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M edicina i metges, botanica i botanics, farmacia i boticaris, i

tambe biolegs. Visions del mon i dels sews components dife-

rents, en estudis i aplicacions diferents, pero que confluiran en els hor-

tus botanicus, els hortus de simplicis, elsjardins botanics, etc. Un llarg

cami que comenpa des del moment en que els humans van descobrir

el poder curatiu de les plantes, producte de la curiositat,l'empirisme,

la saviesa natural i la intuicio. Pero l'aplicacio de rerneis medicinals

procedents de les plantes necessitava del coneixement de la planta, la

certesa de la identificacio. Una mala praxi podia significar un error en

la utilitzacio del remei i unes consegi.iencies impredictibles. Al llarg de

la historia, l'estudi de les plantes ha estat un referent dels pensadors,

cientifics, metges i biolegs. I el recorregut de la historia del poder

curatiu de les plantes es aquest: primerament va tenir floc el recompte

i la descripcio de les plantes; despres s'identificaren les seues propi-

etats farmacologiques; mes tard, les seues aplicacions i, finalment, la

deteccio dels principis actius.
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Un deixeble d'Aristotil, Teofrast, va escriure el primer tractat de

botanica, Sobre la descripcio de les plantes, considerat la base

teorica de 1'estudi farmacologic dels remeis vegetals. Aquesta pro-

posta innovadora de coneixer les plantes i el seu us medicinal va

crear una escola entre altres deixebles d'Aristotil, com Diocles, qui

va escriure un tractat de plantes medicinals i dietetica. Altres civi-

litzacions, com 1'egipcia, conreaven als seus jardins plantes medici-

nals per tenir-les al seu abast i, mitjancant un alambi, obtenien els

extractes vegetals per curar i per emprar-los als embassarnents. A

mes, a la famosa Biblioteca d'Alexandria, que estava sota la influen-

cia del grec Ptolemeu, trobern llibres sobre l'estudi de les plantes i

les seues propietats, coneixements heretats de la civilitzacio grega.

L'Imperi roma tambe va fer de la medicina una continuacio del

saber dels grecs: destaquen per la seua contribucio dos rnetges,

Dioscorides i Areteu. El primer va escriure el llibre Materia medi-

ca, que descriu mes de cinc-centes plantes curatives i es un dels mes

utilitzats al llarg del temps. De let, es va traduir a 1'Arab, al llati i a

altres idiomes europeus. Tambe el gran metge Claudi Gale va

dedicar una part de la seua obra a les plantes medicinals. Per la seua

banda, I'Orient va ser innovador en el disseny de jardins medici-

nals, aixi com en la utilitzacio de les plantes per al tractament de les

malalties.

Els Arabs van incorporar als coneixements del mon islamic,

sobretot de l'India, la saviesa dels grecs en materia medica. La tra-

duccio a 1'Arab de llibres de Gale i dels hipocratics va convertir la

ciutat de Bagdad en centre de referencia de la medicina i la cultura:

els segles x i xi van ser d'esplendor de la medicina islamica i els lli-

bres de medicina oriental, fins i tot, es van traduir al llati. Molt

importants i transcendents van ser les transcriptions de llibres de

referencia medica en manuals amb caracter didactic i divulgatiu,

per exemple Materia medica, de Dioscorides, traduit a Bagdad al

segle ix i a Cordova al seguent segle. Metges com el persa Avicenna

i 1'andalusi Averroes van difondre els coneixements a l'Al-Andalus.

De 1'Al-Andalus destaquen dos autors: en primer lloc, 1'andalusi-
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toleda Ibn al-Wafid (1007-1074), fundador de 1'anomenat Huerto

del Rey, a Toledo, on va realitzar experiments d'aclimatacio i fecun-

dacio artificial en plantes. En segon floc, 1'andalusimalagueny Ibn

al-Baytar (1197-1248), qui va viatjar molt i va rebre el reconeixe-

ment com a protometge a Siria i Egipte. El seu llibre La col•leccio de

medicaments i aliments simples va afegir als medicaments ja

coneguts quasi un miler mes, dels quals uns dos-cents eren especies

botaniques noves. Amb el temps, les facultats de medicina utilit-

zarien aquests manuals com a llibres de text.

A 1'edat mitjana, als paIsos europeus, la practica de la medicina

estava en mans dels monjos. Els principals centres d'ensenvament i

de practica medica eren els convents, on es cultivaven i estudiaven

les plantes. A mes a mes, tenien excel•lents biblioteques amb llibres

de botanica manuscrits i herbaris amb il•lustracions que explicaven

els productes extrets de cada planta i la malaltia que curaven. Al

Renaixernent, els horts de simples s'instal•laren adjunts a les uni-

versitats, on les plantes es distribuien segons la seua aplicacio

medicinal.

Aquesta unio medicina-plantes va propiciar la relacio entre els

primers jardins botanics i les facultats de medicina. La necessitat

que els alumnes de medicina conegueren les plantes per poder

aprofitar amb precisio les seues propietats medicinals va dissenyar

els primers hortus botanicus. Aixi va comencar la historia del

jardins botanics, tot i que en aquest moment rebien els noms d'hor-

tus botanicus o hortus de simplicis. L'orto botanico de Padova, fun-

dat al 1545, es un dels mes antics del mon, i des de 1997 es a la llista

del Patrimoni Mundial de la UNESCO. La utilitzacio terapeutica de

plantes va ser la rao per la qual Francesco Bonafede, catedratic de

Lettura (lei semplici, demand permis per al cultiu, el reconeixement

i la classificacio de les plantes medicinals i va ser ell qui va designar

inicialment amb el nom d'horti simplicium aquest jardi. Una altra

ciutat, Montpeller, to un petit jardi botanic en la seva facultat de

medicina, una de les mes antigues del mon. El jardi rebia aleshores

el nom d'hortus botanicus, pel sentit de conreu de plantes. El Jardi
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Botanic de la Universitat de Valencia to precisament com a origen

1'hort de simples de la catedra d'Herbes i Simples del segle xvi.

Hem parlat abans de 1'impacte del llibre Materia Medico, de

Dioscorides, el qual va ser impres i traduit a Valencia en ocasions

successives i per diferents editors. L'original traduit del grec al

castella vulgar va ser obra del metge Andres Laguna (1510-1559), i

al 1561 torna a ser impres a Valencia. Destaca una altra edicio del

llibre de Dioscorides traduida per Ruellio i feta en Valencia per

Miquel Sorolla al 1626. Segurament, el coneixement de les virtuts

de les plantes, aixi com la disponibilitat de bon material escrit, va

permetre a Joan Plata, metge i catedratic de Botanica de la

Universitat de Valencia, plantejar l'assignatura d'Herbes i Simples

a la Facultat de Medicina.

La bona relacio medicina-plantes condui a una practica habitual

entre els botanics, que consistia a anomenar nous generes de

plantes amb el nom de metges, en agraiment per la seua contrihu-

cio a la botanica. Es el cas del conegut botanic Cavanilles, qui va

dedicar el nom d'alguns nous generes de plantes a personatges

il•lustres de l'epoca, incloent-hi metges valencians: Joan Calvo

(genere Calboa), metge del segle xvi, qui va ensenyar botanica a la

Facultat de Medicina; Luis Collado (genere Colladoa), a qui

Cavanilles va atribuir l'obra Epitome medices, publicat per Sorolla,

i el tambe metge Andres Piquer (genere Piqueria).

El 1802, el Jardi Botanic de Valencia es va instal•lar definitiva-

ment a 1'Hort de Tramoieres (on es troba ara), sota la direccio del

catedratic de Medicina Vicent Lorente. El 1843 es va fundar la

Facultat de Ciencies, els botanics abandonaren a poc a poc la prac-

tica medica i es quedaren a cura del jardi: naixia la botanica dins la

Historia Natural i, mes tard, les Ciencies de la Vida o Biologia. A

mes a mes, es va aconseguir extraure els principis quirics actius

medicinals, substancies que reemplacaren his directe de les

plantes. Les expeditions arreu del mon propiciaren l'interes per

col•leccionar les plantes, aixi com el seu us agrari i economic, i a poc

a poc canviaren la idea original d'hortus botanicus per la de jardi
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botanic, entes com a lloc d'aclimatacio i investigacio d'especies que

arribaven de les expeditions d'ultrarnar. Actualment, els jardins

botanics son centres d'investigacio botanica de referencia, Ilocs de

difusio del coneixement cientific i un espai compromes amb la con-

servacio de la natura i de la biodiversitat. Avui podem dir que els

jardins botanics han estat testimoni del canvi i de l'evolucio de la

botanica, de la medicina i de la farmacia, la ciencia aplicada a la me-

dicina i la botanica.

A continuacio proporcionem un breu llistat de les especies de

plantes que haurien d'estar en un hortus medicinal:

• Carminatives: plantes que faciliten els moviments peristaltics.

Exernples: Mentha pulegium L., Melissa officinalis L.

• Diiiretiques: augmenten la quantitat d'orina.

Exemples: Borago officinalis L., Allium sphaerocephalon L.

• Sedants: calmen o apaivaguen els dolors i 1'excitaci6 nerviosa.

Exemples: Papaver somniferiun L., Valeriana officinalis L.

• Antiescorbutiques: I'escorbut es produeix per manca de vita-

mines. El seu quadre general es de debilitat, hemorragies

cutanies i mal estat de les genives.

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

Hoffm.

• Avortives: plantes capaces de provocar 1'expulsi6 del fetus

abans d'hora.

Exemples: Ruta graveolens L., Artemisia vulgaris L.

• Antiespasmodiques: calmen els trastorns nerviosos.

Exemples: Thymus uulgaris L., Origanum vulgare L.

• Astringents: contrauen substancies en teixits organics.

Exemples: Arbutus unedo L., Potentilla fruticosa L.

• Hipotensores: baixen la tensio arterial.

Exemples: Vinca minor L., Olea europaea L.

• Hemostatiques: antihemorragics.

Exemples: Sanguisorba minor Scop.
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• Vulneraries : sanen llagues i ferides.

Exemples: Anthyllis vulneraria L.

• Emol•lients : serveixen per a ablanir furoncols i altres inflama-

cions.

Exemples: Althaea officinalis L.

• Colagogues : provoquen l'eixida de bilis des de la veixiga biliar i

els canalicles extrahepatics.

Exemples: Rosmarinus officinalis L.

• Cardiotoniques : regulen el ritme cardiac si esta mal compassat.
Exemples : Coronilla varia L.
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