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Joan Baptista Peset Aleixandre, fill del prestigiós metge Vicent Peset 
Cervera,  va néixer a Godella l’any 1886 en el Carrer Major 52, 
exactament en la casa que hi ha davant de la xicoteta capella gòti-
ca de l’Esglèsia. En la mateixa casa dels Peset va néixer també el 

seu germà Mariano Peset Aleixandre 
Hui en dia diversos membres de la família viuen o tenen casa 

en el nostre Poble. La família Peset ha estat troncal per al pro-
grés i modernització de València.  Ha aportat amb continuïtat 
generacional, en els darrers dos segles, una gran quantitat i 
qualitat de figures importantíssimes,  tant en l’àmbit de les 
ciències com en les humanitats.

Joan Baptista Peset Aleixandre fou metge i científic, ca-
tedràtic i Rector de la Universitat de València Es dedicà bà-
sicament a la medicina experimental, -de laboratori-, espe-
cialitat en la qual va ser molt prestigiós. Fundà la revista La 
Crónica Médica, que era una referència essencial en el seu 
temps. Pertany a una generació de metges que es caracterit-
zava pels seus ideals humanitaris, amb un alt sentit de la res-
ponsabilitat i utilitat pública de la seua professió. Per això 
era molt habitual al seu temps que els metges participaren 
activament en la vida pública. Joan Baptista Peset, amic de 
Manuel Azaña, va ser membre de Izquierda Republicana,  i 
el parlamentari més votat a València en la Segona República. 
Durant la Guerra va continuar el seu treball humanitari i, fins 
i tot quan estava en la presó, va prosseguir eixa generosa dedi-
cació. Va ser denunciat i condemnat a mort, en un judici sense 
cap garantia, on els qui el denunciaren van culpar-lo d’haver  
publicat un escrit on es referia al colp d’estat del General Fran-
co com a resposta il.legítima de qui havia perdut les eleccions 
democràtiques.  El 24 de maig de 1941 va ser afusellat per les 
autoritats  franquistes  a Paterna. 

La figura del Dr. Peset inclou una gran diversitat d’aspectes dig-
nes d’estudi, que deixem per a futures ocasions. La conferència, que 
impartirà Josep Lluís Barona, veí de Godella i catedràtic d’Història de 
la Medicina de la Universitat de València, es centrarà en un tema parti-
cular de la biografia del Dr. Peset: la vessant investigadora i científica, la 
del metge, en el context  professional de la medicina, la tasca investiga-
dora i les aplicacions socials que tot això hi tenia al seu temps.
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