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Comentaris sobre un exemplar de l'obra
“Herbarum vivae eicones ad
natura imitationem…”
d’Otto Brunfels (Estrasburg, 1532).
Josep M. SECANELL ROCA
Farmacèutic, Santa Margarida de Montbui.

Resum
Es comenta un exemplar de la obra de O.Brunfels “Herbarum vivae
eicones…”, de 1532, que conté múltiples notes marginals del seu propietari, Pere Ferrer, apotecari de Guissona cap el 1580.
Paraules Clau
Brunfels, Herbarium, apotecari, Guissona.

Abstract
Comments on a copy of “Herbarum vivae eicones ad natura imitationem…” by Otto Brunfels (Strasbourg, 1532)
A copy of the 1532 O. Brunfels' work “Herbarum vivae eicones…”,
which contains multiple marginal notes from its owner, Pere Ferrer, apothecary from Guissona around 1580, is commented.
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Tractaré d’explicar el que conec d’un exemplar d’aquesta obra, comprat cap el 1980 a un paleta de Guissona que em va dir que l’havia tret de
les golfes d’una casa de Cervera que li ordenaren netejar per poder reparar la teulada. El llibre, que estava en molt mal estat, moll, rebregat i arnat,
es va fer assecar i relligar novament.
Consta de dos toms en un únic volum: no té cap de les dues portades;
el nom de l’autor, desconegut per a mi fins aleshores, està ratllat quan apareix en pàgines interiors, imprès a un lloc anomenat Argentorati, ple de
gravats de plantes, escrit en llatí, amb tipografia alemanya gòtica, que
tracta de plantes medicinals, amb referències d’autors antics. El primer
que vaig pensar, era que tenia un aspecte semblant a l’obra de Font i Quer
Plantas medicinales. El Dioscórides renovado.
Argentorati és el nom llatí d’Estrasburg, i l’autor, Otto Brunfels tot
un personatge considerat per Linné com un dels pares alemanys de la botànica, juntament amb Leonhart Fuchs i Hyeronimus Bock, dit també H.
Tragus o H. Herbarii. Tots tres
tenen gèneres botànics dedicats
pel mateix Linné: Fuchsia, el més
conegut, Brunfelsia i Tragia, els
altres. Imprès o editat per Johannes Schot. Els gravats són obra
de Hans Weiditz el jove: el seu
pare va ser deixeble de Durer. El
nom de Hans Weiditz apareix llatinitzat com Iöannes Guidictius
en un poema de Ioannes Sapidus
que hi ha a la introducció. (Nunc
& Iöannes pictor Guidictius ille
clarus apellaeo nin minus ingenio, reddidit ad fabras acri sic arte
figuras...).

Figura 1. Anotacions referides als llocs propers
on es pot trobar.
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Brunfels, cartoixà alemany
nascut a Mainz (Magúncia) el
1488 i mort a Berna el 1534, va
escriure sobre teologia, medicina
i botànica. El 1521 va passar al
protestantisme i les seves obres

es consideraren herètiques, puix
que, a més d’escriure sobre
plantes medicinals, escriu sobre
l’anticrist i la Santíssima Trinitat, es relaciona amb Luter,
Zwingli, Erasme de Rotterdam,
etc., amb el que aconsegueix els
mèrits necessaris per tal que les
seves obres, tant les religioses
com les mèdico- botàniques siguin de les primeres en ser incloses a l’Índex Librorum
Prohibitorum, cosa que explica
que a l’exemplar del llibre que
es comenta, hi faltin les portades i el nom de l’autor estigui
ratllat per a ocultar-lo.
Aquesta obra, freqüent als
catàlegs de biblioteques centreeuropees, és rara aquí.
Només en trobo un exemplar a
Figura 2. Inscripció marginal on apareix el nom del
la Biblioteca del Colegio de Cipropietari de l’obra.
rugía de S. Carlos, (precursor de
la Facultat de Medicina), a la Universitat Complutense, que digitalitzat i
visible a internet, utilitzo per comparar-lo amb el meu exemplar, i una
altra a la biblioteca del monestir de l’Escorial, amb ex libris del bibliotecari
de Felip II, Benito Arias Montano. L’exemplar de S. Carlos no té ocultat
el nom de l’autor. Un exemplar de la Universitat de París si que el té ocult.
L’invent de la impremta a finals del s. XV facilita l’aparició dels herbaris il·lustrats, farmacopees, etc. Els herbaris il·lustrats amb xilografies
faciliten enormement el reconeixement visual de la planta de la qual s’indiquen les propietats terapèutiques, però sense intenció d’agrupar-les amb
una sistemàtica botànica.
Una obra que s’edita i tradueix moltíssim al segle XVI és la Materia
Medica de Dioscòrides, grec del s. I dC, que a l’època es continuava considerant una gran autoritat en farmacologia i que es traduïa dels originals
grecs per purificar-la d’imperfeccions en les traduccions àrabs medievals.
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A aquesta obra de Dioscòrides, cada planta medicinal té la seva il·lustració, descripció, hàbitat, propietats, etc., esquema o patró que es repeteix
al llibre de Brunfels, aplicat a plantes centreeuropees. També ho fan d’altres autors coetanis emprant una primitiva nomenclatura botànica expressada com gènere/espècie.
Brunfels, a cada planta que descriu, a més de la seva il·lustració feta
per Weiditz, hi afegeix la nomenclatura grega, llatina, alemanya, i vulgar, les
cites d’autors i descriptors antics i contemporanis, judicis propis, indicacions
d’errors d’altres autors, el “temperament” hipocràtic (sec, humit, càlid, fred),
indicacions terapèutiques, formes d’administració com xarops, decoccions,
quina part de la planta té activitat farmacològica, dosificacions, etc.
Tot això en el primer tom i part del segon, que a cada plana tenen el
sobretítol de SIMPLICIUM PHARMACORUM, és a dir, cada planta explicada com a “simple” o matèria medicamentosa. En el segon tom hi ha
alguns “simples animals” com
les cantàrides, i “simples minerals” com el cinabri.
A l’exemplar del Colegio
de S. Carlos, el primer tom
acaba amb un apèndix inexistent en el meu: unes taules
sobre “temperaments” i indicacions de cada planta. Això i
d’altres diferències en diverses
planes, fa pensar en múltiples
re-edicions o reimpressions de
l’obra.
Bona part del segon tom
consisteix en comentaris i anotacions d’altres autors antics
com Dioscòrides, Plini, Avicenna, etc. o contemporanis a
l’autor, com Fuchs, Tragus,
Schyller, Mainardus.
Figura 3. Nota marginal amb referència a altres
autors.
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La tasca de tots aquests
Brunfels, Fuchs, Bock, Mattioli,

Laguna, etc, consistí en millorar les descripcions antigues, amb il·lustracions per facilitar-ne la identificació, donar-ne els noms en llenguatge vulgar, posant a les mans de metges i farmacèutics uns veritables tractats de
farmacologia. Tots aquests autors, són coetanis: viuen entre 1490 i 1550
aproximadament. Cap d’ells inclou encara a les seves obres els vegetals
provinents d’Amèrica, limitant-se a plantes europees.
Com que l’obra està escrita en llatí, acaba el segon tom amb una apodixis germanica o resum en alemany sobre cada vegetal citat anteriorment.
Brunfels també és autor de Contrafayt kreüterbuch, o llibre de plantes
il·lustrat, en alemany, sense tanta densitat farmacològica erudita, destinat
més a donar a conèixer plantes del seu entorn.
Menció especial s’ha de fer a les anotacions marginals escrites per
qui era propietari d’aquest llibre. La cal·ligrafia és d’una sola persona, que
escrivia en llatí, castellà i català. La majoria d’aquestes anotacions estan
al costat dels gravats i es refereixen a les propietats de les plantes, i als
llocs propers on es poden recol·lectar: Tapioles, Robiol, Fluvià, Cornudella,
Lleida, Guissona (moltes vegades), Mirambell, Calaf; Bellver de Aragón,
cerca de Cinca; Oliana, La Seu d’Urgell, Barcelona, Mallorca, L’Alzina,
Tudela, Oriola, Sanaüja, Taltavull, Biosca i Torà.
El nom del propietari original del llibre apareix a la pàgina 252 del
segon volum, en una inscripció marginal que diu:
“turbith verum et legitimum messues abundat robiol et tapioles termini
de guissona///simil cum tapsia dioscoridis turbit magnum messues est tapsia/// turbith minus messues est tapsia minor abens omnes notas ab eo dictas
et etiam propietates UT EGO PETRUS FERRER PHARMACOPOLA
vere tempus colectionis est in fine julius ante quam folia decidant...”
Es a dir: “el turbit veritable i legítim de Messué, abunda a Robiol i
Tapioles, al terme de Guissona; de manera semblant a la tàpsia de Dioscòrides, el turbit magne de Messué, és la tàpsia. El turbit menor de Messué
és la tàpsia menor, amb les propietats dites per mi, com jo, Pere Ferrer,
farmacèutic, el recol·lecto a finals de juliol, abans que les fulles caiguin...”
És de notar que aquest Pere Ferrer és una persona culta, que coneix
i cita, en les notes marginals manuscrites, autors contemporanis del mateix
nivell científic i erudit que Brunfels: menciona Pietro Andrea Mattioli, de
Siena, autor de traduccions al llatí i a l’italià de la Materia medica de Dioscòrides; a Andrés Laguna, de Segòvia autor de Pedacio Dioscórides Ana37

zarbeo, acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos, traducido de la lengua griega en la vulgar castellana, que conté un apèndix amb
noms plantes en català. També hi és citat Ruellius (Jean de la Ruelle),
professor d’Andrés Laguna a París.
L’honorable Pere Ferrer, farmacèutic, apareix documentat en escriptures notarials conservades a l’Arxiu Històric de Protocols de Cervera. Viu
i exerceix a Guissona, és natural de Fraga, i té dos fills: Pere Joan, metge, i
Jeroni, capellà, canonge a la Col·legiata de Santa Maria de Guissona.
El trobem en les següents dates:
● El 9 de desembre del 1579 compra una vinya a Tapioles a Joan Amigó
per 30 lliures.1
● El 15 de maig del 1582 compra a Caterina, vídua de Pere Mercer, una
casa a Guissona, veïna a la seva, que llinda a orient amb el carrer que
va del portal de Fluvià a la plaça, a migdia amb el carrer de Fluvià a
Bisbal, i a ponent part amb la seva pròpia casa i part amb la casa del
canonge Burgos. En paga 50 lliures.2
● El 7 de setembre del 1596 consta com a cònsul de la vila de Guissona
juntament amb Onofre Millet, paraire de llana.3 I el 22 de novembre
del 1607, com a dipositari de la vila i universitat.4
● El 6 de novembre del 1608, el magnífic Pere Joan Ferrer doctor en arts
i medicina de Guissona, casat amb Marianna (Ferrera) Bretons, filla del
discret Joan Bretons, notari de Barcelona, nomena apoderat seu a Jeroni Ferrer, prevere a la Col·legiata de la Beata Maria de dita vila.5
● El 27 de gener del 1610, el magnífic Pere Joan Ferrer, doctor en arts i
medicina de Guissona, nomena apoderat al seu pare, l’honorable Pere
Ferrer, apotecari.6
● El 2 de febrer del 1610, l’honorable Pere Ferrer, apotecari oriünd de la
vila de Fraga, però ara habitant de Guissona, dóna poders al reverend
Dionisi Foradada, prevere i beneficiat a l’església de Sant Pere de Fraga.7
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