ment, en psiquiatría forense es va 

dedicar a l'estudi de la responsabilitat atenuada per causes psico

logiques, que va ser e l centre de la seua tes i doctoral en lleis i 

altres treballs en col-laboració ... 
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Pero no hem d'allargar més la nostra exposició en aquest punt, 

sobre e l qual poc podem dir. L'obra de Peset espera, pacient, que 

!'investigador de la ciencia !'exhume i la valore amb detall. De tota 

manera, i d'acord amb Gisbert, resumim que la se ua producció 

científica va consolidar la definitiva incorporació de la medicina 

legal espanyola a la ciencia europea, va assumir els avan~os i des

cobriments de les ciencies fisicoquímiques i biologiques i va des-
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envolupar noves t endencies. 

Al marge de formar una escola i produir una de nsa xarxa de 

treballs, Peset també es va ocupar de les tasques de gestió unive r

sitaria, i d'aquestes, la més notable va ser el seu pas pel rectorat 

de Vale ncia. Va ocupar aq uest carrec entre maig del 1932 i el 

mateix mes del 1934. Succefa Mariano Gómez, el primer rector del 

regim republica, que va haver d'abandonar el lloc per haver esta 

nomenat magistrat de l Tribunal Suprem. La vinculació del nost re 

biografiat amb e l partit d'Azaña - com la del seu antecessor amb el 

d'Alcalá Zamora- va ser e l que va propiciar el seu nomenament. 

La universitat que va governar es caracteritzava per la democra

tització gradual de les seues institucions -accés de representació 

d'escolars a organs de govern, activitat de la FUE. .. - i les esperan

ces que va comportar e l 14 d'abril, pero també pel desassossec, 

sobretot en estud iant s d' esquerra, per la lentitud amb que anava la 

reforma. La Repú blica va comenpr la seua refo rma educativa per 

l'escola: l'analfabetisme i la desescolarització es van considerar 

qüestió prioritaria. La universitat, que també necessitava un impuls, 

va quedar a !'espera. Els estudiants valencians se'n queixaven: 

"Salvo que ahora la un iversidad se llama republicana y laica, todo 

sigue igual". 
27 

Durant e l primer bienn i, tanmateix, es van introduir tres nove

tats importants en l'ensenyament superior. La primera ( 1931) va 

ser concedir a les facultats de lletres de Madrid i Barcelona una 

amplia capacitat per organitzar estudis i vertebrar docencia i inves

tigació, El govern esperava ponderar els seus efectes i després 

2 6. J. A. Gisbert Calabuig, "La obra cientí
fica del profesor Peset...", pp. XXXII-XLII. 

2 7. "El momento actual universitario", 
FUE, / 5 d'octubre de 1932, de Manuel 
Usano amb el pseudonim de Juan 
Universitario. 

29 



30 

generalitzar-ne els resultats. La segona ( 1933) va ser atorgar e l 

regim autónom a la Universitat de Barce lo na. Aq uesta reforma e ra 

deguda a raons relacionades amb l'o rganització t e rrito rial de 

l'Estat. La tercera novetat - també del 193 3- va ser un pro jecte de 

llei de bases per a la reforma un iversitaria que no va arribar a ser 

discutit pe r les corts. Era degut a les pressio ns escolars, que van 

forc;a r el ministre Fernando de los Ríos a redactar- lo i publicar-lo 

en la Gaceta. Pero la tardanc;a, els confl ictes indicibles que va oca

sionar l'anomenada guerra escolar i el canvi po lític de les e leccions 

de novembre del 1933, van deixar la proposta en intenció. Així 

dones, Valencia, com tet es les universitats, excepte Barce lo na i la 

Facultat de Lletres de Madrid, va quedar esperant una reforma 

republicana que no va arribar-hi, encara que es van dispensar 

alguns decrets de menor rang - retocs e n la manera de gestionar 

el pressupost o en la fo rma de nomenar tribunals per a o posicions 

a catedra. 

En aquesta universitat expectant i creixentment po lititzada, 

com la mateixa societat, va governar Pes et. A les associacions d' es

tudiants que hi havia des d'abans del 193 1 -fueist es i cató lics- es 

van afegir valencianistes -des del 1932- i fa langistes - des del 

1934-. La FUE es va mobilitzar durant e l curs 1932-33, i pel mar<; 

va convocar una vaga per constrenyer e l mi nistre , que va pro duir 

incidents entre els vagu istes i els estudiants catól ics, més disposats 

que mai a acudir a classe.Van ser els conflict es de is estudiants, que 

van continuar sovintejant, i també el canvi de po lít ica de l gove rn 

que va sorgir de les eleccions del 1933, que e l van conduir a pre

sentar la dimiss ió. Tanmateix, la seua bre u gestió va coneixe r altres 

avatars. El dia abans de ser nomenat rector es va produ ir un incen

di als locals que ocupava la Facultat de C iencies, encara a l'edifici 

del carrer de la Nau. Es van destruir els laboratoris de física i qu í

mica, el Museu d'História Natural i l'Observatori Astro nómic. Des 

d'u n punt de vista positiu, una proposta de t e mps enre re s'hi va 

accelerar: la construcció de noves facultats per a Cie ncies i 
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Medicina. El projecte venia des del 1906; el 1908, Luis de Oriol va 

trac;ar els plans i van comenc;ar les expropiacions; aleshores, amb 

l'incendi, la proposta es feia urgent. Per l'abril de l 1933 la Junta de 

Govern va encarregar a Mariano Peset la revisió e l projecte de l'e

difici de ciencies, que no va ser inaugurat - com tampoc medicina-

fins després de la guerra. 
28 

EL FRONT POPULAR 

Ga historia de la República antes de la guerra puede resu

mirse en una ilusión optimista, un desengaño esperable y una dura 

realidad". La il ·lusió era e l 14 d'abril i tot allo que representava; el 

desengany va ser el 19 de novembre de 1933, moment en que els 

republicans d'esquerra i els social istes van perdre e l poder per "la 

incomprensible intolerancia de las derechas", per "tropiezos debi

dos a impaciencias explicables por ansias de una justicia social 

ausente tantos siglos", i per "el equivocado ais lamieto para ir a las 

elecciones". La dura realitat d'aquella Espanya no mereix moltes 

explicacions: són "los abusos", "la protesta popular [ ... ] ahogada en 

sangre". D'aquesta manera resumia Joan Peset, el 1938, l'experien-

cia política espanyola d'aq uells anys. 
29 

Amb la República va arribar l'hora del compromís de molts ciu

tadans i molts intel·lectuals. Peset hi va prendre partit. Com tants, 

simpatitzava amb les pro postes d' Azaña. Va ser membre d' Acción 

Republicana, la qual cosa li va permetre accedir al Rectorat, i més 

tard, en recompondre's les forces de centre esquerra, va passar a 

militar en Izquierda Republicana.Va participar en l'organ ització del 

míting de Mestalla de maig del 1935, quan Azaña va trencar el seu 

silenci i va proposar reorganitzar !'esquerra. "El partido de 

Izquierda Republicana - va dir en aquella ocasió- mantiene con

versaciones y trabajos con otras organ izaciones afines para llevar 

a término la organización de un plan político [ ... ] Este plan no 

comprenderá sólo lo que en e l argot de la política se llama una pla-

28. Sobre aquesta epoca de la Univer
sitat i la gestió de Peset, vegeu-ne M. F. 
Mancebo Alonso, La Universidad de 
Valencia ... , pp. 123-165 i 2 70-2 7 4; E. 
Sánchez Santiró, Científics i professio
nals ... , pp. 283-293; M. Baldó Lacomba, 
"Las universidades durante la República y 
el régimen de Franco ( 1931-1975)", Las 
universidades de la Corona de 
Aragón, que prepara la de Lleida; V. M. 
Rossel/ó i J. V. Boira, "La Universitat i l'ex
pansió urbana", Cinc segles i un dia, 
Universitat de Valencia, 2000, pp. 155-
170. 

29. J. Peset, "Momentos de la República", 
¡Siempre por la República!, Valencia, 
Gráficas Genovés, 1938, p. 23. 
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30. M. Azaña, "Discurso en el campo de 
Mestal/a", 26 de maig de 1935, Obras 
completas, 4 vols., Madrid, Edicions 
Giner, /990, ///, pp. 244-245.Altres cate
dratics d'lzquierda Republicana van ser 
Josep M. Ots Capdequí,José Puche i Lluís 
Urtubey. 

3 I. J. Miquel Y/ario, "Los hombres de 
Izquierda Republicana. El ejemplo de 
juan Peset",Democracia (Ciudad 
Trujillo), 3 d'agost de 1945. 

32. V. Peset Llorca, "Palabras con motivo 
de la rotulación de una avenida en su 
honor en Buño/", octubre del 19 79, arxiu 
de la FUE. 

taforma electoral; ha de comprender t am bién un plan de acción 

parlamentaria y un plan de gobierno. Y después [ ... ] les sometere

mos e l programa a las organizaciones políticas que están a nuestra 

izquierda, para que nos digan si lo aceptan o no, o formulen las 

observaciones pertinentes y nos digan si quieren apoyarlo con sus 

1 1 1
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votos en a campaña e ectora . 

El míting de Mestalla va se r una fita: 60.000 persones ... Després 

en van seguir altres i es va forjar la un ió del centre-esquerra. Peset, 

organitzado r - entre d'altres- de l'acte, va passar a ser una figura 

31 
política local. Sense buscar-he, pero tam poc sense esquivar-he. 

Era un metge conegut i, a més, popular.Al prestigi professional de l 

professor - la seua tasca a la catedra- s'afegia la seua labor en els 

serveis d'higiene pública de la província. El metge que combatia e l 

tifus i feia campanyes de vacunació, va ser vist amb sim patia i pro

ximitat per les capes populars. Ja en temps de la dictadura de 

Primo de Rivera, a Godella, el seu poble, es va posar el seu nom al 

carrer on va naixer, el carrer Major. A Mest alla Peset també era 

am b els seus, compromes encara sense ser home de temperament 

polític. El seu fill Vicent ho explica: "Llegó e l momento en que la 

patria, que es como deci r el pueblo, ten ía que decidir si seguía ade

lante en la lín ia del progreso y de la justicia social, o se estancaba 

en sus arcaizantes estructu ras. Y no vaciló: dedicó sus esfuerzos a 

la organización de un partido republicano fu e rte y progresivo". 
32 

1 així, el professor va presidir e l part it d' Azaña a la província de 

Valencia i després va formar part de la candidatura de diputats per 

a les e leccions de febrer de l 1936, en les quals Izquierda Republi

cana es va integrar en e l Front Popular. El destí l'havia atrapat. 

La seua incorporació a la candidatura va ser una jugada mestra 

de la coalició. Peset era una persona liberal, moderada i coneguda; 

la seua presencia contradeia la imatge que la dreta volia donar deis 

seus rivals polítics. Aquesta candidatura va guanyar en la circums

cripció electoral - la ciutat de Valencia. Deis onze districtes va 

obtenir majoria de vots en set. Van resultar e legits tres diputats 
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d'lzquierda Republicana, un socialista, un d'Esquerra Valenciana i 

dos de la Derecha Regional Valenciana. Peset va ser e l que més 
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vots va obtenir-ne: 84.106. El programa del Front Popular, d'altra 

banda -i malgrat e ls tapies que s'han reiterat- , era moderat: 

amnistia, restabliment de l'imperi de la constitució i reformes. 

Vegem-ne una mostra: "Los republicanos -diu e l programa- no 

aceptan e l principio de nacionalización de la tierra y su e ntrega 

gratuita a los campesinos, solicitada por los delegados del Partido 

Socialista. Consideran convenientes las sigu ientes medidas ... ": 

rebaixa d'impostos i tributs, repressió especial de la usu ra, dismi

nució de rendes abusives, intensificació del credit agrícola, estímul 

del comer~ d'exportació, organització d'ensenyaments agrícoles, 

foment, obres hidrauliques, revisió de is desnonaments practicats i 

una llei d'arrendaments que assegu re l'estabilitat deis llauradors a 

34 

la terra i la modicitat de la renda... Va ser el colp d'Estat de juliol 

el que va alterar, de fet, el plantejament reformista de fe brer i va 

transformar en guerra civil i lluita de classes oberta e l que fins 

aleshores anava per senderes polítiques, difícils i conflictives, pero 

35 

constitucionals. Pero e n qualsevol cas, per moderat que fos el 

programa del Front Popular, el destí de Peset ja estava marcat . Les 

dretes, els falangistes i els militars revoltats, van voler cre ure - i al 

final s'ho van creure- que Espanya estava en vespres d'una insu

rrecció revolucionaria: d'alguna manera calia justificar e l colp 

d'Estat ... 

L'actuació de Peset, des de febre r del 1936 fins que va acabar la 

guerra, va ser coherent amb els seus plantejaments i els seus com

promisos. Quan, en coneixer-se els resultats electorals e l 17 de 

febrer, una multitud reclamava la immediata amnistía deis presos 

polítics, el nou diputat va recomanar disciplina i va prometre que 

la coalició vencedora compliria e l seu programa, com va fe r, sense 

necessitat d'assaltar les presons. Declarada la guerra, sense baixar 

la guard ia en la defensa de la República, la seua activitat es va cen

trar a desenvolupar les tasques que li va encomanar e l govern: 

33. L.Aguiló Lucía, "Notes sobre l'actuació 
política d'En Joan Peset'', Estudios dedi
cados a Juan Peset ... , I, pp. L/1/-LIX; del 
mateix autor, Las elecciones en Valencia 
durante la segunda re públ ica, Valencia, 
19 7 4; V. Arrue Asensi, "La formació del 
Front Popular al País Valencia", Primer 
Congreso de Historia del País 
Valenciano, 4 vols., Universitat de 
Valencia, /971-74, IV, pp. 716-725. Els 
noms deis diputats electes eren J. Peset 
(IR), M. San Andrés Castro (IR), M. Molino 
Conejero (PSOE), V. Marco Miranda (EV), 
D. Marcos Cano (IR), L.. Lucia (DRV), J. 
Duato (DRV). 

34. M. Arto/a, Partidos y programas 
políticos, 2 vols., 2a edició, Madrid, 
Alianza, 1991, 11, pp. 45 7-458. 

35. SObre aquesta qüestió, Manuel 
Azaña, el 19 3 8, en deia: "En la base del 
ataque armado contra la República espa
ñola había, entre otros, unos errores que 
conviene señalar [. .. ] creer que nuestro 
país estaba en vísperas de sufrir una 
insurrección comunista [. .. ] ¡Cuando el 
Partido Comunista era el más moderno y 
el menos numeroso de todos los partidos 
proletarios; cuando en las elecciones de 
febrero los comunistas habían obtenido, 
incluso dentro de la coalición, diecisiete 
actas, que representa menos del cuatro 
por ciento de todos los sufragios emitidos 
en aquella ocasión en España! ¿Quién 
iba a hacer esa revolución?", M. Azaña, 
"Los españoles en guerra ( 19 3 7-19 3 8 )", 
Obras completas ... , 111, p.372. 
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3 6. J. Peset Aleixandre, "Un orden digno 
para el entusiasmo y la disciplina", 
¡Siempre por la Re pública!, p. 2 9. 

3 7. J. Peset Aleixandre, "Partido y sindica
to", ¡Sie mpre por la República!, p. 43. 

38. J. Peset Aleixandre, "Masa y grupo", 
¡Siempre por la República!, p. 38. 

atendre hospitals de sang i complir amb e ls t reball s parlamentaris 

que li van correspond re . 1 a aixó va afegir les seues conviccio ns 

humanes: va salvar totes les vides que va poder en e ls atzarosos 

mesos del principi de la guerra, va defensar t emples de la destruc

ció i va refugiar persegu its ... En poc més va destacar. Mai no va ser 

home de discurs polític. Un fullet titulat ¡Siempre por la República!, 

publicat el 1938, un grapat d'articles en la premsa, i una co nfe ren

cia a la unive rsitat, "Las individualidades y la situación e n las co n

ductas actuales" - pronunciada pe r l'abril de l 1937- , així co m la 

seua participació a pacifi car posicions quan es va produir e l co lp 

de Casado, va ser tot. 

En els seus escrits polítics, si alguna cosa hi destaca, és e l to 

moralitzant, reflexiu i crític. En la majoria d'aq uest s t reball s estu

dia els comportaments humans condicionats per la guerra i hi 

aporta propostes per calmar els anims en una incessant labo r gai

rebé pedagógica: "Los instintos, algunos destructores, que anidan 

en los bajos fondos de la personalidad, necesitan ser lim itados", 

36 

dira en una ocasió. "El intolerante es e l pr imit ivo, aunque se pre-

sente en un escenario civilizado. Civilización [ .. . ] es vo lu ntad de 

37 
convivencia", dira en una altra. "Nunca confundamos la solidari-

dad social independiente, libre y ese ncialme nte respetuosa con e l 

individuo, con la solidaridad gregaria, pasiva, ovejuna, esencialmen

te tiránica y opresiva de las individualidades que co nstituyen e l 
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alma móvil e inestable de las multitudes desorganizadas ... ". No cal 

continuar: la conferencia a la universitat es recull e n aq uesta edi

ció i el lector pot jutjar per si mateix. 

Finalment, pel marc; del 1939, va dur a t e rme una tasca concilia

dora en les rivalitats internes que es van suscit ar amb motiu de la 

conjura de l coronel Casado. El dia 5 es van reun ir els part its de l 

Front Popular de la província per decidi r entre dues possibles t ac

tiques contraposades: a·lllar els comunistes per facil itar e l colp pro

jectat a Madrid, o contrarestar-lo en nom de la legitimitat de l 

govern Negrín. Les forces polítiques reu nides no van arri bar a un 

acord, es~ 

a exclour 

anul-lar le 

banda, els 

general ~ 

acabar pe 

actuació e 

i obligar; 

els seus 1 

tasca cor 

cans, que 

raque pE 

Pese1 

pesava el 

ho va pe 

seua vidci 

esquarte 

a un tre 

Notas sol 

apunts v: 

anotació 

RodríguE 

en com1 

falangistc 

Acab; 

rar uns 

empres< 

Portacel 

Servei P 

ponsablc 

questa e 

cessat e 

i marc; e 



amentaris 

,nviccions 

1tzarosos 

destruc-

10 va ser 

~pública!, 

)nferen

las con-

com la 

el colp 

,s el to 

s estu-

ra i hi 

or gai

anidan 

1dos", 

~ pre-

1d de 

idari

on el 

11en

~n el 

::> cal 

edi-

:ilia

e la 

del 

a.e-

ro-

fol 

un 

acord, especialment per la posició deis socialistes, que es van negar 

a excloure e ls comunistes de la coalició, amb la qual cosa es van 

anul-lar les demandes deis anarquistes i d'alguns republicans. D'altra 

banda, els comandaments de l'exercit de Llevant, a les ord res de l 

general Menéndez, escindits en pro i en contra de la conjura, van 

acabar per anu l-lar-se mútuament, mentre el general va tenir una 

actuació clau per redui r tensions, all iberar comunistes empresonats 

i obligar aquests a sotmetre's a la nova autoritat militar - Negrín i 

e ls seus ministres havien abandonat el país el dia 6- . En aquesta 

tasca conciliadora van participar Peset i Juli Just, ambdós republi

cans, que van propiciar la reconstrucció del bloc d'esquerres, enea-
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ra que per a poc va servir. La guerra arribava a la seua fi. 

Peset, en suma, havia estat un ciutada pacífic. Pero sobre ell 

pesava el ressentiment. Unamuno, a l'altre extrem de la península, 

ho va percebre de seguida. En e ls darrers i atzarosos mesos de la 

seua vida, els que van de jul io! a desembre del 36, en e ls quals veu 

esquarterar-se Espanya, e l professor de Salamanca pren notes per 

a un treball que pensa titular El resentimiento trágico de la vida. 

Notas sobre la revolución y guerra civil española. No !'acaba. Els seus 

apunts van ser pu blicat s molts anys després. Dones bé: la primera 

anotació resulta clarivident. Davant el rumor de l'assassinat de 

Rod ríguez-Fornos, es pregunta: "¿y a quien de izquierda fusilarán 

en compensación al entrar en Valencia los [ ... ] negri-rojos [ els 

f "A ,,4o alangistes] r Pes et . 

Acabada la guerra,Joan Peset va acudir al port d'Alacant a espe-

41 

rar uns vaixells que mai no hi van arribar. Va ser fet presoner i 

empresonat al camp de concentració d'Albatera i d'ací va passar a 

Portaceli. Mentre efectuava aquest periple va ser denunciat pel 

Servei Provincial de Sanitat de la Falange de Valencia com a "res

ponsable d'assassinats", va se r reclamat per la justícia militar d'a

questa capital i tras lladat a la presó model de Valencia per ser pro

cessat en consell de gue rra sumaríssim, que es va fer entre gener 

i mar<; del 1940, i condemnat a mort per adhesió a la rebel·lió. Va 

39. Sobre el colp de Casado a Valencia, 
vegeu-ne A. Bahamonde Magro i J. 
Cervera Gil, Así t erminó la guerra de 
España, Madrid, Marcial Pons, 1999, pp. 
408-4/5. 

40. M. de Unamuno, El resentimiento 
t rágico de la vida. Notas sobre la revo
lución y guerra civil españolas, estudi i 
notes de Carlos Fea/, Madrid, Alianza, 
199 I, p. 19. 

41. Sobre aquests moments, J. Bonet 
Sanjuán, La memoria, edició privada de 
la FUE, juny del 2000; a/tres testimonis 
e/s cita F. Pérez i Moragón, ''joan Peset...", 
p. 15, nota I O. També V. Alba, Sísifo y su 
tiempo, Barcelona, Laertes, 1996, p. / 82; 

35 



36 

42. F. Moreno, "La represión en la pos- tenir dos consells de guerra: e l primer, datat el 4 de mar~, el con-
guerra", S. Julia (coordinador), Víctimas 

de la guerra civil, Madrid, Temas de hoy, demnava a la pena capit al, encara que el tribunal demanava l'indult. 
1999, p. 326. 

El veredicte no va agradar al grup falangista promotor del procés, 

i dos dies després, e l 6 de mar~, la Delegació Provincial de Sanitat 

de Falange va afegir-hi una preva més, la conferencia de Peset pro

nunciada el 27 d'abril de 1937, que havia estat editada en els Anales 

de la Universidad de Valencia. Aquesta nova preva va fer que e l tri

bunal afegís algunes di ligencies al sumari i dictés nova sentencia 

que, com !'anterior, el condemnava a la pena de mort per adhesió 

a la rebel ·lió, pero aquesta vegada sense que e l tribunal en de

manés la commutació. Era el 25 de mar~ de 1940. 

INSTRUMENT DEL DESTÍ 

Oexecució, tanmateix, encara va tardar catorze meses llargs. 

Peset, durant tot aquest temps, va estar a la gale ria deis condem

nats a la pena capital de la model, esperant dia a dia i hora a hora 

la seua sort, com tants altres sentenciats. En qualsevol moment 

podien avisar- lo per a l'execució o per comunicar-li la commutació 

per trenta anys de presó. El temps que es va prendre la burocra

cia militar per arribar a aquesta últ ima decisió va ser llarg, pe ro no 

tenia res d'estrany. El treball deis vencedors se'ls acumulava i la jus

tícia militar, encara que sumaríssima i d'urgencia, tenia un coll de 

botella al palau del Pardo. En efecte, Franco tenia l'última paraula 

sobre les penes de mort. Tots e ls dies despatxava expedients de 

condemnats; ll egia abans uns breus resums de la part dispositiva i 

després hi anotava la sort de cada processat: una E significava assa

bentat, una C , commutació de l'execució pe r presó, i quan hi apun

tava "garrote y prensa" era perqué decidia que e l reu mereixia 

42 
aquesta forma de mort i publ icitat. El general, com els dictadors 

de novel·la, es prenia el treball amb minuciositat, fredor i distan

ciament. Pedro Sainz Rod ríguez, ministre d'Educació Nacional en el 

primer govern de la dictadura, conta en les seues memories que 

un dia va ve, 
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un dia va veure Franco, en l' Estat Major de Salamanca, atrafegat en 

aquesta tasca. 

El Caud illo -escriu e l seu ministre- estaba desayunándose , tomando cho
colat e con picat ostes. Tenía un montón de expedientes encima de la mesa y 
dos sillas al lado; una a la de recha y otra a la izquierda. Examinaba aquellos 
expedientes, colocaba unos en una de las sillas, otros en la otra y seguía 
mojando e n su cho colate. Me tuvo esperando un buen rato, porque quería 
despachar aque llo. Cuando acabó mi visita, a la salida, me acerqué a uno de 
los secretar ios. 

- O iga ust ed -le dije-, ¿qué demonios eran esos expedientes que estaba 
despachando e l general? 

- Pues ve rá usted: so n penas de muerte. 
Es decir, que los que ponía en la silla derecha eran que sí, que se cum

pl ie ra la pena de muerte , y los de la izquierda, para estudiarlos más adelan-
43 

te. 

Dones bé, Peset va haver d'esperar la resolució del dictador 

cato rze mese s. La seua vida a la presó va ser diferent abans que 

després de la sentencia. Fins aleshores atenia la infermeria, deam

bulava per t ot el recinte penitenciari cuidant malalts i dormia en 

ja~. Quan el van sentenciar el van traslladar a la galeria deis con

demnats a mo rt -els xapats, segons l'argot del presidi valencia. La 

vida d'aquests era angoixosa. En cel-les en aquell temps previstes 

per a un pres, s'hi amuntegaven fins a tretze persones que dormien 

en matalafets sobre el sol; excepte una hora de passeig al matí i 

44 
una altra a la vesprada, la resta del dia hi romanien tancats. Els 

únics al·licients eren les visites que podien fer-los els presos d'al

tres galeries i, e n el cas de l nostre biografiat, alguna e ixida ocasio

nal pe r atend re alguna emergencia medica, o per servir el director 

de la presó, Rafae l de Toledo, un funcionari gris, prepotent i 

omple rt de victoria, que feia que e l doctor Peset li posés injeccions: 

"sempre l'estava molestant", diu un testimoni. Pero e l pitjor era 

espe rar les saques d'aquells per als que arribava I' assabentat de Sa 

Excel-lencia. Els elegits s'acomiadaven per a sempre i deixaven a la 

galeria la sensació de cementeri d'homes vius. 
45 

Mentrestant, la seua família, la seua dona Anna Llorca - Anita l'a

nomenava- i e ls seus fills removien cel i terra, tot procurant evitar 

el pitjor.Anna va demanar l'indult; a la seua petició es va sumar un 

43. P. Sainz Rodríguez, Testimonio y 
recuerdos, Barcelona, Planeta, 1978, p. 
335. 

44. Testimoni del doctor Vicent Carrasco, 
"A la memoria del profesor Dr.Juan Peset 
Aleixandre", i d'P.ngel Patiño López, "En 
memoria del catedrático en medicina 
don Juan Peset Aleixandre y recordando 
tiempos pasados", febrer del 1983, texts 
mecanograf¡ats de les intervencions que 
es van fer amb motiu d'un homenatge, 
arxiu de la FUE. 

45. G. Castelló, Sumaríssim d'urgencia, 
Valencia, Prometeo, 19 79, les cites que 
fan referencia a las injeccions i a les 
saques en p. 19 3 i 4 2, respectivament; 
també, el ja citat d'P.ngel Patiño o el de 
Lizarraga que recull C. Castilla del Pino, 
Pretérito impe rfecto, Barcelona, 
Tusquets, 1997, p. 453. 
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46. Una copia de las peticions de cle
mencia que f an referencia a Peset, es 
conserva a la Biblioteca i Museu 
Historicomedic de la Universitat de 
Valencia, Biblioteca V. Peset Llorca, fons 
Peset Aleixandre. 

47. S'adhereixen a l'in<;lult 28 persones 
que, a més del general esmentat, són: 
Javier Aguilar Castelló, catedratic de 
Medicina Legal i Toxicologia de Sevilla; 
Eduard Bartrina Castejón, estudiant de 
Medicina; Antoni Cantó Rabosa, policia 
de Valencia; Maria Concepció Escudero, 
superiora de la comunitat de les Filies de 
la Caritat de /'Hospital Provincial de 
Valencia; Eladi España, rector del col-/egi 
del Corpus Christi de Valencia; Pilar 
Esteve · Hernández, germana d'Enric 
Esteve, cap provincial de Falange i con
seller nacional d' aquest partit nomenat 
per José Antonio; Josep Maria Garín 
Martí, cape/la de la confraria de la 
Nostra Senyora deis Desemparats de 
Valencia; Bernat Gómez Igual, del 
comerc;:;Josep Gorostieta, superior de l'a
sil de Sant Joan de Déu de Valencia; 
Eduardo Guija Morales, catedratic de 
Medicina Legal de Cadis; Antoni Justo, 
rector de Santa Catalina i Sant Agustí de 
Valencia, i prior de la confraria de la 
Nostra Senyora de Gracia; Antoni de 
León, sar:erdot jesuita i rector del col-/egi 
de Sant Josep de Valencia; Pasqual Llopis 
Espí, canonge de la catedral de Valencia 
i prior de la confraria de la Nostra 
Senyora deis Desemparats; Consol 
Lluesa, religiosa de l'orde de Maria 
lmmaculada, que el 1936 era a la comu
nitat de Godel/a; Leopoldo López 
Gómez, catedratic de Medicina Legal de 
Valencia; Maria Marco Fondos, religiosa 
del convent de les Carme/ites de Godella 
i la seua germana, Anna Marco Fondos; 
Gabriel Martín, director del col-/egi sale
sia de Sant Andreu de Valencia; lgnasia 
Miró, superiora del col-legi de les 
Ese/aves de Maria de Valencia; Josep 
Noguera Llopis, rector de Sant Joan i 
Sant Vicent de Valencia; Valentín Pérez 
Argilés, catedratic de Medicina Legal de 
Saragossa; Juan Pérez y López Vil/ami/, 
catedratic de Medicina Legal de 
Salamanca; Ferran Pérez-Caballero i 
Moltó, comandant d'infanteria; Fe/isa de 
San José, superiora del convent asi/ de 
Sant Josep de la Muntanya de Valencia; 
Maria Pilar de San José, presidenta de la 
comunitat de Carme/ites Descalces del 
Corpus Christi de Valencia; Mariana 
Sanz, superiora interina de les religioses 
de Santa Anna de la Casa de la Salut del 
Sagrat Cor de Valencia; Eugeni de 
Valencia, vicari del convent de caputxins 
d' aquesta ciutat. 

nod rit grup de persones, algunes de les quals ja havien declarat a 

favo r de l processat en e l jud ici. Aquests avals o peticions de ele-

mencia, que aconseguie n e ls fam iliars, solien ser d'aquest to: 
46 

Francisco lbáñez Alonso, General de Brigada de Ingenieros y Juez 
especial en e l Kursaal de San Sebastián, a V. E. con el debido respeto expo
ne: Que teniendo noticia de la petición de indulto que para su esposo e l 
Dr. Juan Peset Aleixand re, hace Dª Ana Llorca C ubells , se adhiere a la 
misma por considerarlo digno de esta gracia y conveniente para los inte
reses de nuestra santa causa. San Sebastián a diez de Abril de Mil nove
cientos cuarenta. Francisco lbáñez. [rubricat] Excelentísimo señor jefe 
del Estado español. 

A més de la signatura d'aq uest general, la família, que com hem 

dit estava dedicada exclusivament a recollir avals per obtenir la 

commutació, va aconseguir que firmessen mi litars, falangistes, 

sacerdots, re ligioses, catedra.tics ... Un total de vint-i-vuit persones 

47 

es van adherir a la pet ició d'i ndu lt d'Anna Llorca. També la Junta 

de Govern presidida pel rector Rodríguez-Fornos, va sol·licitar 

mes tard clemencia .. . Pe ro res no es va aconseguir. El 12 de maig 

de 1941, !'auditor de divisió, cap de l'assessoria del Ministeri de 

l'Exe rcit, Cirilo Genoves Amorós, certificava que el Generalíssim 

s'havia donat per assabentat de la sentencia de Joan Peset. El 21 de 

maig, e l capita general de Valencia, a qui la família havia demanat 

que hi int ervingués, informava Agustí Aleixandre -germa de la seua 

mare-, que res no es podia fer perque ho havia resolt ja Franco. 
48 

El 24 de maig, després del migdia, es va comunicar a Peset que 

49 

havia arribat l'hora de complir la sentencia. A les sis de la ves-

prada era afusellat a Pate rna. 

Abans d'eixir cap al cementeri, Peset va escriure una nota de 

comiat a la seua dona i als seus fills que ja hem citat. En aquesta 

expl icava la causa de la se ua execució, segons l'entenia:"EI destino 

- deia- me ha elegido como instrumento de su dolor".Així va ser 

exactament. Peset pertany al nodrit contingent de víctimes del 

franquisme que es van veure davant el gran grup d'execució no per 

accions concretes i provades que haguessen fet, sinó per les cir

cumstancies historiques del país -el destí. Va ser executat pels ven-

cedors pe1 
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-ranco. 

:set que 

la ves-

lota de 

tquesta 

fostino 

va ser 

es del 

10 per 

~s cir-

s ven-

cedors per omplir la set de venjan~a, per ajustar comptes, per 

escarmentar moralment e ls ven~uts, per imposar - al capdavall- el 

nou ordre. 

Si tota guerra és terrible, per tal com imposa i normalitza el 

recurs a la vio le ncia i menysprea el valor de la vida humana, les 

guerres civils són pitjors, si cal, perque en aquestes els bandols en 

que la societat s'ha escindit hi conviuen barrejats. Durant la guerra 

a Espanya, nacionals i republicans van arremetre contra els seus 

rivals als territoris que controlaven per assegurar-se'n la neutralit

zació. Hem d'admetre que aquesta situació, prolongada tres anys, 

no era facil de concloure el dia de la victoria d'un deis dos con

tendents i, per descomptat, a Espanya duraría molts anys. 

Tanmateix, la manera de gestionar la victoria no estava predeter

minada. No es podia pensar que la repressió massiva -exilis, depu

racions, empresonaments i execucions- era inevitable. Va ser I' op

ció deis vencedors. El criteri polític deis franquistes era l'aniqui la

ció de l'adversari, la imposició d'un nou ordre, un nou Estat, una nova 

Espanya on no cabrien els derrotats. Els franquistes mai no van 

gestar proposits de "pau, pietat, perdó", com va suggerir en aquell 

temps Manuel Azaña. Al contrari, conven~uts com estaven de la 

"inclinación general del hombre hacia el mal", proposaven el rigor 

i injuriaven la tolerancia, que, a més de ser una proposta volteria

na, era una "doctrina liberaloide, blandunguera y pacata", una 

"enfermedad", una "debilidad", un "eunuquismo del entendimien-

so 
to". Ells, els més valents i virils, no estaven per la labor, sinó pel 

rigor. Conegut és que un deis proposits de la repressió franquista, 

en guerra i després, e ra batre l'enemic i aconseguir "la destrucción 

física de los cuadros de los partidos del Frente Popular", per dir-

51 
ho amb paraules de Dionisio Ridruejo. Amb el titular "La justicia 

de Franco", Las Provincias, pel maig de 1939, publicava la reflexió 

següent: 

48. Carta del copita general a Agustí 
Aleixandre, arxiu de Joan Peset L/orca. 

49. Consten dues versions sobre aquest 
acte. Segons G. Castelló, Sumaríssim ... , 
pp. 12 9-199, i el testimoni abans citat 
d'Angel Patiño López, van avisar Peset, va 
eixir de la galeria i Ji van comunicar que 
havia arribat /'hora de /'execució; a conti
nuació, els funcionaris van tornar a la 
galería i van completar la saca a través 
del ritual acostumat: e/s presos es 
recloien a les seues cel-/es, que es tonca
ven amb el xap - xapats- i els funciona
ris anaven d'una a /'a/tra i anomenaven 
els qui aquel/ día afusel/arien. Segons la 
versió d'Eugeni Puig García, "En el home
naje de la FUE al Dr. D. Juan Peset'', tes
timoni mecanograf,at que es conserva a 
/'arxiu de la FUE, la saca d'aque/1 día es 
va fer segons era costum i Peset no va ser 
cridat abans, sinó que va ser anomenat al 
mateix temps que la resta que aquel/ día 
van ser af usellats: "miraba yo -escriu
con ansiedad por el agujero comúnmen
te llamado "chivato" y vi detenerse a los 
mensajeros de la muerte ante la puerta 
de la célula del eminente y prestigioso 
científico". 

5 O. Així ho explica un deis més notoris 
publicistes i ideólegs del franquisme, J. 
Pemartín, Qué es "lo nuevo" ... 
Consideraciones sobre el momento 
español presente, 2a edició, Santander, 
/938, p. /89-/90. 

5 I. D. Ridruejo, Escrito en España, 2a 
edició, Buenos Aires, Losada, 1964, p. 94. 
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52. Las Provincias, / O de maig de 193 9, 
citat por R. Abe/la, Por el imperio hacia 
Dios. Crónica de una Posguerra, 
Barcelona, Planeta, 1978, p. 53. 

53. M. Azaña, "Los españoles en gue
rra ... ", JI/, p. 355. 

54. F. Moreno, "La represión ... ", p. 3 16. 

La justicia de Franco, la de la nueva España, severa e impewrturba
ble, va cumpliendo su cometido, día a día, hora a hora, separando de la 
sociedad a quellos que por sus delitos y crímenes constituyen un peligro 
y una mancha para la sociedad misma. 

Así, en el plazo comprendido entre e l 30 de marzo y el mismo día de 
abri l, han sido impuestas por los consejos de guerra más de doscientas 
penas de muerte, perteneciendo los sentenciados no sólo a la clase que 
podríamos llamar popular, sino también a la milicia y a la clase distingui-

da. 
s2 

Les antípodes d'aquesta posició e ren les paraules esmentades 

d'Azaña. Abans de pronunciar-les, el president havia explicat, pre

cisament en un discurs que va fer a la Universitat de Valencia a 

l'any exacte de comenc;ar la guerra, una altra concepció de victo

ria: "Yo me opondré -va dir- con el peso de mi autoridad y con 

todo e l poder que tenga, moral o personal, dondequiera que esté, 

a que nuestro país, el día de la paz, pueda entrar nunca e n un rapto 

de enajenación por las vías del odio, de la venganza, del sangriento 

53 

desquite". Pero la República va perdre la guerra i Azaña no va 

tenir oportunitat de dur a terme la seua proposta. Els qui la van 

guanyar, els de l'altre costat de la trinxera, tenien altres proposits, 

i van precipitar al país en el "rapto de enajenación", l'odi, la ven

janc;a i la sagnant revenja que deia Azaña. La justícia militar va man

ten ir l'estat de guerra en vigor fins a juliol del 1948, nou anys des-

54 
prés de dissoldre's els fronts. No va haver-hi armistici, ni pau, ni 

pietat, ni perdó. 

La justícia franquista després del 1939 no es distingia de !'apli

cada durant la guerra. Es va fonamentar en el principi bel-lic d'ex

terminar -o inhibir- l'adversari. Per als vencedors les violencies 

deis republicans eren crims que havien de ser castigats severa

ment; les violencies propies, al contrari, eren actes heroics, de jus

tícia o, com a maxim, tolerables i inevitables excessos de zel, dig

nes de premi o oblit. Pero els vencedors no miraven només als que 

"s'havien tacat les mans amb sang" - segons deien- , si nó també als 

"responsables". Uns tipus delictius confusos i encara més arbitra

riament aplicats - rebe l-lió, auxili a la rebe l·lió, adhesió a la 
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rebel·lió- van portar al suplici milers de persones que van ser sen-

SS 

tenciades en uns processos sense garanties. 

El cas de Joan Peset n'és un exemple. Els que es van rebel-lar 

contra la legalitat - paradoxa on les hi haja- el van acusar d'adhe

sió a la rebel·lió. Li van buscar delictes de sang - "cómplice de ase

sinatos", en deia la denúncia- i van trobar que va salvar tetes les 

vides que va poder. Van pensar que va dirigir la fabricació d'explo

sius o armes per a l'exercit republica, i d'alló que es va e ncarregar 

va ser de comprar uniformes per als soldats i atendre hospitals 

militars de Castelló i Valencia.Van intentar veure en e ll un agitador, 

i van trobar un home de temperament moderat que "hizo con 

todo calor cuanto estuvo en su mano para evitar el desmán, el 

latrocinio y la revuelta sanguinaria", com va assenyalar un falangis

ta en e l judici. 

Per que e l van matar? La lectura del procés evidencia que no es 

tractava de jutjar només la persona, sinó essencialment el que ell 

representava. El que Peset va fer - tant més que es va evidenciar 

que no va fer res- mancava d'importancia; en canvi el que repre

sentava a Valencia era rellevant. El procés, estrictament polític, més 

que buscar fets delictius concrets, va indagar en la causa general: 

els vencedors van jutjar i van sentenciar la República, el Front 

Popular, un deis seus diputats, al costat d'altres milers i milers. De 

res no van servir a Peset ni la generositat que va tenir amb els que 

opinaven de diferent manera, ni els auxi lis que va prestar a diver

ses persones perseguides per les seues idees o les seues creences; 

de res no li va valer evitar l'incendi de la parroquia de Sant Joan i 

Sant Vi cent, ni interposar-se enfront de l'incendi de la basílica de la 

Mare de Déu deis Desemparats, ni allotjar a la seua casa una reli

giosa i prestar "generosa asistencia" a les altres d'aquella comuni

tat; de res no li va servir un grapat de testimonis de persones que 

van acreditar la seua bondat i les seues actuacions per salvar-los la 

vida.Aquil-lina Jordan - per citar-ne un deis molts testimonis-, por

tera de la casa on vivia, va declarar en el procés que "todos los 

55. Vegeu-ne V. Gabarda, Els afusella
me nts al País Valencia 1938- 1956, 
Valencia, /VE/, 1992. 
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56. Marco Merenciano va ser president inquilinos eran de derechas a excepción de D. Juan [que] hizo salir 
de/ tribunal depurador de la diputació, M. 

Baldó, "La diputación en camisa azul", de la casa a individuos que en grupos venían en bu sca de inqui li -
Historia de la Diputación de Valencia, 

Valencia, 1995, pp. 357-402; C. Castilla nos de derecha". Pero res d'aixo no va valer. Peset va ser senten-
de/ Pino, Pretérito imperfecto, p. 358, e/ 

retracta en parlar de López lbor i Laín, ciat a mort. Amb ell, de fet, s'executava gran part del que signifi -
becaris procedents de/ · col·Jegi católic 

valencia Beatjoan de Ribera, a Burjassot, cava l'esperan~a republicana, aquella que entenia, encara en plena 
que formaven "un trío inseparable (aun-

que Marco residía en Valencia donde des- guerra, que cap política es podía fonamentar en l'extermini de l'ad-
empeñaba la dirección del psiquiátrico, 

después de haber desalojado al director versari. Peset era d'aquella classe d'homes, com el seu correligio-
por razones políticas). Pero Marco era 

una gallina de escasos vuelos al lado de nari Azaña. Per aixo, quan s'acomiadava deis seus fill s els deia:"per-
Laín y López lbor [. .. ] más listos que 

Marco, supieron edulcorar un tanto sus donad a todos como yo espero ser perdonado". 
actitudes y comportamientos al preten-

der e/ as~ntimiento de intelectuales pres- Des de la primera pagina del procés s'adverteix tot alió que s'hi 
tigiosos, ahora silenciados. Marco, no. Era , 

un católico sectario hasta extremos que ha indicat. Els tres metges falangistes que el van denunciar - Angel 
debieron de hacerlo temible en /os años 

de la posguerra". Moreu González-Pola, Francisco Marco Merenciano i Antonio 

Ortega Tena- van declarar que no era autor de "hechos delictivos 

en concreto", pero, en canvi, van advertir el seu prestigi, el seu 

exemple, la seua "influencia moral", la seua "categoría social" i el 

van considerar "encauzador o dirigente de la política de izquierdas 

de esta capital", "responsable indirecto de los desmanes y atrope

llos acaecidos en esta provincia" - ni més ni menys-. 

Es hombre - declarava Marco Me renciano- que sin proceder del 
campo de las izquierdas comenzó su vida po lítica de este matiz a raíz del 
advenimiento de la República, ll egando en e l año 36 con motivo de las 
elecciones de Febrero [a] obtener e l puesto de Diputado de las Cortes 
Constituyentes [sic], en representación del partido de Azaña, desde cuya 
fecha puede decirse que fue el encauzador o dirigente de la política de 
izquierdas de esta capital; siendo una figura de relieve y signifi cación por 
su influencia moral y dada también su categoría social por tratarse de un 
Catedrático de la Facultad de medicina. Que por esos motivos y por no 
oponerse desde un principio al caos y actividades francamente marxistas 
introducidas por los e lementos frentepopulistas, sino dando su anuencia 
a toda actividad revolucionaria es por lo que se le co nsidera ind irecta
mente responsable de los desmanes acaecidos, ya que no intentó hacer 
ligera oposición a la actuación revo lucionaria. Pero concretamente no 
puede decirse

56 
haya tenido inte rvención directa en hechos delictivos 

determinados. 

No hi ha res que sorprenga en les denúncies. Els tres fal angis

tes es van limitar a repetir, com a ecos, la doctri na oficial deis ven

cedors: els roigs eren sempre culpables. Pero hi havia només inten

ció política en la denúncia? Potser. En qualsevol cas, l'ambient gene

ralitzat de delació deis vencedors d'aquella Espanya impedía altres 

proposits, que mereixen ser tinguts en compte. Dionisio Ridruejo 

e ls explica: 
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els expl ica: 

En todas las esferas profesionales, en efect o, hubo minorías de celan
tes, dispuestos a ir más lejos de lo que las mismas normas oficiales exi
gían, para aprovechar el río revuelto eliminando competidores il ustres o 
afortunados, enemigos personales o miembros de capillas rivales. La 
envidia, el resenti miento, la pequeñez, el arribismo, mostraron el poder 
que ejercían . .. La brutalidad o e l exceso no correrían en nuestro clima 
a cargo del t r iunfador o superdotado, sino más bien del mediocre, 
emboscado en toda encrucijada histórica favorable para disparar ,~pntra 
su rival el arma política que las circunstancias ponían en su mano. 

La reflexió hi és pertinent. Peset era metge i va ser denunciat 

dues vegades per la Delegació Provincial de San itat de FET i de les 

JONS. En la primera denúncia, e ls acusadors van deixar-hi al peu 

estampades "cinco firmas ilegibles". No més pe rqué e l jutge va obli

gar que s'identifiquessen els seus noms i domicilis, el secretari pro

vincial va desvelar-ne el secret. Pero aleshores e ls ci nc s'hi van 

reduir a tres: tres metges. No indicar amb claredat la responsabi

litat d'una denúncia que acusava de "responsable de asesinatos de 

Valencia y Castellón", ens situa, sens dubte, en paratges humans 

proxims a l'ocu ltació, la mesquinesa i l'arri bisme de que parlava 

Ridruejo. El tribunal, d'altra banda, no va necessitar "hechos delic

tivos determinantes" per condemnar-lo a la pena de mort. Els va 

buscar, sens dubte, pero quan no e ls va tro bar no es va acovardir, 

i va continuar endavant. 

En l'escrit del consell de guerra del 4 de marc;: s'explica que e l 

1936 va tenir lloc una "rebelión marxista"; s'hi argumenta que "los 

rebeldes, alzándose en abie rta hostilidad cont ra el Bando declara

tor io del Estado de Guerra, trataron de implantar, como así lo fue 

en parte de nuestro suelo, un Estado de carácter ano rmal, ya de 

tipo comunista [ .. . ] o ya de esti lo anarq uista". El processat va par

ticipar en aquesta rebel ·lió: va ser diputat del sector que "la man

tuvo", va assistir a les seues sessions, va cooperar avituallant a 

l'Exercit roig, va ser cap de serveis en hospitals militars i, fins i t ot, 

va ser assimilat al grau de t inent coronel -que és e l que corres

ponia al nivell de catedratic-. Aquell tribunal va t robar que el pro

cessat no va prendre part directa i mate rial e n l'execució deis 

5 7. D. Ridruejo, Escrito ... , p. 96. Els autors 
agraeixen a Joan Peset Llorca i Maria 
Peset Reig la seua generosa coHaboració. 
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crims, pero aixo era poc important, perque succefa el mateix amb 

els altres dirigents. El fet fonamental era que Peset "participó en la 

dirección de la España roja, compenetrado con las directrices del 

marxismo", va tenir "una actitud pasiva sin extremismos dentro de 

su tendencia" i, en fi, va mancar del "necesario arrojo" per oposar

se "a la corriente revolucionaria". S'h i reconeixia, en canvi, que 

"i ntercedió con éxito a favor de personas", pero també s'hi soste

nia que no ho va fer amb altres. 

Finalment, va ser una conferencia -alguna cosa havien de trobar 

que satisfés la justícia franquista- el pretext que el va portar a afu

sellar.Van subratllar justicie rament en aquest text uns quants para

grafs que els van permetre rectificar condemna, i van suprimir en 

la defin itiva, la del dia 25, la petició de commutació d'indult de la 

pena capital. De sobte, Peset va passar a ser considerat com a ora

dor de "mítines y conferencias de marcado sabor marxista", enca

ra que constés "en autos" només una: la pronunciada el 27 d'abril 

de 1937, que es reprod ueix en aquest llibre, i que, segons la sen

tencia, "justificaba e l asesinato" i cu lpava "a los nacionales de la 

agresión". L'alferes defensor, en l'acta de la vista -document que no 

recull el sumari- , va exposar que la conferencia res no afegia al 

delicte d'adhesió a la rebeHió, en tot cas, "puestos a ser severos, 

su encaje legal caería dentro del delito de excitación a la rebelión 

[ ... ] con la atenuante de falta de trascendencia por las condiciones 

en que [ ... ] se pronunció", per a la qual cosa es preveia un castig 

entre sis anys i un dia i dotze anys ... 

Molts any 

car la seua 1 

Of,ci perman 

troit: "oficie 

morts ... ". 

In memori• 

Joan Bta.1 
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Molts anys després el gran poeta Vi cent Andrés Estellés, va evo

car la seua mort entre moltes altres, amb aquells versos del seu 

Of,ci permanent, sobre l'hora deis morts, que comenc;aven amb l'in

troit: "oficieu amb mi, companys / pels afusellats, pels nostres 

morts ... ". 

In memoriam 

Joan Bta. Peset El teu matí, la difunta dolcesa, 

entre fusells de tenebrós metall 

abandonat, abandonat pels déus, 

abandonat, caminaves segur. 

Els criminals deis ossos criminals, 

més criminals que mares han parit, 

els criminals de plom i de tenebra, 

t'obrien pas, i segur caminaves 

vers una mort, vers e l mur popular 

que se't dona un matí qualsevol. 

Tu, l'home bo, tu l'home intel-ligent, 

tu, la raó de tot un poble, caus 
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J. Lluch, retrat de Joan Peset a la presó Model de Valencia, agost de 1940. Arxiu familiar Joan Peset. 
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