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el medicament i l'estri del mes: abril 2012  
 

                     el llibre i la flor 
 

Introducció 

Fa poc més d'un any que els farmacèutics catalans i les seves entitats professionals 
varen patir una important "febrada" commemorativa, motivada per la celebració dels 
cinc –cents anys de la 1a edició de la "Concòrdia dels Apotecaris de Barcelona" del 1511, 
febrada que passà mitja dotzena d'episodis de diversa intensitat i que culminà amb 
l'exposició "Concòrdia i Patrimoni" al vestíbul de l'edifici històric de la Universitat de 
Barcelona. 

Entrats en la primavera següent, afectats encara per les seqüeles d'aquella febrada, en 
haver de triar la temàtica per a la tradicional "microexposició" que cada any es presenta 
a la Facultat de Farmàcia en ocasió de la festa de S. Jordi, no fou gens difícil de lligar 
caps tot aplicant un concepte de l'anomenada  "matemàtica moderna", la intersecció de 
dos conjunts, al problema que se'ns presentava: Farmàcia / S.Jordi. 

Si des de fa un grapat d'anys, a Catalunya s'ha celebrat la festa del Sant Patró, 
promocionant els símbols de la cultura i l'amor: el llibre i la flor, diada que ja es coneix a 
gairebé tot el món com, al "Dia del llibre", doncs celebrem-ho també a la nostra Facultat 
promocionant un llibre de tema farmacèutic i la flor més emprada, des de sempre, en la 
nostra pràctica professional: la rosa.  

 

El Llibre     

A l'hora de proposar un llibre emblemàtic per 
a retre-li homenatge en aquesta diada,  s'ha 
fet un repàs del que han escrit la majoria 
d'historiadors de la nostra professió i s'ha 
convingut en que  hi ha unanimitat en 
considerar que "la primera farmacopea (En 
l’actualitat només es consideren farmacopees 
les que són d’ús obligatori per a col�lectius 
concrets de farmacèutis) que es coneix a 
Europa feta per un apotecari”(1i(1) és el LIBER 
IN EXAMEN APOTHECARIORUM, escrit per 
l'apotecari barceloní Petrus Benedictus 
Matheus.(2)  

La primera notícia sobre aquest llibre la donen 
els historiadors francesos Chiarlone i Mallaire 
en la seva obra "Ensayo sobre la historia de la 
Farmacia"(3), impresa a Madrid el 1874, que ha 
servit de referència a gairebé tots els qui 
n'han parlat posteriorment, ja que, com deien 
els Drs. Suñé i Sorní el 1983, es tracta d'un 
"Llibre rar i enigmàtic"(4), tant per les poc 

                                                

 

Primera plana del llibre: Liber in Examen 
Apothecariorum. Petrus Benedicuts Matheus. 

S.XVI 



 2 

conegudes circumstàncies del seu autor com per l'escàs nombre d'exemplars coneguts. 

La importància d'aquesta obra, coetània de les "Concòrdies" dels apotecaris barcelonins, 
rau tant en el seu contingut com en la forma en què es presenta, que la converteix en el 
que avui es coneix com a "llibre de text",  per a ús dels joves que es preparen per a ser 
examinats  per obtenir la condició d'experts en la preparació de medicines compostes. 

El 1991, la "Biblioteca de Clásicos de la Farmacia Española"(2) en publicà una edició 
facsímil en la que el Prof. Josep M. Suñé i Arbussà hi fa una presentació exhaustiva, 
recopilant tots els treballs anteriors sobre el tema, que pot qualificar-se d'excel�lent tast 
per endinsar-se en l'estudi del contingut d'aquest llibre, obra que, com dèiem més 
amunt, hauria de tenir la condició de cabdal o fonamental per a la nostra Facultat, 
responsable, avui, de la formació dels futurs successors d'aquells apotecaris que, al 
segle XVI, la feren servir per poder ser reconeguts com a experts en l'art farmacèutic, 
en una època que l'il�lustre historiador català, Mn. Norbert Font i Sagué(1), descriu així: 

"El sigle XV deu ser marcat amb pedra blanca en la historia de la ciencia farmaceutica 
catalana, ja que en ell Pere Benet Matheu escrigué, sent apotecari de Barcelona, y acabà 
en 12 d'octubre de 1497, una farmacopea de gran mèrit que no fou publicada fins l'any 
1521 pel seu fil...(sic) 

...El millor elogi que d'ell podem fer es dir que may més la Farmacia ha tingut una 
Farmacopea tan complerta i de tant avenç  científic durant la seva època." (sic) 

...Mentre que'ls farmacèutics extrangers rebien encara dels metges formularis per a la 
preparació dels medicaments, els catalans havien ja sortit d'aquesta tutela, gràcies a 
Pere Benet Matheu i el seu fill"...(sic) 

El Llibre in examen Apothecariorum" es tracta d'un volum de 107 folis, o sigui 214 
pàgines, escrit en llatí vulgar amb caràcters gòtics; a dues columnes per pàgina; amb 
notes als marges per indicar el tema; amb moltes abreviatures i  deficiències o errors 
d'ortografia i tipografia (pròpies dels primers llibres editats pel recent invent de la 
impremta), que fan difícil la transcripció i la traducció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els paràgrafs comencen amb lletres capitals de mida diversa; els folis només van 
numerats al recto amb xifres romanes; la primera plana, a més del llarg títol que, amb 
lletres més grans, acostumaven a tenir les obres d'aquell temps, conté com a vinyeta el 
"logo" de l'impressor alemany J. Rosenbach, establert a Barcelona. Del títol, del pròleg i 

Sucre rosat. Segons Mesué 

Pren:                                                                                 
Fulles de roses blanques o roges, la quantitat que 
vulguis, i exten-es sobre una taula a l’ombra fins que 
en surti d’elles tota mena d’humitat, i siguin roses en 
un punt intermedi entre la maduresa i l’acerbitat, i es 
trinxen en un morter de pedra. Després s’escampa 
sobre elles el triple dels seu pes de sucre purificat i es 
posen en un atuell vidrat, tapant-ne la boca amb un 
pergamí, exposant-lo al sol durant tres mesos i 
agitant-lo moltes vegades al dia. Per últim ho treus 
del sol i pots utilitzar-ho. I alguns el fan amb roses no 
assaonades i resulta més astringent, hi ha qui no 
trinxa les roses sinó que les esmicola amb una 
forquilla i després, juntes les roses i el sucre, ho prem 
bé amb les mans, fins deixar-ho ben aglomerat. 
Després es posa al sol. 
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del colofó triangular amb què acaba l'obra, se'n dedueix que fou escrita per Petrus 
Benedictus Matheus, apotecari de Barcelona, l'octubre de 1497 i que fou impresa per 
Petrus Matheus (també apotecari barceloní) fill de l'autor, el 20 d'octubre de 1521, a 
requeriment del seu germà, Franciscus Matheus, prevere, quan el seu pare ja havia 
mort. 

Després de la prentació del llibre, feta pel germà prevere, hi ha una introducció en la 
que, després de definir qui és un apotecari,  quin el seu ofici i què ha de saber, 
especifica que l'examen tindrà dues parts, la teòrica i la pràctica; després que s'ha 
estructurat l'obra en vuit parts i un gran nombre de capítols. En ells tracta des del 
coneixement dels medicaments simples per dels seus caràcters organolèptics, fins als 
llibres que l'apotecari ha de poder consultar, tot passant per l'obtenció de les  formes 
farmacèutiques més emprades, pels pesos i mesures que s'han d'emprar, etc. etc. 

No hi ha dubte que es tracta d'una obra molt completa i que el seu autor és el primer 
d'una llarga llista d'apotecaris i farmacèutics catalans que han excel�lit en la seva 
professió i, sobretot, en la important tasca de formació dels seus futurs successors a 
través dels Col�legis professionals, primer,  després del Col�legi de S. Victorià i, des de fa 
més de  160 anys, a la nostra Facultat.       

Fra Anton Castell, monjo de Montserrat, Teoria y practica de boticarios, 1592; Joan 
d'Alòs, Pharmacopea Catalana, 1686; Francesc Carbonell i Bravo, Elementos de farmacia 
fundados en los principios de la química moderna, 1824; J. Fors i Cornet, Tratado de 
farmacia operatoria, 1842; T. Balvey, Matéria Farmaceutica, 1930 ; J. Soler i Batlle i 
Pius Font i Quer, Medicamenta, 1921-1942;  Alfonso del Pozo Ojeda, Farmacia Galéncia 
Especial, 1977.  

 

La Flor 

Si el llibre comentat és el de Pere Benet i Mateu, la 
flor que presentem és la rosa o les roses emprades 
en la confecció de medicaments compostos. Entre el 
centenar d’espècies i el miler d’híbrids que 
existeixen d’aquesta flor singular, mencionarem les 
tres especies que s’esmenten en tots en els 
formularis i farmacopees, que són  : R. Canina, R. 
Centifolia o Rosa d’Alexandria  i R. rubra o gàlica.  

 El color i el perfum dolç i intens que desprenen els 
seus vellutats pètals fan de la rosa una de les flors 
més belles de la natura. Cultures i religions molt 
antigues la consideraven  flor sagrada per oferir als 
deus i al herois  o per  lluir-la com a flor 
ornamental.  La seva forma, tant semblant a la 
roda, l’hi  atorgà un profund simbolisme que ha fet 
de la rosa una flor adoptada per a  moltes de les 
principals cultures,  religions i fins poblacions i partits 
polítics, des de l’antigor i fins els nostres dies.  

A la literatura històrica  de les principals cultures  
arcaiques nascudes a les vores de la  Mediterrània, la rosa hi és descrita : Babilònia i  
Egipte – on s’imposà a la flor de lotus, com a símbol d’amor i felicitat i emprada en els 
ritus funeràries- a la cultura micènica de Creta , la fenícia,  l’hebraica  i, especialment, a 
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les de  Grècia i Roma.  La llegenda atribueix el nom de l’Illa grega de Rodes -rosa en 
grec-  a la  presència dels abundants cultius d’aquesta flor que hi havia.(6)   

A Roma, la rosa fou considerada símbol de la primavera, de la bellesa i de  la virginitat.  
Les roses roges eren consagrades a la deessa Venus i a la festivitat de les rosalies o 
cerimònies de culte als morts . Les cortesanes romanes , a diferència de les 
sacerdotesses, es guarnien de roses i murtra per celebrar, el 23 d’abril, la seva festa 
dedicada a la Venus Ericina expressió grega del culte a l’antiga deesa fenícia Astarte.  

La iconografia cristiana acceptà la simbologia 
ancestral de la rosa associant les espines i el color 
vermell de la rosa de la flor, amb els turments  
infringits als màrtirs. La rosa de color blanc 
representaria  la puresa de la Verge Maria i el poder 
espiritual de regeneració,  resurrecció i immortalitat.   

Des de el punt de vista esotèric, la forma de la rosa 
simbolitza allò que ha de ser guardat, allò que ha de 
ser amagat entre els seus pètals: el secret. 

Llegendes de les roses 

Les roses d’Afrodita: Segons la mitologia grega, 
Adonis fill del rei de Xipre i de la seva filla, fou 
abandonat per aquesta en ser fruit de l’incest.  Criat 
per les nimfes, en créixer es transformà en un jove de 
gran bellesa  que  enamorà Afrodita. Adonis, expert i 
agosarat caçador, fou ferit mortalment per un 
senglar; Afrodita  acudí a curar-lo i s’esgarrapà amb 
les espines d’un roser o gabarró de flors blanques . 
Les gotes de sang de la deessa caigueren damunt les flors 
que, des d’aquell moment i per sempre més, es 
transformaren en roses roges posseïdores de propietats 
medicinals (6)  

 Propietats medicinals atribuïdes a la rosa  

La propietat medicinal de les roses data de molt antic, els grecs, 
gals i romans l’empraven en múltiples composicions atribuint-li 
poders extraordinaris.    

Les cultures grega i romana atorgaren a la rosa propietats 
mèdiques , especialment apreciades pels efectes balsàmics 
sobre el cor entristit (sic). Segons Plini, la rosa canina és l’únic 
remei contra la mossegada del gos rabiós.   

Roma, va conèixer principalment la  Rosa gallica els pètals de la  
qual eren usats en el bany dels herois i desprès se’ls  untava tot 
el cos amb oli de roses. En els grans banquets, els amfitrions 
dels ciutadans romans nobles condimentaven els aliments amb 
pètals de roses  i els coronaven   de roses creient que les 
propietats medicinals de la flor els preservava de la 
embriaguesa . 

Sant Roc,  nascut a finals del s. XII a l’Occitània, dedicà la vida 
a tenir cura dels malalts de pesta bubònica, malaltia  que 

Almorratxa de vidre 
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assolava  episòdicament Europa durant segles, deixant darrera seu milers de morts. 
L’únic remei recomanat era “fugir, ràpid i lluny”  que valia fins i tot per als metges i els 
apotecaris.  

 

Sant Roc tractava els malalts amb pregàries i aspargint aigües “ perfumades” o 
medicinals, com ara l’aigua de roses o d’alfàbrega . L’estri -d’origen àrab- emprat pel 
sant per aspergir les multituds  esporuguides de l’època , és un recipient de vidre o 
terracota, dotat de un broc gran per omplir-lo i d’altres de laterals més petits, anomenat 
almorratxa. El  costum es manté viu en la cultura popular catalana fins els nostres dies 
en poblacions del Maresme i de la Selva  com Arenys de Mar, Sant Pol, Blanes i Lloret de 
Mar, entre d’altres, convertit en una dansa en la que el masip o ballador aspergeix 
gentilment  els dansaires amb aigua de roses, colònia o aigua d’alfàbrega per mitjà 
d’aquest estri (7).   

La rosa a la Concordie Apotecariorum de 1511 

En les 390 composicions contingudes en la Concordie, hi ha més d’un trenta per cent de 
formes farmacèutiques on hi figuren, com a simples: pètals de rosa, gavarró (llavor o 
fruit de la rosa), roses tallades, roses blanques, roses roges o suc de roses.  

En els anomenats compostos de rosa identificats, generalment, amb el nom de l’autor de 
la preparació magistral en què s’inspiren, s’hi descriuen aigües , sucre rosat, oli de 
roses, vinagre de roses, mel de roses, xarops, ungüents, trociscs de roses ,infusions, 
electuaris,  julep de roses, píndoles, cerats, etc. 

Les propietats medicinals que caracteritzen la rosa, : l’astringent, l’emol�lient i el 
perfum, resideixen en la  summitat florida, concretament, en els pètals (8) 

 

 

Ungüent rosat. Segons Mesué. 

Pren:                                                                       
Greix de porc, recent, en la quantitat que vulguis. Es 
renta nou vegades amb aigua calenta, i altres tantes 
amb aigua freda, i després de l’última rentada, hi 
barreges roses roges recents ben trinxades, en 
quantitat suficient, i ho deixes macerar durant set 
dies. Després cou-ho a foc ràpid i ho coles, barreja-hi 
altra vegada roses, i deixa-ho reposar set dies més. 
Llavors hi afegeixes suc de roses, aproximadament 
mitja part, i 6 parts d’oli d’ametlles, i ho cous de nou a 
foc ràpid fins a la total consumpció del suc. Pot 
guardar-se pel seu ús. 

 

Copa de pisa amb tapadora, per conservar-
hi ungüent rosat. Barcelona, s.XIX.                                             
Col�lecció J. Rovira. 
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Altres objectes exposats: 

AGUA MILAGROSA DE NTRO. SEÑOR S. JOSE. 
Especialitat antiga. Pharmakoteka (UB).          
Composició: Cada 100 c/c contenen: sulfat de zinc, 
0\'33; hidrolat de roses, 100                                   
Data de registre: Segons l’Índice Alfabético de 
Especialidades Farmacéuticas (1936) fou registrada el 
12-05-1924 amb el número 8.025.                          
Lab. preparador: Hijos de Luca de Tena (Sevilla)            
Afeccions: diverses de la vista.                          
Manera d'usar-se l'aigua miraculosa: Al matí al 
aixecar-se i a la nit al anar a dormir es rentaran els ulls 
amb l'aigua miraculosa. 
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Làmines de roses extretes de: Otto Hasslinger & Albrecht Gansloser (1902). Pflanzen-Ornamente für 
den Zeichenunterricht: bearbeitet im Auftrage des Grossh. Bad. Oberschulrats.  B.G. Teubner. 
Leipzig 
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Jose Maria Rovira i Anglada 

Barcelona, 25 d’Abril del 2012 
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