
PAU SERRANO

Llicenciada en Medicina i Cirurgia
per la Facultat de Medicina de la
Universitat de València, és doctora
en aquesta universitat amb la tesi
Trastornos psiquiátricos en los
traumatismos cráneo-encefálicos
i ha estat, fins fa escassament uns
mesos, la primera i única catedrà-
tica en Psiquiatria de les universi-
tats espanyoles.
La seua vida està lligada a la Uni-
versitat de València: “Vaig estu-
diar a la Universitat de València
tota la carrera i pràcticament des
que vaig acabar la carrera no m’he
mogut d’ací excepte els anys que
vaig estar de catedràtica a la Uni-
versitat de Cadis”. De mèdica in-
terna passa a professora ajudant
de Classes Pràctiques i des d’ales-
hores “no m’he saltat cap graó i he
seguit tots els passos des de pro-
fessora adjunta interina, adjunta
per oposició, professora agregada
interina i per oposició fins que el
1979 trac les oposicions d’agrega-
da que eren exactament igual que
les càtedres i el 1981 prenc posses-
sió de la Càtedra de Psiquiatria de
la Universitat de Cadis”. Dos anys
més tard torna a València, on ha
treballat de manera ininterrompu-
da fins la seua recent jubilació.
La seua faena a la Universitat

abraça tant la docència, la investi-
gació com la tasca assistencial.
“Des d’abans de marxar a Cadis ja
era cap del Servei de Psiquiatria de
l’Hospital Clínic Universitari.
Quan torne de Cadis seguisc la do-
cència, la investigació i com a cap
de Serveis i Coordinació de Salut
Mental”. A banda, Carmen Leal
participa en la presa de decisions
en la vida universitària, tant és així
que el 1986 es converteix en la pri-
mera degana de la Facultat de Me-
dicina a la Universitat de València.
Com recorda ella mateixa, “anys
durs en els quals estava transfor-
mant-se la Universitat, però anys
molt enriquidors”.
Tot i que Carmen Leal expressa
que no ha patit cap discriminació
per motius de sexe al llarg de la
seua carrera, ens conta com a
anècdota el comentari que es va
fer en el tribunal de la seua càtedra
quan un dels membres va dir:
“Anem a fer a una dona catedràti-
ca?”. “Però fixeu-vos”, diu Car-
men, “que el comentari està fet
l’any 1979 i tot era prou insòlit, hui
en dia ja no és així, tot i que les do-
nes continuen tenint més difícil
compaginar la carrera professional
amb la vida familiar en els nivells
més alts de les facultats i sobretot
en aquelles com Medicina en les
quals, a banda de la docència i la

investigació, també cal fer assis-
tència”. “Jo diria que no he tingut
dificultats com a dona, però crec
que si m’haguera casat o haguera
tingut una família no hauria estat
catedràtica de Psiquiatria, perquè
a més durant molts anys he estat
l’única”, explica Carmen Leal.
Respecte a la perspectiva de gène-
re en les disciplines, Carmen Leal
explica que la Universitat de Va-
lència, i en concret la Facultat de
Medicina, ha estat l’única, durant

molt de temps, que ha comptat
amb continguts de gènere i psico-
pataologia en els estudis i va ser la
referència per a la resta. Actual-
ment, a banda de continuar inves-
tigant i de ser membre de la Junta
de la Reial Acadèmia de Medicina
Valenciana, participa en simpò-
siums i congressos i treballa en un
nou tractat sobre gènere i salut
mental.
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LA FINESTRA D’IGUALTAT

Carmen Leal
explica els seus
treballs actuals
sobre gènere i
salut mental

REDACCIÓ

La Biblioteca Nacional d’Espanya ha
concedit aquest any el Premi de Bi-
bliografia al professor de la Univer-
sitat de València Nicolás Bas Martín
per la seua obra Libros, lecturas y
lectores entre España y Francia a fi-
nales del siglo XVIII: la corresponden-
cia entre el librero Fournier y Cava-
nilles. El treball indaga en la intro-
ducció de llibres francesos a Espa-
nya durant el segle XVIII gràcies a la
tasca de mediació del botànic valen-
cià Antoni Cavanilles.

L’obra premiada trau a la llum per
primera vegada documentació in-
èdita i una correspondència desco-
neguda que ha permés reconstruir
una part important de la història de
l’edició espanyola i francesa durant
el segle XVIII.

El treball de Nicolás Bas dóna a co-
néixer l’entramat comercial i editorial
que va fer possible l’arribada a Espa-

nya d’innombrables llibres, malgrat
les prohibicions que hi havia. Es va fer
a través d’una extensa xarxa de cor-
responsals, clients, transportistes i lli-
breters, els quals van permetre la cir-
culació de llibres, i amb això d’idees,
algunes de les quals suposaven una
ruptura amb l’ordre establit.

L’obra premiada per la Biblioteca
Nacional d’Espanya constitueix una
contribució al paper de la Il·lustra-
ció francesa a Espanya. El professor
Bas ha detallat que l’intercanvi edi-
torial va significar “una finestra
oberta al món a través de centenars
de llibres, de les més variades temà-
tiques, els quals van creuar els Piri-
neus gràcies a Cavanilles, de qui fins
ara només coneixíem els seus tre-
balls botànics. De tot això es va be-
neficiar una extensa xarxa
d’intel·lectuals i nobles espanyols,
com ara els ducs de l’Infantat, la
comtessa de Montijo, o Pérez Bayer,
per citar-ne alguns”.

Premi de Bibliografia 
al professor Nicolás Bas

QUI POT SER EMPRESARI? La
Càtedra de Cultura
Empresarial ha obert la preins-
cripció per a la tretze edició
del curs Qui pot ser empresa-
ri?, reconegut amb sis crèdits
per la Universitat de València.
Els estudiants que vulguen
conéixer l’experiència d’empre-
saris de reconegut prestigi,
com també les possibilitats de
crear la seua pròpia empresa,
ja poden preinscriure’s en la
tretzena edició del curs Qui pot
ser empresari?, emmarcat dins
de la Càtedra de Cultura
Empresarial de la Universitat
de València. Al curs poden
accedir els estudiants de la
Universitat de València, de
qualsevol titulació, que hagen
superat el cinquanta per cent
dels crèdits de la seua carrera.
Durant el curs, la matrícula del
qual és gratuïta, s’analitzaran
els conceptes empresarials
bàsics, així com aspectes rela-
cionats amb el naixement
d’una empresa i la realització
d’un pla de negoci.
Intervendran empresaris com
ara José Vicente González i
Vicente Ruiz. A més, el curs
inclou la visita a diverses
empreses per a conéixer els
seus sistemes de producció i
de negoci. La inscripció per a
realitzar el curs, de seixanta
hores de duració, es pot fer a
través de la pàgina web
www.adeit.uv.es/quipotserem-
presari.
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