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M edicina i metges, botànica i botànics, farmàcia i boticaris, i
també biòlegs. Visions del món i dels seus components difer-

ents, en estudis i aplicacions diferents, però que confluiran en els hor-
tus botanicus, els hortus de simplicis, els jardins botànics, etc. Un llarg
camí que comença des del moment en què l’home va descobrir el
poder curatiu de les plantes, producte de la curiositat, l’empirisme, la
saviesa natural i la intuïció. Però l’aplicació de remeis medicinals
procedents de les plantes necessitava del coneixement de la planta, la
certesa de la identificació. Una mala praxi podia significar un error en
la utilització del remei i unes conseqüències impredictibles. Al llarg de
la història, l’estudi de les plantes ha estat un referent dels pensadors,
científics, metges i biòlegs. I el recorregut de la història del poder
curatiu de les plantes és aquest: primerament va tenir lloc el recompte
i la descripció de les plantes; després s’identificaren les seues propi-
etats farmacològiques; més tard, les seues aplicacions i, finalment, la
detecció dels principis actius. 
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Un deixeble d’Aristòtil, Teofrast, va escriure el primer tractat de
botànica, Sobre la descripció de les plantes, considerat la base
teòrica de l’estudi farmacològic dels remeis vegetals. Aquesta pro-
posta innovadora de conèixer les plantes i el seu ús medicinal va
crear una escola entre altres deixebles d’Aristòtil, com Diocles, qui
va escriure un tractat de plantes medicinals i dietètica. Altres civi-
litzacions, com l’egípcia, conreaven als seus jardins plantes medici-
nals per tenir-les al seu abast i, mitjançant un alambí, obtenien els
extractes vegetals per curar i per emprar-los als embassaments. A
més, a la famosa Biblioteca d’Alexandria, que estava sota la influèn-
cia del grec Ptolemeu, trobem llibres sobre l’estudi de les plantes i
les seues propietats, coneixements heretats de la civilització grega.
L’Imperi romà també va fer de la medicina una continuació del
saber dels grecs: destaquen per la seua contribució dos metges,
Dioscòrides i Areteu. El primer va escriure el llibre Matèria mèdi-
ca, que descriu més de cinc-centes plantes curatives i és un dels més
utilitzats al llarg del temps. De fet, es va traduir a l’àrab, al llatí i a
altres idiomes europeus. També el gran metge Claudi Galè va
dedicar una part de la seua obra a les plantes medicinals. Per la seua
banda, l’Orient va ser innovador en el disseny de jardins medici-
nals, així com en la utilització de les plantes per al tractament de les
malalties.

Els àrabs van incorporar als coneixements del món islàmic,
sobretot de l’Índia, la saviesa dels grecs en matèria mèdica. La tra-
ducció a l’àrab de llibres de Galè i dels hipocràtics va convertir la
ciutat de Bagdad en centre de referència de la medicina i la cultura:
els segles X i XI van ser d’esplendor de la medicina islàmica i els lli-
bres de medicina oriental, fins i tot, es van traduir al llatí. Molt
importants i transcendents van ser les transcripcions de llibres de
referència mèdica en manuals amb caràcter didàctic i divulgatiu,
per exemple Matèria mèdica, de Dioscòrides, traduït a Bagdad al
segle IX i a Còrdova al següent segle. Metges com el persa Avicenna
i l’andalusí Averroes van difondre els coneixements a l’Al-Andalus.
De l’Al-Andalus destaquen dos autors: en primer lloc, l’andalusi-
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toledà Ibn al-Wafid (1007-1074), fundador de l’anomenat Huerto
del Rey, a Toledo, on va realitzar experiments d’aclimatació i fecun-
dació artificial en plantes. En segon lloc, l’andalusimalagueny Ibn
al-Baytar (1197-1248), qui va viatjar molt i va rebre el reconeixe-
ment com a protometge a Síria i Egipte. El seu llibre La col·lecció de
medicaments i aliments simples va afegir als medicaments ja
coneguts quasi un miler més, dels quals uns dos-cents eren espècies
botàniques noves. Amb el temps, les facultats de medicina utilit-
zarien aquests manuals com a llibres de text.

A l’Edat Mitjana, als països europeus, la pràctica de la medicina
estava en mans dels monjos. Els principals centres d’ensenyament i
de pràctica mèdica eren els convents, on es cultivaven i estudiaven
les plantes. A més a més, tenien excel·lents biblioteques amb llibres
de botànica manuscrits i herbaris amb il·lustracions que explicaven
els productes extrets de cada planta i la malaltia que curaven. Al
Renaixement, els horts de simples s’instal·laren adjunts a les uni-
versitats, on les plantes es distribuïen segons la seua aplicació
medicinal. 

Aquesta unió medicina-plantes va propiciar la relació entre els
primers jardins botànics i les facultats de medicina. La necessitat
que els alumnes de medicina conegueren les plantes per poder
aprofitar amb precisió les seues propietats medicinals va dissenyar
els primers hortus botanicus. Així va començar la història del
jardins botànics, tot i que en aquest moment rebien els noms d’hor-
tus botanicus o hortus de simplicis. L’orto botanico de Pàdova, fun-
dat al 1545, és un dels més antics del món, i des de 1997 és a la llista
del Patrimoni Mundial de la UNESCO. La utilització terapèutica de
plantes va ser la raó per la qual Francesco Bonafede, catedràtic de
Lettura dei semplici, demanà permís per al cultiu, el reconeixement
i la classificació de les plantes medicinals i va ser ell qui va designar
inicialment amb el nom d’horti simplicium aquest jardí. Una altra
ciutat, Montpeller, té un petit jardí botànic en la seva facultat de
medicina, una de les més antigues del món. El jardí rebia aleshores
el nom d’hortus botanicus, pel sentit de conreu de plantes. El Jardí
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Botànic de la Universitat de València té precisament com a origen
l’hort de simples de la càtedra d’Herbes i Simples del segle XVI. 

Hem parlat abans de l’impacte del llibre Matèria Mèdica, de
Dioscòrides, el qual va ser imprès i traduït a València en ocasions
successives i per diferents editors. L’original traduït del grec al
castellà vulgar va ser obra del metge Andrés Laguna (1510-1559), i
al 1561 tornà a ser imprès a València. Destaca una altra edició del
llibre de Dioscòrides traduïda per Ruellio i feta en València per
Miquel Sorolla al 1626. Segurament, el coneixement de les virtuts
de les plantes, així com la disponibilitat de bon material escrit, va
permetre a Joan Plaça, metge i catedràtic de Botànica de la
Universitat de València, plantejar l’assignatura d’Herbes i Simples
a la Facultat de Medicina. 

La bona relació medicina-plantes conduí a una pràctica habitual
entre els botànics, que consistia a anomenar nous gèneres de
plantes amb el nom de metges, en agraïment per la seua contribu-
ció a la botànica. És el cas del conegut botànic Cavanilles, qui va
dedicar el nom d’alguns nous gèneres de plantes a personatges
il·lustres de l’època, incloent-hi metges valencians: Joan Calvo
(gènere Calboa), metge del segle XVI, qui va ensenyar botànica a la
Facultat de Medicina; Luis Collado (gènere Colladoa), a qui
Cavanilles va atribuir l’obra Epitome medices, publicat per Sorolla,
i el també metge Andrés Piquer (gènere Piqueria).

El 1802, el Jardí Botànic de València es va instal·lar definitiva-
ment a l’Hort de Tramoieres (on es troba ara), sota la direcció del
catedràtic de Medicina Vicent Lorente. El 1843 es va fundar la
Facultat de Ciències, els botànics abandonaren a poc a poc la pràc-
tica mèdica i es quedaren a cura del jardí: naixia la botànica dins la
Història Natural i, més tard, les Ciències de la Vida o Biologia. A
més a més, es va aconseguir extraure els principis químics actius
medicinals, substàncies que reemplaçaren l’ús directe de les
plantes. Les expedicions arreu del món propiciaren l’interès per
col·leccionar les plantes, així com el seu ús agrari i econòmic, i a poc
a poc canviaren la idea original d’hortus botanicus per la de jardí

128

17è CMBLC

10 Carau.qxp  16/10/2007  10:23  PÆgina 128



129

LLIBRE D’ACTES

botànic, entès com a lloc d’aclimatació i investigació d’espècies que
arribaven de les expedicions d’ultramar. Actualment, els jardins
botànics són centres d’investigació botànica de referència, llocs de
difusió del coneixement científic i un espai compromès amb la con-
servació de la natura i de la biodiversitat. Avui podem dir que els
jardins botànics han estat testimoni del canvi i de l’evolució de la
botànica, de la medicina i de la farmàcia, la ciència aplicada a la me-
dicina i la botànica. 

A continuació proporcionem un breu llistat de les espècies de
plantes que haurien d’estar en un hortus medicinal:

• Carminatives: plantes que faciliten els moviments peristàltics.
Exemples: Mentha pulegium L., Melissa officinalis L.

• Diürètiques: augmenten la quantitat d’orina.
Exemples: Borago officinalis L., Allium sphaerocephalon L.

• Sedants: calmen o apaivaguen els dolors i l’excitació nerviosa. 
Exemples: Papaver somniferum L., Valeriana officinalis L.

• Antiescorbútiques: l’escorbut es produeix per manca de vita-
mines. El seu quadre general és de debilitat, hemorràgies
cutànies i mal estat de les genives. 

Exemples: Rumex acetosella L., Anthriscus cerefolium (L.) 
Hoffm.

• Avortives: plantes capaces de provocar l’expulsió del fetus
abans d’hora. 

Exemples: Ruta graveolens L., Artemisia vulgaris L.
• Antiespasmòdiques: calmen els desordres nerviosos. 

Exemples: Thymus vulgaris L., Origanum vulgare L.
• Astringents: contrauen substàncies en teixits orgànics. 

Exemples: Arbutus unedo L., Potentilla fruticosa L.
• Hipotensores: baixen la tensió arterial.

Exemples: Vinca minor L., Olea europaea L.
• Hemostàtiques: antihemorràgics. 

Exemples: Sanguisorba minor Scop.
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• Vulneràries: sanen llagues i ferides. 
Exemples: Anthyllis vulneraria L.

• Emol·lients: serveixen per a ablanir furóncols i altres inflama-
cions. 

Exemples: Althaea officinalis L.
• Colagogues: provoquen l’eixida de bilis des de la veixiga biliar i

els canalicles extrahepàtics. 
Exemples: Rosmarinus officinalis L.

• Cardiotòniques: regulen el ritme cardíac si està mal compassat. 
Exemples : Coronilla varia L. 
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