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TALLER ‘CURA SANA. CONEGUEM LES PLANTES MEDICINALS’.  

MUSEU DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 

19-juliol-2011, 18 h 

 

 

LES PLANTES MEDICINALS I ELS MONESTIRS MEDIEVALS 

 

Un saber molt antic 

 

L’home ha utilitzat des de ben antic les plantes per curar-se de malalties o de les ferides 

produïdes per accidents. L’home primitiu tenia un instint molt desenvolupat per saber quines 

plantes eren bones per curar-se. A més, observava les actituds dels animals quan emmalaltien 

o quan patien alguna ferida i d’aquesta manera obtenia més informació. Per exemple, si una 

serp mossegava un gos i aquest menjava o es refregava la ferida amb una determinada planta, 

qualsevol persona que l’observés podia saber amb quina herba podia preparar l’antídot per al 

verí de serp. 

 

Les plantes, a més de proporcionar-nos energia per al nostre cos a través dels aliments, 

influeixen en el funcionament del nostre organisme evitant, alleugerint o curant malalties. La 

majoria de les medecines que prenem avui dia estan fetes amb plantes encara que no ens 

n’adonem i a vegades ni tan sols ho digui a les instruccions. Altres medecines es fan amb 

productes derivats del regne animal i vegetal. 

 

En època medieval, quan es van construir els monestirs, encara no hi havia farmàcies com les 

coneixem ara. Els qui preparaven els medicaments es deien apotecaris o especiers i durant 

molt de temps les medecines es preparaven només als monestirs perquè aquests eren el centre 

de tot el saber. Molts monjos i monges dedicaven gran part del dia a l’scriptorium, és a dir, a 

copiar i traduir llibres molt importants que els arribaven d’altres monestirs i que, a la vegada,  

enviaven a les biblioteques dels monestirs veïns. Entre aquests llibres es trobaven molts 

tractats sobre els usos medicinals de les plantes provinents de la cultura grega i llatina o del 

món àrab, que gràcies a això es van salvar de la seva desaparició. Per això els monjos i 

monges es van fer tan experts en les plantes medicinals i tots els monestirs tenien un hort o 
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jardí. Més tard les apotecaries o farmàcies també s’hi van instal·lar a les principals ciutats 

medievals.  

 

Quan algú es posava malalt el primer que feia era resar a Déu perquè el curés, però si 

continuava malalt aleshores visitava l’apotecari perquè li receptés algun remei. Si això 

tampoc funcionava anaven a veure un metge, que en aquella època es deia mestre d’Arts i 

Medicina o cirurgià, que feia intervencions amb instruments, com per exemple una petita 

operació o un sagnat (això és divertit perquè aplicaven uns bitxos a la pell que et xuclaven la 

sang! Es deien sangoneres. Quin fàstic, oi?). 

 

A més, les herbes aromàtiques s’utilitzaven en aquesta època per desinfectar i donar bona 

olor a les cases, perquè les condicions higièniques no eren les d’ara. No hi havia aigua 

corrent, la gent no es rentava cada dia, els animals entraven a les cases i les bactèries i els 

virus es trobaven per tot arreu. Així, si escampaven plantes i flors per les diferents estances de 

les cases, a més de perfumar-les evitaven moltes infeccions, perquè algunes plantes tenen la 

virtut de prevenir els contagis. També penjaven unes branquetes de romaní a les entrades de 

les cases per tenir bona sort i allunyar els mals esperits. A més, amb les flors i plantes es feien 

també perfums i locions per al cos (així dissimulaven una mica la mala olor que feien per no 

rentar-se!). 

 

En aquesta època, com que hi havia poca higiene, hi havia moltes epidèmies, la més coneguda 

i que va ocasionar molts morts va ser la pesta. Per això, també als monestirs es van construir 

banys per a la neteja del cos i es procurava que sempre hi arribés aigua fresca de fonts 

naturals. Alguns monestirs tenien fins i tot un centre d’aigües termals (aigües que brollen 

calentes del terra) i que són molt bones per a la salut.  

 

Una altra cosa que era molt important als monestirs era la infermeria o hospital. El monjo 

infermer o la monja infermera era qui recollia les plantes de l’hort i preparava algunes 

fórmules, com l’apotecari. Els pobres i malalts només trobaven atenció als monestirs, no hi 

havia hospitals en cap altre lloc. Alguns pobres que no estaven malalts i que volien un lloc per 

dormir i per menjar o que els donessin alguna moneda, es refregaven la pell amb una flor 

blanca que els feia ferides a la pell. Es diu la flor del pidolaire (clematis flammula). 
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També els caminants i pelegrins (gent que caminava visitant esglésies i monestirs) podien 

demanar menjar o allotjament als monestirs o a algunes masies. Si des de lluny veien a les 

entrades de les masies un xiprer sabien que podien demanar aigua i una mica de menjar; si en 

veien dos, sabien que podien demanar un àpat sencer i, si en veien tres sabien que podien 

demanar aigua, menjar i allotjament. A tots els claustres dels monestirs, com en aquest, hi ha 

xiprers, perquè a més de ser el signe de l’hospitalitat, simbolitzen el silenci i el claustre és 

també un lloc per passejar i resar en silenci. En els seus capitells també podem veure 

representades moltes flors i plantes. Alguns d’aquests capitells només tenen decoració 

vegetal. Cada una de les plantes representades simbolitza alguna cosa, és com una mena de 

llenguatge secret. Per exemple, una branqueta d’olivera simbolitza la pau, una fulla de figuera 

representa el món material i el desig, i una de palma pot representar el martiri dels sants o la 

victòria sobre el mal. 

 

En molts monestirs s’han conservat els llocs on es guardaven i preparaven les medecines i que 

es deien apotecaries. Solien estar a prop de la porteria i dins de la zona de clausura, és a adir, 

on només podien entrar els monjos o les monges. Les plantes medicinals, després de collir-les 

del jardí s’assecaven i es guardaven en capses, ampolles o pots de vidre, bosses de pell o pots 

de terrissa. Alguns d’aquests pots, de color blanc i pintats de blau, es poden veure encara ara 

als museus i tenen dibuixats escuts religiosos. Les herbes que es guardaven es deien ‘simples’ 

i les fórmules o medicines ja preparades, ‘compostos’. Com us hem dit abans no totes les 

fórmules es preparaven amb plantes, també n’hi havia d’altres que es preparaven amb animals 

o amb minerals, com per exemple ‘pols de sang de dragó’, ‘ulls de cranc’, ‘l’oli d’alacrà’ o un 

preparat molt famós que es feia a base de pols de pedres precioses i que servia per a la 

tristesa. 

 

També les plantes s’utilitzaven als monestirs per preparar licors, cervesa o vins, begudes que 

en aquella època es prenien com si fossin medicaments i de les quals guardaven les fórmules 

amb molt de secret. Alguns d’aquests preparats encara es poden trobar avui dia, com per 

exemple l’Aigua del Carme, preparada per les monges carmelites des del segle XIII i que es 

donava després de rebre una mala notícia. O les Aromes de Montserrat, licor preparat al 

Monestir de Montserrat des de fa més de 300 anys amb aigua, sucre, alcohol i algunes plantes 

de la muntanya de Montserrat i que serveix per les afeccions de l’estómac. 
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Un altre ús de les herbes era com a plantes màgiques o espirituals. Algunes s’utilitzaven per 

a atraure l’amor, la riquesa, per protegir-se o per endevinar el futur. També dins les esglésies 

pels seu simbolisme, com per exemple els lliris que representen la puresa o les roses que 

simbolitzen el rosari i les ferides de Crist. I, fins i tot, les plantes s’empraven també en l’Edat 

Mitjana per preparar verins, com l’arsènic o la cicuta. 

 

Com hem dit abans, tots els monestirs tenien un hortus o jardí de plantes medicinals. Sovint 

es tractava d’un hort quadrangular amb formes geomètriques variades i que els seus camins 

principals tenien forma de creu. Al centre hi havia normalment una font o un pou perquè 

l’aigua era per ells el reflex del cel purificador. També a vegades el jardí formava un laberint, 

símbol de la recerca de la puresa i la veritat. En aquests horts es cultivaven plantes destinades 

a l’alimentació, com fruiters i hortalisses, plantes aromàtiques i espècies per a la cuina, 

plantes medicinals i també flors per fer perfums i per posar a les esglésies. A més de servir 

per tot això, els jardins eren també llocs per passejar, per meditar i per resar. Les plantes 

medicinals es collien en dies especials, per exemple quant la lluna era plena o la nit de Sant 

Joan i aquest ritual es feia acompanyat d’oracions. 

 

Quan veiem en els llibres antics les plantes que s’utilitzaven als monestirs medievals com a 

plantes medicinals trobem algunes que potser ara no ens ho semblen, com poden ser les 

bledes, l’all o les cebes. I és que per l’home medieval el principi de la salut era la dieta o la 

bona alimentació i sabien que moltes plantes els prevenien de posar-se malalts. Potser això 

se’ns ha oblidat una mica i n’hauríem d’aprendre-ho i tenir-ho més en compte. 

 

Les plantes medicinals també eren utilitzades fora dels monestirs per algunes dones sàvies 

per fer preparats i curar els malalts. Però això no li agradava gaire a l’Església, que volia ser 

l’única en fer-ho, i va començar a perseguir-les i a anomenar-les bruixes. Moltes, fins i tot, 

van morir cremades a la foguera. Ara, però, això ja no passa i les plantes tornen a utilitzar-se 

per fer remeis més naturals que els que es preparen als laboratoris farmacèutics. Segurs que 

vosaltres també n’heu provat algun! 
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