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Les plantes
ornamentals
i la botánica

]osep M. Montserrat Martí

Neus Ibáñez Cortina

E
l manuscrit qu e acompanya aqu est text és un tr actar eminent
ment practic amb una relació alfabética de plantes, surn áriament
descrites, recomanacions de cultiu i consells diversos sobre com

multiplicar-les i obtenir noves races i flors de nous colo rs.
El desconeixement de la sexualirat de les plantes i la ignorancia dorni

nant a l'epo ca sobre rnolts processos fisiologics coneguts avui de tothom
explica, en pan, alguns consells que avui ens resulten sorpren ents.

Per a aquest cap íto], hem comparat les especies del manuscrit amb els
exem plars de l'h erbari Salvador, coetani del manuscrit i conservat a
l'Institut Botanic, La comparació de les du es font s ens mostra com la
família Salvador cultivava, al seu jardí de Sant Joan D espí, la majoria
de les plantes que relaciona el manuscrito Aquesta comparació permet
una identificació més acurada dels noms que hi són relacionats, pero
ens permet rarnb éde situar el manuscrit en una epoca on la ciencia bo
tani ca floria també a Barcelona. Les figures centrals de la llarga nissaga



II 4 1 JOSEP M. MD NTSERRAT MART í 1 N EUS IBÁÑ EZ CORTINA

d'apotecaris barcelonins Salvador van ser Joan i el seu pare Jaume.
Ambdós van ser testimonis privilegiats del naixement de la botáni ca
com una ciencia autonoma completament diferenciada dels herbolaris
i experts en materia medica que dominaren la disciplina durant el Re
naixernent.

El cataleg del seu herbari i els estudis realitzats recentrnent sobre la
seva activitat científica permeten situar el cultiu d' aquestes plantes en
un ambient barceloní de finals del segle XVII on les arts, el corriere i
l'interes pels progressos cienr ífics, especialment en el camp de la bota
nica, assoliren un nivell molt notable.

Larribada a Europa, a finals del segle XVI, de milers de notícies sobre
plantes i animals americans desconeguts abans va capgirar la ciencia i el
coneixement del planeta. La centúria que separa l'arribada dels deseo
briments d'Hernández a Mexic i la redacció del manuscrit mostra com
diverses plantes americanes s'havien convertit en plantes comunes en
els jardins barcelonins.

ELS APOTECARIS 1 NATURALISTES SALVADOR

En el temps que es va redactar aquest manuscrit existia a Sant Joan
Despí un jardí botanic particular, fundat i sostingut per una família
d' apotecaris de Barcelona anomenada Salvador.

A finals del segle XVI un vast coneixement de les propietats de plantes,
animals í de distintes roques, terres i minerals, obtingudes d'arreu d'Euro
pa, pero també d'Ásia i d'Africa, configurava l'univers de materies a partir
de les quals elaborar els remeis i medicaments coneguts. Pero alguns pro
ductes obtinguts del Nou Món, com el guaiac, medicament molt preuat i
utilitzat al segle XVI per combatre la sífilis, o com la quina del Perú, rarnbé
anomenada escarea deis[esuites, que va significar una veritable revolucióen
la lluita ancestral contra el paludisme, van arribar a través de les noves po
tencies colonials, particularment de les monarquies iberiques, va generar
l'arribada de nombroses novetats vingudes directament dels países tropi
cals. O'altra banda les possibilitats de la interpretaci ó i traducció dels das
síes grecs, que va caracteritzar la ciencia del Renaixement, estaven cornple
tament exhaurides i la descoberta de rants nous terriroris, amb una fauna
i flora desconeguda, els feia obsolets. La nova ciencia del barroc exigia
dones el retorn a la natura, a l'observació, per poder extreure'n generalit
zacions teoriques,
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Gabinet d'Hist órla Natural Salvador.
lnstltut Botánic de Barcelona.

L'afany per comprendre, c1assificar, i, en la mesura del possible, em
prar la infinita varietat de productes que arriben arreu del món, rant
narurals com artificials, es troba en el fonament de la col-lecci ó d' ob
jectes de curiositat, que, en elllenguatge actual, diríem objectes de
ciencia. Aquest interés col- leccionista s'expandí arre u d'Europa, des de
finals del segle XVI fins ben entrat el segle XVIII. Molts d'aquests gabi
nets i les diverses col-leccions que els constituíen van esdevenir el nuc1i
dels grans museus moderns. Les de]ames Petiver (ca. 1658-1718),
corresponsal molt actiu deis Salvador, han acabat integrades a les
col-leccions del British Museum. Les col-leccions deis seus correspon
sals francesos , com ]oseph Pitton de Tournefort (1656-1 708) o Antoi-
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ne de Jussieu (1686-1758), al Musée National d'Histoire Naturelle de
París. Moltes col-leccions reunides als Paísos Baixos, com les de l'apote
cari d'Amsterdam, Albert Seba o del mateix Herman Boerhaave (1668
1739) acabaren a la cort dels tsars a Sant Petersburg.

Els Salvador, a més de científics erudits, amb nombrosos vincles per
sonals amb alguns dels principals innovadors del seu temps, eren apo
tecaris. La utilització directa de nombrosos productes naturals (els
«simples» de la materia medica) era el fonament del seu oficio En la
seva epoca reuniren un gran gabinet d'historia natural que fou, sens
dubte, el més complet i divers del Principat i, si hem d' atendre el co
neixernent assolit pels seus propietaris, un dels més importants de la
península Ibérica. El seu gabinet d'historia natural forma part avui de
les col-Ieccions de l'Institut Botanic de Barcelona.

Els apotecaris Salvador foren actius a Barcelona des de principis del se
gle XVII fins mitjan segle XIX. El primer a establir-se a Barcelona va ser
Joan Salvador i Bosca (Calella 1598-Barcelona 1681). Segons el primer
biograf de la família, fou iniciat en la botánica pel seu germa gran Joa
quim, qui al seu torn havia estat deixeble del metge i botanic ausseta
Francesc Micó.' El 1616 s'examina d'apotecari a Barcelona amb exit i el
1622 realitza un viatge per la península Ibérica. El 1626 es casa amb Vic
toria Pedrol, única filla d'un dels apotecaris més benestants de Barcelona,
Gabriel Pedrol, després de tres anys de dur la gestió de l'establiment d' a
quest. Fruit dels seus viatges per Catalunya i per lapenínsula Ibérica, aple
ga un nombre considerable d'especirnens naturals i nombrosos llibres que
foren la base de la biblioteca (corn testimonien encara diversos ex-libris
conservats al gabinet d'historia natural de la família) i de les col-leccions
familiars. Aquestes col-leccions van ser el nucli d'un gabinet d'historia na
tural, que seria conservat i enriquit pels seus descendents, fins constituir
una col-lecció de consulta obligada de tots els naturalistes que passaren
per Barcelona' i el primer Museu obert al públic a la nostra ciutat.

El seu fill, Jaume Salvador i Pedrol (1649-1740), també apotecari,
estudia a Montpeller amb Peire Magnol (1638-1715),3 un dels bota
nics moderns pre-linneans més notables, i fou amic i company de Jo
seph Pitton de Tournefort (1656-1708). Lany 1687, Jaume, en corn
panyia de Tournefort, féu un viatge d' exploració botánica pellitoral de
Catalunya i del País Valencia fins a Dénia i Alacant. Durant el darrer
ten;: del segle XVII amplia notablement les col-leccions i la biblioteca
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Gravat de la familia Salvador (s. XVII-XIX).
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adquirida pel seu pare i crea, a Sant Joan Despí, un jardí botanic que
podem considerar avui com el primer jardí botanic modern d'Espanya.
Entre els seus amics i corresponsals hi figura també John Ray (1628
1705).4 Tots ells van influir notablement en l'establiment deis sistemes
de c1assificació de les plantes que van centrar gran part de l'activitar bo
tánica durant el segle XVIII.

Joan Salvador i Riera (1683-1725), fill de jaurne, i probablement la
figura més rellevant del món científic espanyol d'aquella epoca, entra
en contacte amb una amplia varietat d'ambients científics. Segons A.
de Bolos,' la seva obra més important consistí a unificar i ordenar les
col-leccions familiars i certament aixo sol ja fóra una obra prou valuo
sa, pero els documents escrits de la seva ma que hem localitzat al Mu
sée d'Histoire Naturelle de París i a la British Library de Londres ens el
revelen com un naturalista complet (no únicament botanic) compara
ble a les figures més destacades del seu temps i en contacte epistolar o
d'intercanvi amb moltes d' elles.

També aná a estudiar farmacia a Montpeller on fou, com abans el seu
pare i molts d'altres corresponents seus, deixeble de Magnol i del pro
venca] Peire-Joseph Garidel (1659-1737), amic de Tournefort, amb el
qual herboritzá per la Provenca, Durant el curs 1705-1706, a París,
també fou deixeble directe de Tournefort, que l'allotja a casa seva i li
regala duplicats de plantes que havia recollit en el seu viatge de 1700
1703 per les illes de l'Egeu, Anatolia i Armenia. A París estant sembla
que conegué Sébastien Vaillant (1669-1722) qui va contribuir decisi
vament al descobriment i a la publicació, grácies a Herman Boerhaave,
dels mecanismes de reproducció sexual de les plantes, que tanta in
fluencia va tenir en l'esrabliment de la c1assificació de Linné.

Desafortunadament, durant la seva estada a París, esclata la Guerra
de Successió, de manera que es troba en país enemic i va haver de pas
sar a Italia. Sembla que s'ernbarca a Marsella cap a Cenova i que visita
San Remo, Florencia, Pisa, Bolonya i Roma. En aquest país conegué
Michelangelo Tilli (1655-1740),6 director del Jardí Botanic de Pisa, i
Giovanni Battista Triumfetti (m. 1707),7 que ho era del de la Universi
tat de Roma, i amplia d'aquesta manera la seva xarxa de corresponsals.

Quan el 1706 torna 'aBarcelona, es troba la botiga del seu pare con
vertida en una improvisada academia on es reunien apotecaris, metges i
cirurgians, tant caralans coni. dels exercits aliats del rei arxiduc d'Austria,
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en la qual s'integra rapidamenr. A partir d'aquell moment el seu prestigi
científic cornencá a difondre's i establí fructíferes correspondencies amb
corresponsals londinencs de la talla del britanic Hans Sloane (1670
1753), el futur fundador del British Museum, o amb James Petiver. La
contribució d'aquests boranics a la descripció de plantes i d'animals
procedents de les colonies va ser molt important. A l'Instirut Boránic de
Barcelona i a la British Library de Londres es conserva la corresponden
cia entre aquests autors i Joan Salvador, iniciada el 24 de desembre de
1706.8 Joan Salvador també mantingué correspondencia amb Laurent
Garcin (1683-1752), qui més tard li dedica el genere Saluadora?

El 1711, encara en plena Guerra de Successió, Joan Salvador fou el
primer a explorar detingudament les Illes Balears des del punt de vista
botanic, i envía duplicats de les seves recol-leccions de plantes i llavors
a molts dels seus corresponsals. Aquesta exploració a les Balears desvet
lla un considerable interés a alguns dels seus contemporanis. Hans Slo
ane que li féu saber, a través de Petiver, del seu interés per les plantes
baleariques i li oferí, a canvi, el seu llibre sobre la historia natural de Ja
maica i la influencia que pogués exercir per fer-Io acceptar com a mern
bre de la Royal Society de Londres. La tramesa de plantes a Londres,
que avui dia ens sembla veritablement important, tingué lloc els pri
mers mesos de 1712. Petiver en publica una llisra'" que probablement
és una de les primeres publicacions sobre la flora de les Gimnesides: cal
afegir que un any abans ja havia publicat una notícia sobre unes plan
tes de Montserrat enviades per Joan Salvador." Actualment a l'herbari
Sloane (del qual forma part l'herbari Petiver) es conserven 1.101 plecs
procedents d'intercanvis amb Joan Salvador."

Finalment no obtingué el nomenament a la Royal Sociery, com ens
permet afirmar una carta datada el 4 de genet de 1716 conservada a la
British Library de Londres, " pero sí el de corresponsal de I'Académie
Royale des Sciences de Paris, que li obtingué Antoine de Jussieu el
1715. Aquesta carta també és interessant perqué ens confirma que en
aquelles dates Joan Salvador estava tteballant en un Botanomasticon ca
talonicum, manuscrit avui perdut, que, versemblantment, hauria estat
la primera «flora» del Principat. Aquesta obra consta que fou vista per
Peire Cusson a la biblioteca familiar entre 1726 i 1761. 14

En companyia d'Antoine i Bernard de Jussieu (1699-1 777) , l'octubre
de 1716, Joan Salvador repetí l'aventura del viatge per la península Ibérica
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Amberboa mosthata (Escobillade ámbar) representada a la porta de I'armarí deis simples del Gabinet Salvador
(oli sobre fusta , s. XVIII, autor anilnim).

seguint l'itinerari que havia fet Tournefort. El viatge, pero, fou més arnpli
i va suposar un recorregut de més de vuit mesos per tota la Península, es
pecialment per Portugal. La finalirat del viatge era coneixer la vegetació
peninsular i recollir-ne mostres d'herbari. Antaine de jussieu havia rebut
aquest encarrec de l'Académie Royale des Sciencies de París. Les anota
cions d'interes botanic corregueren a carrec de jussieu, cap de l'expedició;
Joan Salvador i Antaine de jussieu es repartiren els exemplars d'herbari
obtinguts. Salvador va redactar un dietari particular titulat Relació del
viatge d'Espanya i Portugal amb observacions no botaniques de tema di
vers, pero complementari de les notes de Jussieu. En aquest dietari es rela
ta el curs del viatge que va fer d'octubre de 1716 a maig de 1717 per terres
de Catalunya, País Valencia, Andalusia, Extremadura, Portugal, Galícia,
Lle ó, Castella i Aragó." És de doldre, pero, que les notes de [ussieu" no
més hagin estat publicades d'una manera fragmentaria. "

Joan Salvador també va mantenir correspondencia amb l'holandes Her
man Boerhaave, iniciada pel seu pare anys abans. " Boerhaave escrigué
una afectuosa dedicatoria a l'exemplar del seu Index alterPlantarum."
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conservat actualment a la Biblioteca Salvador," Aquesta correspondencia
es va mantenir Bns a la mateixa mort de Joan, com podem comprovar en
les anotacions de Boerhaave al seu Index Seminum Satorum (el diari bota
nic en que anotava les sembres que feia al Jardí Botanic de Leiden de
1712 a 1717).21 Sembla que foren més de 350 les especies de les quals
Joan Salvador envia llavors i que foren cultivades per Boerhaave. Al seu
torn Boerhaave facilita a Salvador nombroses plantes i llavors, algunes
acabades de descriure, procedents de les colonies holandeses d'ultramar,
especialment de Sud-áfrica, pero també d'America tropical i d'Asia. A més
li proporciona llibres, com el famós discurs de Vaillant sobre la sexualitat
de les plantes, publicar a Leiden el 1718, les obres propies o les d' alguns
deixebles, com el Thesaurus anatomicus de F. Ruysch.

L'activitat a que Joan Salvador dedica més temps i esforcos fou l'or
denació i la catalogació de les col-leccions familiars i la cura del jardí
botanic de Sant Joan Despí que, versemblantment malrnes durant la
Guerra de Successió, fou replantat el 1723 per ell, segons consta en
una copia d'una carta de Joan Salvador a Guillaume Nissolle (1647
1735), en la qual demanava precisament llavors per plantar en el jardí
que fa poc ha construít. A ell es deu també en gran part l'ordenació de
l'herbari d' acord amb les Institutiones rei hcrbariae," completada anys
després pel seu germa Josep. Jove encara, a!'edat de 42 anys, Joan Sal
vador morí a Barcelona el 21 de febrer de 1726.

La nissaga dels Salvador continua amb el gerrna de joan, Josep Salvador
i Riera (1690-1761) que també estudia a Montpeller, on fou condeixeble
de Bernard de jussieu, iniciador del metode natural de classificació de les
plantes, desenvolupat més tard pel seu nebot Antoine Laurent de jussieu i
per Augustin Pyrame de Candolle (1778-1841). El 1737 rebé, juntament
amb el seu pare, el nomenament de membre de 1'Academia Médica Ma
tritense, de la qual el 1739 fou nomenat director de Farmacia. A la mort
del seu pare entra en possessió de les col-leccions familiars i en particular
de la rica biblioteca i les encara més riques col-leccions naturalístiques, a
l'augment de les quals ell ja havia sens dubte contribuir. Organitza la bi
blioteca, 1'herbari i les col-leccions familiars en la disposició que ha arribar
fins a nosaltres. Féu construir prestatgeries per a llibres, armaris per a les
col-leccions de drogues i d'animals conservats en esperit de vi; calaixeres
per a les col-leccions de petxines, rninerals, fOssils i medalles, gravats a co
lor d' ocells, monedes antigues, pedres, marbres, olis rninerals, peces ar-
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queologiques, armes antigues, aparells científics, terres; caixes especials
per servir d'herbari i altre mobiliari i accessoris." Va enviar a relligar molts
dels seus llibres a Montpeller pel famós Laget, un dels relligadors de més
prestigi dels anys centrals del segle XVIII. 24 Particularment interessants són
els armaris destinats a preservar les col-leccions d' especirnens conservats
en esperit de vi (malauradament perdudes) i els pots de vidre amb dro
gues i alu-es curiositats. Ho són sobretot per les pintures que decoren les
portes, rotes elles copiades o inspirades en gravats de diferents llibres dels
que figuren a la biblioteca. Un moble separat, amb la part superior forma
da de lleixes destinades a llibres, guardava les caixes per encabir-hi l'herba
ri, actualment conservat, de forma segregada, a l'herbari general de l'Insti
tut Botanic de Barcelona. Les pintures d'aquests armaris són especialment
interessants perqué simbolitzen el doble interés dels Salvador per la far
macia i la jardineria, ja que representen algunes de les especies més emble
rnatiques dels jardins de flors del segle XVII: tabac (Nicotiana tabacum L.),
nyárnera (Helianthus tuberosus L.), digital (Digitalis purpurea L.), lliri
blanc (Iris germanica (L.) Dykes varo florentina (L.), nadala (Narcissus ta
zetta L.), francesilla (Ranunculus asiaticus L.), peonía (Paeonia officinalis
L.), anemone (Anemone coronariaL.) i el cascall (Papaver somnifirum L.).

r;HERBARI SALVADOR

r;herbari Salvador, un dels més antics i ben documentats d'Espanya,
fou reunit entre els segles XVII i XVIII. Esta format principalment per
plantes recollides per Joan Salvador i pel seu pare, Jaume. Els exern
plars, ordenats segons el sistema de Tournefort, porten etiquetes amb
noms pre-linneans identificats amb els llibres de la biblioteca familiar.

Ens han arribat als nostres dies 4.025 plecs, la majoria amb etiquetes
manuscrites de Joan Salvador, i corresponents a tantes alu-es entitats ta
xonorniques pre-linneanes úniques. Moltes altres plantes foren trameses
per Joan Salvador als seus corresponsals i un nombre considerable de bo
tanics consultaren molts anys després aquestes col-leccions. Les dates de
recol-lecció van des de l'any 1700 fins el 1745, pero només 45 exemplars
estan datats. A diferencia de nombrosos coetanis, els Salvador anoten
acuradament la procedencia de tots els exemplars que conserven a l'her
barioAquesta precisió en la localització geografica ha perrnes la utilització
científica de l'herbari Salvador fins els nostres dies. També ens ha servit
per coneixer avui nombrases localitzacions de plantes, especialment de
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les rodalies de Barcelona, completament extingides els nostres dies . Pero
el m és notabl e de (Oc és la presen cia d 'un únic exem plar de cada especie.
El co nju nr de l'herbari esdev é així un fidel reflex del co ne ixcmen r que
aconseguircn reunir cls seus propierari , i el eu con ring ur cns ajuda a va
lorar l'elevar nivell cien rífic i inrel-lecrual del , Salvador. La inlo rm aci é
reunida a l'herbari Salvador era, en e! seu temps, equivalent a la contin
guda en les grans obres de taxonomia botánica contemporánies,

Peire Anche Pourret (1754-1818) va treba11aren la revisió de la col-lec
ció (en dues etapes, una cap e! 1782 i l'alt ra cap el 1788) escrivin t a les
etiquetes originals l'equivalent linnea de la nomenclatura de Toumefort
o deIs Bauhin. Pourret va estudiar quasi bé la totalitat de l'herbari, ja que
en revisa 3 .909 plecs (97 % ) j va fer servir aquesta col-lecci óper publicar
diverses especies noves dins del sistema linnea. Molts d' al tres boránics
han consultar posteriorment aquest herbari , tant per a consultes de caire
ílorfsric i taxonornic, com per estudiar aspectes relacionats amb e! canvi
clirn at ic o amb la conservació de la nostra flora.

L'herbari que ens queda a l'Institut Botanic, per tant, és una perita
pan de! que podria haver estar en e! seu temps, pero les mostres distri
burdes pe r Europa pe! mateix Joan Salvador o per Pourret permeteren a
nombrosos botanics posteriors coneixer millorels tipus vegetals que po
blaven la península Ibérica i, especialmen r, e! Principat de Catalunya i
les Illes Balears.

EL JARDÍ BOTA.NIC DE SANT JOAN DESPÍ

El segle XVII és e! període de m áxima plenitud deIs jardins, també deIs jar
dins que podríem an omenar boránics, perqué estan estretament vinculats
amb l'ensenyament, particularrnent d e la farmaci a i la medicina, pero
tarnb é amb el col-leccionisrne d 'objectes de curiositar, e! 11eure de les fa
míli es més benesranrs i el desenvolupament de les acadernies científiques.

El Jardí Botanic de Sam Joan Despí va ser l'espai on es van cultivar, per
p rimera vegada a C atalunya, nombroses especies que avui són freqüents
als nostres jardins. El va iniciar Jaume Salvador i el seu fi11 Jo an se n'ocupa
durant e! p rimer terc del segle XVIII. No tenim ga ire notícies sobre les es
pecies que es cultivaven en aq uest jardí, ja que ens n'han arribar descrip
cions massa fragmenraries. Per la noticia que dóna Pourret a finals del se
gle XVlIl encara hi quedaven algunes plantes inreressants, pero m oltes
havien mort per causes diverses. Les plantes cultivades conservades seques
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Narcissus odorus. Forma de cultiu amb flors dobl es. Herbar; Salvador.
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Narcissus sp. Herbar; Salvador.
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al seu herbari i els intercanvis sostinguts amb altres botanics europeus aju
den a ter-nos-en una idea. La comparació de les plantes del quadern amb
les de 1'herbari, ens ha facilitat documentar i coneixer millor les flors que
poblaven els jardins de Barcelona ara fa tres-cents anys.

El 21,5% de l'herbari el formen plantes cultivades en jardins euro
peus, principalment els de París, Montpeller, Pisa, Roma o Leiden, i
que la família obtingué a través d'intercanvis amb botanics europeus,
principalment dels seus corresponsals. Destaquem també les cultivades
en el propi jardí de la família Salvador. Pocs anys després de la redacció
del quadern es cultivaven a Sant Joan Despí nombroses especies exoti
queso James Petiver els facilitara plantes de 1'Índia, de Sud-áfrica i d'A
metica del Nord; Tournefort, a través del Jardin des Plantes de París,
exemplars d'Orient, africans, pero també llavors i mostres d'herbari de
plantes cultivades a París d'Arnerica tropical, arribades, principalment,
a conseqüencia dels extraordinaris viatges botanics per les Antilles de
Charles Plumier," amic i deixeble de Tournefort.

Algunes plantes exotiques cultivades a Barcelona i particularment al jar
dí Botanic de Sant Joan Despí, abans del 1714, segons el cataleg de l'her
bari Salvador, són les trornpetes," tan freqüents avui als jardins del Mares
me, la boraginacia Trachystemon orientalis (L.) G. Don f o els geranis
anomenats malva-rosa," que es cultivaren a partir de llavors obtingudes
del Jardí Botanic de Montpeller. Igualment els actuals geranis d'heura"
van créixer a Sant Joan a partir de les llavors rebudes de Leiden, el 1712,
gracies a Herman Boerhaave. També de Leiden havien obtingut, el mateix
any, la Salvia africana L. o la Dimorphoteca pluvialis (L.) Moench, proce
dents de la regió del Cap de Bona Esperanca, o herba del mal de cor,"

Altres anotacions de Joan Salvador a les etiquetes de plantes cultivades a
Sant Joan Despí ens mostren la precisió i el seu interés pel jardí. A!'eti
queta d'una mimosa americana cultivada actualment a determinats
carrers de Barcelona (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.), Joan hi ano
ta que no va arribar a veure-hi els fruits perqué es va morir a l'hivern." Pot
associar-se la perdua d'aquesta planta al clima més fred que hi havia a Eu
ropa a finals del segle XVII? A pan de 1'aromer, Joan Salvador, obtingué
també llavors d'una altra acacia americana, Acacia tortuosa (L.) Willd., del
Jardí Botanic de Montpeller. A 1'herbari encara hi ha exemplars d'una ter
cera mimosa, de Pernanbucco (Desmanthus depressus Hook. & Barneby ex
Willd.), descrita el segle XVII i cultivada també a Sant Joan Despí.
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La família Salvador fou una nissaga de naturalistes molt coneguda a
Europa en epoca pre-linneana pero caigueren en l'oblit després de! tren
cament que va provocar l'aparici ódel sistema de classificació de Linné i
sobretot de les noves normes del codi de nomenclatura botánica."

Hem de reconeixer, pero, que si s'haguessin publicat els seus deseo
briments haurien validat, com a mínim, 32 taxons nous que de segur
estaven inclosos en e! Botanomasticon catalonicum. Aquest manuscrit
esta actualrnent perdut i només en tenim reíerencies a través de Miguel
Colmeiro, primer catedratic de botánica de la Universitat restaurada de
Barcelona i un dels primers botanics espanyols a revisar l'herbari Salva
dor, després de Peire Andre Pourret i Mariano Lagasca."

Actualment, de! trebal1 d'aquesta família, en queda e! testimoni del
museu Salvador (i sobretot el valuosíssim herbari) i de! genere Saluado
ra que va donar nom a la família paleotropical de les salvadoracies,
A més de l'herbari resten també els exemplars conservats actualment
a ['herbari Sloane (BM Londres), a I'herbari de Farmacia de Madrid, a
l'herbari del Musée National d'Histoire Naturelle de París (manl1evats
per Pourret) i a l'herbari jussieu (fruir de I'exploració conjunta amb
Joan Salvador per la península Ibérica i Portugal).

EL MANUSCRIT DES DE L'OPTICA DE LA BüTANICA

Associem la domesticació de les principa1sespecies agrícoles amb e! neolí
tic. Pero molt probablement I'afany pe! conreu de plantes, veritable forca
cultural empesa per la necessirat de supervivencia en temps d'escassetat,
no va limitar-se només a les alimentaries sinó a moltes altres especies.
Plantes, ani~als, fongs o bacteris desfilen en una cohort interminable
d'éssers vius que han vist interromputs e!s processos de selecció natural,
en 11ur evolució biológica recent, per causa de la domesticació humana.
La historia de les plantes ornamentals reflecteix com cap altra l'aventura
humana de domesticar i adaptar a condicions ambientals controlades
nombroses especies vives. Tots e!s agricultors de tots els temps i de totes
les civilitzacions han dut a terme contínues proves i assaigs per millorar les
condicions de cultiu de les especies que e!s han interessat. " Els resultats
obtinguts per segles d'experimenració agrícola fascinen e!s escriptors agrí
coles classics, fascinació que es tradueix en afirmacions certament exagera
des respecte de la capacitat de domesticació dels agricultors romans. Altra
ment costarien d'entendre les afirrnacions de Virgili34 o de Columel-la" en
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les quals expliquen com obtenir ernpelts veritablement fantasiosos. La vo
luntar dels escripto rs classics per estimular la consrant recerca empírica,
reiteradament expressada, tal vegada podria explicar la contínua copia de
procediments i recnique agrícoles tan inversemb lanrs i fantasio . 1:1m
poc l'auror del nosrre manuscrit no és alie a aqucst afany. Així propo a de
fer em pelr entre ginc te i rosers per obteni r roses de color groc, qu an
avui sabcrn que tots cls gro del rosers provenen d'hibridacions amb un
roser de flors grogues." També admet les fantasies d'altri en acceptar que
els clavells poden esdevenir blaus si s'empelten a sobre d'una xicoi ra."
Montserrar Rivero, en aquest rnateix volum, exposa amb el deteniment
que mereixen les orprenene propOStCS del rnanu cric.

En alguns grups de planees ón freq üenr les ano rnalies florals a co n
seq üencia de Ics quals augmenea molt el nombre de perals per la trans
form ació irregular del e tams, Aq uesta tran formaci óes d óna en nom
brases famílies d e plantes, co m les ranunculaci es, papaveraci es,
solanacies, rosacies, oleacies, am aril-lidácies, cariofil-lacies, etc. Per altra
banda, en cultivar en un mateix indret plantes de procedencies molt
allun yades, é freq ücnt l'aparici óde formes híbridcs. De fet rn ol rs ccre
als s'ha n o riginar per success ive hibridacion s arza ro es produídc al
lIarg de rora la historia agrícola. Ben aviar es e1eccionaren races exclu
sivarnen t de jardí a par tir de molres plantes esponránies. El ma nuscrir
ob serva arnb ce rtesa que aquest es race de flo rs espec tac ulars, arnb
molts petals i flors més grans, perden els seus atributs si es multipli
quen de llavor. C al dones dominar la multiplicació vegetativa. Les
plantes bulboses" es multipliquen amb relativa facilit ar per divisió del
bulb, d'altres mitjancant esqueixos o capficades. En parlar dels clavells
afirma que «lo millor és péndrer esqueixos de les clavellines que ne
hauran vist clavells». La ma de l'horne no tan sols fa possible la domes
ticació de plantes salvatges vingudes d'arreu sinó qu e, per la seva habi
litar , transforma les plantes i n'origina de noves. La multiplicació vege
tativa, ja sigui per divisió de mata, bulb, capficades, esqueixos... permet
fixar geneticament característiques morfologiques que la reproducció
sexual pot fer perdre i, en conseq üenci a, algunes races «noves» són ob
jecte de bescanvi o de corriere. Loriginalitat dels jardins de flors no ve
tan sols de les plantes exotiques que acullen sinó, rnolt especialment,
de les races de flors espectaculars i de colors nous obtingudes gracies a
l'expertesa en el cultiu. El jardiner esdevé un personatge important en
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l'escalafó social i, entre els empleats de les cases senyorials iralianes,
ocupa una posició elevada."

El manuscrit és reflex fidel del coneixement de les tecniques de jardi
neria i de les plantes més comunes en els jardins de Barcelona a les aca
balles del segle XVII. Tant la relació d'especies com la dels noms ern
prats i la categoria en que l'autor del manuscrit llista els noms catalans
de les plantes ens donen indicis sobre el coneixement de les especies
disponible en aquell temps. Les breus descripcions i elllenguatge ana
tomic per descriure les plantes són molt precaris i actualment ens resul
ten confusos. Dels perals en diu fulles. No es coneixen encara les fun
cions dels organs florals i els carácters emprats per a la descripció de les
plantes; sovint es refereixen a elements que, com 1'010r, difícilment po
den utilitzar-se per classificar les distintes especies i per tant ajuden poc
per identificar-les. El mateix concepte d'arbre no és equivalent entre
plantes tan distintes com la pebrotera o el taronger.

Tampoc no és clara la distinció entre el roser englantiner o els rosers
cultivats per les seves flors dobles . [olorosa englantina té una entrada
diferent de la resta dels llessamins. 1 els lliris de Nadal, els narcisos i els
«junquillos» tenen entrades independents quan avui tots estan inclosos
al mateix genere.

Pero per altra banda no cau en la temptació de llistar de manera in
dependent tots els cultivars dins de generes tan variables com rosa,
francesilles o anemones. Simplement es limita a recordar que, alguns,
els «bategen de norn». En canvi detalla 40 noms de tulipes cultivades a
Barcelona a r epoca.

El quadern, a diferencia del text renaixentista de Ríos," en que s'ins
pira, esmenta un nombre més reduit de plantes. En el segle que separa
els dos texts algunes plantes ornamentals esdevenen hortícoles, nota
blement el romaquet," d'altres perden inter és ornamental, pero es con
serva el seu cultiu per a ús medicinal, com és el cas de la coloquinta."
Desconeixem les causes per les quals el manuscrit omet especi es tan
freqüents avui com les meravelles" o la flor de nit, " ambdues america
nes ja conegudes per Ríos i cultivades pels Salvador a Sant [oan, En
canvi , descriu algunes especies ornamentals que Ríos omet. Bulbo ses
com les tulipes o la corona imperial, algunes enfiladisses, diverses espe
cies americanes, com la flor de la passi ó, l'aromer o la nyamera, i asiati
ques, com alguns llessamins groes, no formaven pan dels jardins de la
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Real Casa de Campo. Es curiós fer notar que moltes de les especies
americanes més preuades i buscades durant el segle XVII es van cultivar
per primera vegada a Europa als jardins reials d'Aranjuez a finals del se
gle XVI, malgrat que Ríos no les esmenti en el seu tractat. Durant el se
gle següent es va difondre el cultiu de moltes d' aquestes plantes a me
sura que avancava 11ur domesticació i la seva expansió agrícola.

LA PLANTES AMERlCANES

De totes les plantes que esmenta el manuscrit destaquen una quinzena
d 'especies americanes. La majoria eren conegudes per Ríos, pero n'hi ha
tres que no figuren a l'Agricultura dejardines. Aquestes són les nyárneres,
la flor de la passió i l'aromer. Són un grup representatiu de les diverses
plantes americanes, cultivades als jardins principescs d'Italia ¡- d'Europa
central i que arribaren als nostres jardins probablement a través d'Italia.
Les dues darreres són recollides a l'obra de G. B. Ferrari, autor de dos
tractats fonamentals per a la jardineria europea del XVIl.45 El primer esta
dedicat als cítrics i, el segon, Flora, seu def/orum cultura, del qual el nos
tre manuscrit tradueix extensos paragrafs sobre les tulipes, les anemones i
els colquics, parla de diverses especies exotiques cultivades als principals
jardins italians. Laromer, procedent de l'illa de Santo Domingo, va ser
descrita el 1625 dels jardins dels Farnesio, a Parrna." La flor de la passió,
originaria del Brasil, era cultivada als famosos jardins del palau roma del
cardenal Barberini. De les nyameres sabem que es van cultivar també als
jardins dels Farnesio i foren descrites el 1616,47pero, a diferencia de mol
tes altres especies de gira-soIs que va descriure Hernández," aquest He
lianthus va arribar a Europa procedent de la costa oriental d'America del
Nord i, pel que sembla, fou portat per exploradors francesos. No hem
pogut tracar com van arribar aquestes llavors fins a Italia, pero era tan
gran l'interes per aquestes plantes que el fundador de la primera Accade
mia dei Lincei, Federico Cesi, a l'ensems editor d'una pan de l'obra de
Francisco Hernández, recomanava al cardenal Barberini que intentés
aconseguir 11avors de plantes americanes directament de Sevilla." Un es
tu di recent d'aquestes especies a l'obra de Charles de l'Ecluse, identifica
la flor de nit, el guaiaber50 o la flor de LiS,5J entre les especies bescanviades
per aquest amb el métge de Sevilla Simón de Tovar,"

És conegut l'interes de Felip II per la jardineria i el supon de la Con
espanyola a la primera gran expedició científica realitzada per una me-
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Florde la passió (esquerra) i canya d'Indies (dreta).
Herbari Salvador.

tropoli europea a les Índies Occidentals, com la que va fer Francisco
Hernández a Mexic. Un segle abans de la data del nostre manuscrit la
cort de Felip II era referent mundial en el camp de la botánica, Lexpe
dició d'Hernández a Mexic havia suposat l'arribada a Europa de més de
tres mil descripcions d' especies vegetals completament desconegudes
fins aleshores. L aportació d'Hernández va desbordar tots els coneixe
ments anteriors i practicament va suposar doblar el nombre total d'es
pecies conegudes a Europa. Amb els 14 volums manuscrits que Herná
dez va enviar a Felip II arribaren caixes plenes de l1avors, bulbs i mostres
vegetals. El clima fred de Madrid no fou el més adient per cultivar mol
tes plantes dels climes calids americans. Malgrat tot, diverses especies,
principalment anuals i algunes bulboses, aconseguiren aclimatar-se.
Avui, l'estudi de la introducció de plantes americanes a la jardineria eu
ropea té molt d'interes perqué permet tracar la trama de relacions entre
la Cort espanyola i altres cases reials europees. Així la descripció científi
ca de plantes americanes cultivades als jardins propers a Roma fa ver-
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semblant que hi arribessin des d'Espanya, a través de Napols. Un estudi
recent aporta nova llum sobre aquesta qüesti ó. " Malgrat el que pugui
semblar, són relativament poques les especies procedents d'Arnerica que
s'incorporen a la jardineria espanyola durant el segle XVI.

LES PLANTES DEL MANUSCRIT

En total, el manuscrit, esrnenta 136 plantes diferents. La part principal és
un tractat de jardineria que conté una relació alíabetica deis noms catalans
de les plantes recomanades per als jardins. EIs afegitons posteriors són al
gunes receptes i notes sobre plantes d'horta, excloses de la primera redac
ció, centrada en els jardins d'esbarjo. Les plantes destinades als jardins
anotades al quadern en una primera redacció són 98, de les quals 82 te
nen una entrada propia al llisrat alfabetic. Alguna entrada agrupa distintes
especies d'un mateix genere, com ara narcisos, roses, alfabregues o clavells
de moro. La nomenclatura popular de les plantes varia considerablement
en el temps i entre localitats distintes. Amb poques excepcions, els noms
emprats en el manuscrit segueixen, en general, les mateixes accepcions
que els donem avui, pero en alguns casos en que l'autor no coneix altres
accepcions manlieva els noms castellans que fa servir De los Ríos.

Les 136 plantes esmentades al quadern les c1assifiquem avui en 129
especies i set varietats o cultivars ornamentals.> Del total, 21 provenen
d'Asia oriental o central, particularment de la Xina o de l'Himalaia, 7 1
d'Europa (algunes són especies d 'arnplia distribució eurasiática), 18
d'Europa oriental, d'Anatolia o de Persia. Vuit són plantes cultivades,
generades per hibridaci ó, o de cultiu tan antic que no es coneix llur re
gió d'origen (vegeu taula 1). Quatre són plantes d'origen tropical árn
pliament cultivades arreu (velluts, cordons de gitana o papagais i balsa
mer) o esteses com males herbes (gram), i 15 provenen d'Arnerica.
D 'aquestes, un grup con siderable són hortalisses, moltes inicialment
cultivades com plantes ornamentals i posteriorment generalitzades
arreu. D'altres, pero, s'incorporen a la jardineria alllarg del segle XVII.

Taula 1

Relació alfabét ica deis nom s de les plant es esment ades al quade rn, arnb I'equivaléncia act ual segons
F. Masclans, el nom cient if ic i l' área de distribució general de I'espécie.

Els signes d'interrogació indiquen que no conei xem I'equ lvaléncia actual o bé que teni m dubtes sobre la
ident ifi cació d'alguna espécie o sobre I'or igen geogr áñc, La negreta a la pr imera columna indica que I'espécie

es troba representada a I'herbari Salvador.
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angéuce

'AnGlent ln~
Anis-'
Aplts
Aromera
Aspln;u:hs
Beladreo Vidrena
Belsamina
Bol ~o'_

BLlrat xona
Cl1ml1mlll il
CAnem§
Canineca
Carabasas
Ca"
Cascalls
Cellngl1l.
(trl nsuIU.. m.:r.yor
Cld t1 mo r
Clniunomo
Cher bord
clavelll~iJ
Clavells
Clavellsde les Indias
Clav~lIs de les Indias
Clavellsde po m
C1.avells gro(hs
Colbro3!-JiL
Colveru
ColyOor
Corona imperial
Costo
Donsell
Enciam
Enemonas
EsbOlrsiniOls
E'K.ol rola
h ,o bl1l.
h eoblll.. de:Amb.u
E' p:. r~·e l l.l ( h
tspárrechs
EspuelaChristi
Espuelade C'!YaIJe.t: __
Estafisagra
Euras
rC'rigola
rlgueras
Franclllas
G;¡¡lIelels
CineSL1
Isop
Jacemí grochs
Jacints
Jeseml
Ju,:,qulllo
l:IV.lndo1
U¡
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L1imonerde satálte Uimoner~~. ~ ? Citrusaurantiijofia
Llimonet.u tnmcner Citrusliman
liiri~ ceies·tes bJaus tili,~Ifi Ir/s.W'1p'IIII11P1
uú is lbl;,nu) tlir i de Florencia Iri$xgermanJ(o (v,J'orenU' )(J
LIlrls lbl. u.) LIIrI bl.u ltisxg<,"lfmlco
L1iris de Corp-u-, - --Uiri blanc tJlJumCfll1iJic(Jm

lfiri~ de Nadal (blanca) Nadala =- ·Ña;c·i~s"~5·iEpjrace ~~_
L1iris de Nadal (gr,?ga) Nadala Narcissus tazetta
Lllrh del tourl CiJ ~IYol d·ln~ I.l (culIJa;ncllca
L1hh, naron~ts tlemerocal·U, H,.",e roca!li}julYa
Lloren Llore. tauws nobml
M;adte le'¡;a ·F.ln:.lci" CO'~;!npe~;titulko~Qbum
Magranés --i;ii~g·"an-e-r-- ';u~ic~· g ranat·~'!1 var.nana
Malons Melonera -- -------Cucurbita-rñ-e/o - ---

M~lv:u de las (ndl;a¡ M.llv.;a reta l Alcearosea
Mou 8olrtdo+¡.u Marga rldola perenne Betnsperennis
Motta Uentiscle Pista·cialentiscus

- Matr~ Seg~ Tanacetumparthenium
Membrillos Cod_onye_r --SYE!!!!.~~_~_~!9'!ga

Ment i1 Mentol A:t~II t1la xgcntllli
M"¡;i"mbells Mirilrnbtll 80nl0 scopana
Mongetas Mongetes Phaseoluscoccineus
Muraduix Moraduix 9!jgClnl1~m!!25!j~'m
Murtras Murtra My, .tusc.o",~nlln/~

Nardo-,- - - Narcisos Narcissus tazetta
N.uonget Niuonget Citrusaurantium
Nlamas· Ny:unrf:l HeJianthus tuberosum
orenga Orenga Origanulr}vulgare
P.lbrotl Pebrotera ~c!ps/c~~ C!!!"uy '"

_!..~p~S,! ! I~_ _C;~d~!!.\.~~_ 8i~ ~n~- AmcJICJnfhuJ ' rlcolo,
Pa.ras Viny.l ·V~I ~·"'nlJt!·'a
Passió Flord~.l pass Jó Pass/florocoetuíea
Pensaments Pen\';¡Il1C'nts v,orattkoto«
Peón!." Peonia Paeoniaojficina!is
Perdana Tulipa Tulipa persica
Perera Perera Py'm.~co~n~~tI;,

~~~g~~l~ ~~E!~__ Pyruscommunis
Pomeras nanas Pomeres Malu~ puml1u
Poncems Poncemer Citrusmrd lco
Preseguer Presseguer Prun_us persica
Prunera Prunera Prunusdomestica
Prunera damacena Prunera Prunusdomestica
Pru~eri1 ¡w rnr nqu.e\ P,unela P,urtU$dOnlts t/clJ
Pullol Poliol A.1rn tha pulcglum
Romanl Romanl Rcnmrtrl!IUi Offltlnulii
Ron Rosa Roso )(albo
~o,~ ;alex.lndrtn.i1 ~O\3 d~mi&\qulnol goUl domo¡una
~os~ c'oga ~ R.jdcHd.o t:i ~rrrn., ~
Ruda Rud3 Rula9,avto.'tn-s
Sabonl., Herba sabanerO) Saponaria offldl1olls
satlDe w. S.lüe Sombucus"lgm
s.j¡'iid. S. Jolld. Solllr<jo)I<J' /<Il' /'
S.I.la S~lvia Solvlo ojJIcllloli.
SaÚII.l RoS~f ~BJ~.nt) ~.~1 Rgs.t? ~emPf"vj'!.tI1
s"ba, Ceba AII/!'m " 1'"
SltlSó 1 1Josminum IJUml/~
T..rons en Til ronger CU,usouranuun: vilr. sJM nsJl
~!rongln;, -!iuonglru .MrUulI2JflcinaliJ
ToUp.. Tulipa I Tul/po , p.pI,
Tomaní Tomaní LavanduJa stoechas
Tomatechs Tomaquera ~v~opersicon esculentum
~.U.l de J.lsé Varade Jt'~Sf: Polianthestuberosa
VeUuts Vellu ts Celosia argentea varo cristata
Vlole r Vloler Matthiola incana
Violer basca Violeta d'olor Violaodorata
Vloler groch Vloler 8' oe Cheirantuscheiri
X,:u.lvl...' · Xirivia Pastinacasativa

A,I.
A,la
W R. medltC'u anl.l
Hib.ld
Ilib.id
É Ju,op'~~W.~~;. ,
R. medlterránla

-R. medlterránla

Amerit a tlop'le..11
Ási.l
R. medttenanl..
Né. ";"¡,.ir..
SÉ ¡¡nOpil,SWA. la
América
EÉurop.a
~. medlten ~n •
~. med l t'''~ Il I.

SÉ E':;;opd, sw A.la
WA,ia .- _.

Hibild culllu
Eu;,h l.l
Am rlc.l
Jt medltelf~ n i a

·R~ rut' .JI1 ;;".i nl a
Cultiú - ·

Asia
N América

Europa,A. la
S Amerlu
paleotrbpié
P" med lhm tmla, SWA\fa
SAmcrlu
EurOp,l
SEu.opa
swA.I.
Europa,WA. la
EurÓr:;, WA'la
SE t uee pa,SWA.1a
A".
A.la
SWAsla
SWAsia
SWA.la
SE Eu.opa,SWA.la
R:. medltr rranl.l
Hibrid
Hib.fd cult,
Hibrld cult.
R. medlte".lnla
Europa,ASla
R. medlterri'l nla.ÁSU
R,mediterr:-nl..
~ . medilerr~;'la.A,la
~ . medllerr~'fl l" .
Cullill ' ...
R:~t-dUerrjnIJ
A' la
S ~uropJ

A.la
R.medltc,, :'n la
SAnl.cr.l~
América
Tropicsd'Asia,A.fri~a __
S Europil
Europa, R~ mediterrania
R. mediterrania
EUrOP.l
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EIs comentaris que segueixen consideren les principals plantes orna
mentals incloses al quadern, pero les ordenem segons els sistemes de
l'epoca, molt condicionats encara pels escriptors classics. Comparem
els noms relacionats al manuscrit amb les mostres que d'aquestes rna
teixes especies es conserven a l'herbari Salvador procedents de cultiu.

ARBUSTIVES, ENFILADISSES 1 ARBRES

A molts paísos europeus la tradició con sidera les roses les reines de les
flors, i així es manifesta en la majoria de natures mortes del segle XVlI i en
l'enorme producció d'il-lu stracions boraniques del segle XVIII. Les roses,
pero, han rebut atenció constant des dels jardins de la Roma classica,"
com ho demostra la fama mundial assolida pels gravats de Redouté, molt
populars fins i tot als nostres dies. EIs rosers ocupen, dones, una part im
portant del quadern. És conegut que s'han cultivat a Catalunya sense inte
rrupció fins a l'actualitat i e! seu cultiu té un origen molt antic, car, a més
d'interes ornamental, e!s fmits, petals i brots tendres d'alguns rosers són
comestibles i medicinals. Lantiga fira de! carrer del Bisbe, antecessora di
recta de l'actual festa de la rosa de Sant Jordi, és un precedent rnolt impor
tant en la historia de! cultiu de les roses a casa nostra. El quadern esrnenta
rnolts rosers sense donar-nos cap indicació de la men a de cultivar que es
feia servir. Sabem, pero , que a finals del segle XVlI encara no es coneixien a
Europa les races de rosers xinesos que originarien rnolts dels híbrids ac
tuals. Lautor distingeix entre roses castellanes (R. gallica L.), roses alexan
drines (R. damascena MilI.) i roses veres (Rosa x alba L.). Al seu torn les
veres podenser blanques, dobles blanques, vermelles, vermelles i blan
ques, estriades i roses grogues (probabiemenr formes híbrides amb R. fOe
tida Herrm.). A pan, esmenta la «setália», que associem aquí amb el roser
silvestre dels alzinars, anomenat tarnb é roser englantiner. EIs Salvador
s'interessaren igualment per les roses, com ho demostra, no solament la
relació d' especies cultivades al seu jardí , sinó també alguns llibres sobre ro
ses a la seva biblioteca com e! famós tractat de Johann Karl Rosenberg. "

El cultiu deis llessamins té encara avui molta acceptació a Barcelona.
EIs horts d 'esbarjo que tant abundaven a la ciutat del XVII, com també
els terraplenats, són espa is optims per a llotges, espatlleres, parets , per
goles i glorietes cobertes. Calen plantes enfiladisses i és una recomana
ció permanent de! quadern l'ús més adient de les plantes per cobrir pa
rets i ombrejar camins. Com fem avui en molts patis i jardins a ciutat,
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englantines, rosers , llessamins, heures, petits Iruirers , boi xos, mates i
llorers figuren entre les predilectes. És, precisamenr, per a les pergoles
que es recomana el sit is ó." De 11essamins a l'epoca se'n coneixia un
nombre relativamenr elevat d' especies. Algunes les havien introduit els
arabs" i es cultivaven a nombrosos indrets de la Mediterrania, pero
d'entre els de flor groga només s'esrnenra al manuscrit elllessamí groc.
La descripció, pero , fa notar que no té olor, pren de branca i perd la fu
11a a l'hivern. Aixo ens porta a pen sar més aviar en d' altres especies
orientals, no en el nostre llessamí rnediterrani. "

Un altre grup d 'enfi lad isses es recu11en al quadern sota l'ep ígraf
«ga11erets». Ríos els dóna rnolta importancia perqué són difícils de
multiplicar. Creiem que es refereix aquí a Lonicera caprifolium, mal
grat que podria incl oure també el xuclamel mé s comú a casa nostra,
L. implexa Airan.

EIs cinc cítrics del nostre manuscrit corresponen a les especies conegudes
des de l'edat mirjana , ja que els altres cítrics que coneixem avui (mandari
nes, aranges i, probablement, les acruals taronges dolces) arribaren a Cata
lunya molr més tard de l'epoca que ens ocupa. " A més de I'aran ger, Ríos
esmenta les mateixes especies de cítrics al seu apendix sobre els arbres." A
l'herbari Salvador, pero, només se'n conserven dos plecs, un del taronger
amarg i ['altre del poncemer. Un dels cinc cítrics del manuscrit és el naron
ger. Es difícil saber avui a que es refereix en parlar d'aquest arbre. Sembla
que es tracraria d'una ra<;:a de pell gruixuda del taronger amarg o béde l'a
ranger. EIs adroguers de Barcelona de la rnateixa epoca venien la pela con
fitada i melmelades de narongen'" El mateix nom s'ha aplicat després per
designar diversos híbrids relacionats amb les aranges i els «pomelos».

El manuscrit recomana dos arbusts de flor: la «ceringuilla» i la «cerin
guilla mayor». Un correspon al que anomenem avui xeringuilla i e! se
gon als lilas. Ambdós provenen d'Europa ori ental i es coneixen com
plantes de jardineria des de molt ant ic. Tot i pertanyer a famíli es molt
distinres, s'han confós sovint per l'origen de! seu no m, i e! no stre rna
nuscrit no contribueix pas a facilitar llur discerniment."

Entre els Iruiters de talla petita, a més deis cítrics, el rnanuscrit recoma
na codonyers, pereres, pruneres i pomeres nanes. Totes aquestes rosacies
most ren magnífiques floracions de finals d'hivern i proporcionen íruits
que es poden conservar de diverses maneres, sovint duranr tot l'hivern.

Un deis pocs arbres de port rnitj a que s'esrnenta al manuscrit és e!
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que l'autor anomena «cinam om o». Per la descripci ó del manuscrit és
evident que el text es relereix a l'arbre del parad ís." ja que diu qu e té les
fulles com les del salze i la flor groga, mentre que per a Ríos, el «cina
momo» és la rneiia." No són pas pa ral-leles les equivalencies entre els
noms castellans de Ríos i els del rnanuscrit. f Ambdós sentits del nom
cinamom en carala en s han arribat fins als nosU-es di es.

Del «cirer bord» diu el manuscrir que és un arbre. Pero ens fa pen sar
més aviat en una forma arbustiva del pebroter, encara utilitzada avui dia
en jardineria , pero que mai hem vist passar gaire més d'un mene d'alcada,

Altres arbusts d 'interes per al quadern só n la murtra, de la qual en
aquell temps es culrivaven mol tes races, ja que els murtons eren molt
més apreciats que avui dia, i les full es són especialment aromatiques.
Els Salvador conserven al seu herbari diverses mostres d'aquesta esp ecie
mediterrania. El baladre, del qual recull el nom de vidrena, és recoma
nat per la seva flor i no deixa d'advertir-nos que es una planta molt
metzinosa. La ginesta és una de les esp ecies ornamentals mediterranies
més difoses al món. L autor del rnanuscrit la coneix b é, com rarnb é el
magraner o el boix, esp ecies que amb l'aromer completen el grup de
plantes arbusrives o Ilenyoses incloses en el quadern.

HERBES 1 MATES

La utilitzaci óde plantes aromatiques té rnolta importancia per a l'autor
del quadern en l'organització del jardí de flors. Lauror del manuscrit no
s'oblida d 'anotar en les descripcions si es tracta de plantes amb olor o
sense i la qu alitat d' aquesta, ja que hi ha especies 1'0101' de les qu als dis
gusta algunes persones. L'inreres per les plantes d'olor sem bla seguir un
criteri practic, ja que les bones olors a l'aire s'associaven amb ambients
higienics amb l'aire net, rnentre que les males olors, sovint associades a
les condicions ambientals de les ciutars de l'epoca, eren considerades in
salubres i portadores de malalties, Per aquests motius int eressava canviar
la sentor de I'ambient i el consum de resines, encens i altres substancies
arornatiques era freqüent i determinava l'elevat preu de molts d' aquests
productes de farmacia i d 'adrogueria. Ja els romans tenien el costum
d'entapissar el sol de les sales on es reunia rnolta gent amb especies de
fulles arorna riques. En rrepirjar-les es desprenien substancies vol átils que
feien m és agradable la reunió de gent diversa quan no tothorn disposava
de gaire aigua a casa per netejar-se.
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Altrament les especies aromatiques tingueren i tenen encara avui
molta utilització en la medicina popular. La recomanació de tan tes es
pecies aromatiques, culinaries i medicinals defineix un cert gust popu
lar, dornestic, i a la vegada molt practic de 1'autor. Moltes, pero, són di
ficils de cultivar perqué requereixen poca aigua per al seu cultiu ja que
són afectades pels fongs, especialment a l'estiu. Aquesta relació entre
hort medicinal, hort de lleure i jardí de flors és particularment evident
en l'abundáncia de representants de la família de les labiades.

La primera planta del quadern és l'alf'abrega. El manuscrit recullles set
formes que descriu Ríos i, seguint el Dr. Font Quer, fem correspondre
amb la forma comuna, la «limoncela», la romana de fulles gruixudes, la
d' olor de fonoll, la blanca, la morena perqué té les flors morades i la més
petita de totes o. minimum L. Totes provenen d'Ásia i es cultivaven
arreu d'Italia, pero també a Valencia, d'on molt probablement procedien
les que es cultivaven a la Casa de Campo. També a 1'herbari Salvador n'hi
ha quatre exemplars, dues de fulla gran, una d'olor de llimona (var, citro

nelfa) i l'altra de fulla gran i denticulada al marge, i dues de fulla petita
(O. minimum L.).

Entre d'altres labiades recomanades pel quadern hi figuren l'orenga, el
moraduix, la farigola, el poliol o la menta, de la qual ens diu que hi ha
dues races. Cap d' aquestes dues mentes podria correspondre a la més
utilitzada avui (Mentha x piperita L.) ja que va originar-se a Anglaterra a
finals del segle XVII per hibridació de Mentha aquatica i M x viridis. Les
plantes que tradicionalment s'han cultivat als horts corresponen amb el
que alguns anomenen M sativa L. (hierba buena o herba sana) i segura
ment es refereix a aquesta especie en parlar de la menta que es menja
crua. En canvi, podria referir-se a M. aquatica o a M. rotundiftlia L.
quan parla de la que vol rnolta aigua i no es menja. Malgrat tot és quasi
impossible avui associar amb certesa noms actuals de mentes a les que
esmenta el manuscrit, ja que n'existeixen nombrosos híbrids.

La salvia, la sajolida, anomenada també herba de les olives, el romaní
i 1'hisop són altres tan tes labiades de llocs secs ben conegudes i empra
des en la medicina tradicional-o en receptes de cuina. La presencia de
1'hisop en els jardins de flors de Barcelona obeeix tant a la forta aroma
de la planta com a 'les innombrables virtuts medicinals que se li reco
neixen des de molt antic," pero com tan tes altres labiades arornatiques
costa de cultivar perqué no tolera els excessos d'aigua.
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Francesilla pintada a la porta del moble que conté I'Herbari Salvador (011 sobre fusta, s. XVIII, autor anónim).
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El tomaní no és precisament la més aromática de les especies del genere,
pero sí la més freqüent en els sols més acids de la serralada Litoral, al nord
de Barcelona. Recomana igualment l'espígol. La tarongina, en canvi, és
una de les especies arornátiques amb més llarga tradició de cultiu. La ruda
té les fulles més arornátiques dels jardins, i d'aquelles que romanen durant
segles després del seu cultiu prop de velles cases rurals, runes i castells, in
dicant els llocs antigament habitats on el cultiu de plantes aromatiques i
medicinals va interessar els que hi van viure.

La família de les compostes aporta nombroses especies ornamentals
entre les quals figuren moltes aromátiques. Un grup especial de compos
tes de jardí, quasi completament perdudes avui, són les anomenades «es
cobillas» entre les quals destaca la «escobilla de ámbar» de la qual el rna

nuscrit esmenta la seva olor. La planta es cultivava igualment a Sant Joan
Despí, a més d'estar pintada a la porta de l'arrnari dels «simples» del ga
binet Salvador. Les seves petites flors s'agrupen en inílorescencies com les
de la carxofa pero rnolt més petites. També els clavells d' olor són impor
tants plantes de jardí des de la seva introducció d'America, EIs generes
semblants a la camarnil-la proporcionen algunes altres herbes arornáti
ques per als jardins de la ciutat.

Curiosament, l'autor del quadern només es recorda deIs boixacs, que
probablement són una de les especies més emprades als nos tres jardins, a
I'hora de recomanar plantes per omplir el calendari de flors. Completen
la selecció d' arornatiques i medicinals el donzell, l'angeIica i les agrelles.

EIs violers són tal vegada les plantes de jardineria més antigues, es
mentades per Columel-la al final del seu llibre sobre els arbres, després
deIs rosers. Originaris de la Mediterrania occidental els hem vist per tot
arreu, des dels verals més pobres fins als jardins més refinats. Poques es
pecies semblen tan conegudes i esteses.

També de cascalls n'hi ha de molts colors amb flors dobles i de senzi
lles, pero alguns tenen els perals secundaris fimbriats (<<fulla de la flor al
cap desfilada»), Igualment aquestes races de cascall tingueren rnolt pre
dicament entre els jardiners del passat, i a I'herbari Salvador ens queda
el testimoni de quatre cascalls, dels quals tres són de flor doble i un te
nia els petals negres.

Cascall amb petals laciniats cultivat a Sant Joan Despi a partir de Ilavors rebudes de Viena.
Herbari Salvador.
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Els clavelIs són sens dubte les plantes que més interessen e! nostre au
tor. Co m ell mateix afirma, si les roses són les reines de les flors, e!s cla
velIs en són e!s reis. 1 talrnent com passa amb francesilles i anemones, in
teressen aquí també les flors dobl es i les combinacions de colors vistoses.
Per cap altra especie reculI tants consells sobre e! cultiu i la multipl icació.
La preocupació per les podridures, els conselIs per conservar les clavelli
nes que són de llei," fent-ne esqueixos cada any, o les maneres de guardar
les llavors. De clavelIs a l'herbari Salvador n'hi ha 24 exemplars, 13 deIs
quals són de cultiu . D'entre els cultivats n'hi ha de diversos colors, amb
flors simples, dobles o múltiples perals. Tamb é en aquest cas la coi-lecci ó
de clavells cultivats al Jardin des Plant es de París és molt gran. Tou rnefort
en relaciona 99 diferents, la majoria cultivars de Dianthus caryophylLus.

El quadern s'interessa també per donar solució a la manca de plantes
de flor i de color a l'estiu eixut de! clima rnedirerrani. Poques especies
floreixen en aqu esta epoca, llevat de les estafiságries, les malves, l'esperó
de cavaller i algun a més. Els mirambelIs, amb e! seu color verd clar, o
els papagalIs, venie n a resoldre aquesta man can ca, pero l'arr ibad a de
plantes arnericanes va apo rtar noves solucions. Així velluts, clavells de
mo ro, fanalets, balsemers, pebro teres, nyam eres, la vara de Jessé o el
morrito rt d'Índies, i molres alrres espec ies exoriques trobaren un lloc
preferen t als nostres jard ins. El corniol i l'aranya, dues plantes de la fa
míli a de les ranunculacies, amb flors blau intens i curiosos necraris dels
seus perals, han atret l'atenció dels jardiners des de fa segles i devien ser
molt preuades a finals del segle XVII.

BULBOSES: LLIRIS , NA RC ISO S, TU LI PES

I ALT RES B ULBO SES O RIZOMATOS ES

Molres plant es bulboses exotiques, incloses les origina ries dels paises
calids, tenen l'avantatge de deixar-se cultivar en climes freds, per cau
sa del període que passen sota terra en qu e no necessiten lIum . Són fa
cils de transportar, s'ha n de treure de la terra per deixar qu e com pletin
el seu cicle fora d'infeccions i atacs de fongs, viuen molts anys, i, amb
distinta freq üencia i facilitar, es pod en mul ti pli car vegetati vament.
Aques ta podria ser una possible explicació a l'expansió a principis del
segle XVII de nombroses especies bulboses arreu d'Euro pa, quan els hi
vernacles eren mo lt escassos per les dificultats tecni ques qu e compor
tava cons tr uir-los.
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El quadern esmenta mol tes especies bulboses o ruberoses, Els lliris de!
rosar i, anomenats així per les llavors negres qu e recorden els grans de
separacíó emprats en els rosaris," són e! que avui anomenem canyes d'
Índies i que fins fa poes anys alegraven els jardins de la ciutat a I'estiu.
El grup de bulb oses més ben representat a l'herbari Salvador és e! con s
tituft pe! gene re Na rcissus. Aqu estes plantes estan disperses pe! manus
crit sota noms com «junquillo», «nadala», «nard os» o «narcisos», i es
corresponen amb especies de distintes seccions de! genere Narcissus.
Entre les nadales, e! quadern reconeix que n'hi ha que ten en la corona
groga (la veritable nadala) i d'alt res, blan ca." El genere és eminent me nt
iberic, pero des del temps de Teofrast se'n cone ixen de Grecia quatre
especies, un a de les qu als correspon a la nostra nadala. El cultiu d'a
qu esta especie s'expandí a tra vés de la ruta de la seda, fin s el llunya
orientoDes de la Xin a arriba al Japó al segle VII de la nostra era i s'ha
natu ralitzat a la costa occide ntal, prop de Koshino, a la província de
Fukui. La cur iosa form a de la corona floral es pot recon eixer a nom
brosos quadres, tapissos i temples, des de Persia fins al Jap ó.

Els lliri s del corpus só n els grans lliris blancs proced enrs del Pro
xim Orient i que s'han volgut identifica r amb els lliris de la val! de
l'evan gelista M ateu.

De lliris blaus n'hi ha mol tes especies, pero el de! manuscrit sembla
correspondre's amb les flors que, en el passat , arribat el mes de maíg,
ornpli en e!s talussos de carreteres i camins rural s. La ra<;:a de flor blan
ca, coneguda com Iris germanica var. florentina es l'únic lliri d'aquest
grup que conserven e!s Salvador al seu herbario Tres plantes molt espec
taculars del quadern són presents també a l'herbari procedents segura
ment de Sant Joan Desp í: els lIiris naron jat s, un a herneroc al -Iidaci a
asiática de grans flors taronj a de les quals ja ens parla Ríos, la fastu osa
corona imperial, com rarnb é la vara de jesse, agavacia am ericana qu e
avui coneixem per nardo

En parlar de les «hermosas francesillas» el quadern les tracta com plan
tes bulboses, ja que recomana recollir-ne els rizom es abans de I'estiu i
tornar-los a plantar pel dotze d 'octubre, despré s d 'h aver-los remullat
amb aigua. N 'hi ha de grogues i «encarnadas» i que les «barejan de norn »,
indicant que les distintes forme s es coneixen amb noms parti culars. Efec
tivamenr Tourneforr" fa correspondre nom s de jardineria com «le mons
tre rouge» o «le monstre panach é», «la corntesse» o «la Parisienne», amb
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L1iriblanc (esquerra) i Iliri blau cel (dreta).
Herbar; Salvador.

noms polinornials pre-linneans aplicars a distintcs france illes ulrivade
al jardin des Planees de Parfs. A l'herbari alvador es conserven 11 plecs
de fran cesill es. Algune s'ob rene n dei s ja rd in bo tán ics de Parí i de
Monrpeller, D 'altrcs e cultiven als jardins de Barcelona. L herbar i con
serva una francesilla de flor dobl e i color ro a obringuda al jardí de "am
Joan a partir de rizomes portats de París." Els Salvador, seguint Tourne
fort , diferencien dos grups de francesilles segons la forma de l'arrel . Unes
tenen arrels com la porra sa i d 'alrres la tencn «grumosa». De les descrip
cions pre-linneanes emprades per Tournefon, veiem que hi havia france
silles de flors dobles i color groc pal-lid," alrres de color rosat, i encara
d'altre que renicn flors dobl es amb peral vermells i variegar de groc, o
al comra ri eren grogues amb estries vermclle , o de color de sang, rumb é
n'hi havia arnb perals blancs pero varicgat de vermell. .. Le fanrasriques
flors del qu adres deis gran pin rors barrees alegraven rarnb é els jardins
dels ciutadans honrats de Barcelona.

El manuscrit s'in teressa especialment per les anernones." Diu que
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són plantes de rel i dóna els mateixos consells per governar-Ies que per
a la resta de plantes amb rizomes o bulbs. Lautor del quadern coneix
anemones de flors de diversos colors que són molt vistoses si són do
bles. A l'herbari Salvador les anemones es troben representades per set
plecs d'Anemone coronaria L., tots cultivats als jardins i identificats
amb els noms emprats al Jardin des Plantes. A Sant Joan hom hi culti
va des d 'una anemone de fulla estreta, flor amb molts petals, color
blanc trencat, amb petals interns llarguíssims de color porpra, fins a
una altra anemone de flor doble amb brillantíssims petals porpra i es
plendids marges blancs. " A París, pero, se'n cultiven a la mateixa epoca
més de 130 races distintes d'Anemone coronaria, moltes de les quals es
reconeixen tarnbé amb noms comercials.

Pero entre totes les nombroses especies bulboses que s'expandiren per
tot Europa al segle dissete les més famoses van ser les tulipes. Ja al segle
XVI l'afecció per les tulipes va créixer de manera forca exagerada a l'Irn
peri otoma, sota el regnat de Selim 1. Pero no seria fins un segle més
tard (coincidint amb el període del nostre rnanuscrit) que la passió per
les tulipes va assolir el rnaxim interés a Turquia. En aquell temps se'n
van arribar a catalogar més de 1.323 varietats. Pero la passió per les tuli
pes també havia arribat a Europa occidental a finals del segle XVI . Les
primeres descripcions de les tulipes orienrals les devem a Pierre Belon,
famós naturalista franc és, autor d'importants tractats sobre arbres i
ocells, qui, a mitjan segle XVI, realitza un dels primers viatges científics a
Llevant. Altres naturalistes europeus com Konrad Gesner (1516-1565)
o Charles del'Ecluse" les van descriure i van publicar-ne gravats. Pero
en la difusió de les tulipes per Europa hi tingué un paper essencial la
cort de Rodolfll i el seu protegit, el pintor Arcimboldo," probablement
un dels primers grans pintors que pinta una flor de tulipa.

Quasi en el mateix any, Felip II obsequia Jaume Honorar Pomar," a
l'ensems responsable dels jardins reials a Aranjuez, amb una col-lecci ó
d'il-Iustracions botaniques en les quals hi figuren cinc tulipes."

Des de les principals corts europees, la passió per les tulipes s'escam
pa per tot el continent, des de la Cort de 1'Emperador a Praga i a Viena
fins a Franca, els Paísos Baixos i Espanya. A Holanda I'interes per
aquestes plantes arriba a un extrem tal que l'especulació sobre els preus
dels bulbs va ocasionar la ruina de rnolts inversors. D 'antuvi s'establi
ren criteris estetics per valorar l'interes d'un bulb concreto La distribu-



}'18 I )OSEP M. L\IQNTSUU{¡\'l° }'IARTÍ 1 NEUS II:lÁNEZ CORTINA

Francesilla de flor dob le cultivada a partir de Jlavors rebudes de l Jardl Botanlc de Paris. Herbar l Salvador.
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Francesilla de fl or doble i pet als vermelis. Herbari Salvado r.
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ció del color, la forma dels petals, la posició de la flor, de la poncel1a o
la forma i el color dels petals varen determinar que alguns bulbs assolis
sin preus astronornics. Pero el carácter que més arriba a condicionar els
preus fou la distribució de taques de color sobre els fons groc o blanc
dels perals. Laparició d'aquestes taques resta una incógnita fins que es
descobrí, segles més tard, que eren degudes a una infecció provocada
per un virus, els vectors del qual són uns insectes xucladors. Avui, les
formes que assoliren un preu més alt i que tan ben representades es tro
ben a les parets de cases i museus, són completament fora del mercat.
rany 1948 es van reunir més de 4.300 noms de cultivars de tulipes,
dels quals només 500 eren sinonims. De tulipes de cultiu els Salvador
en conserven al seu herbari només vuit. A l'herbari, un exemplar sense
localitat i etiqueta amb l'única indicació: «de llavor», ens mostra la de
dicació i l'interes dels Salvador per cultivar plantes, ja que aquestes
plantes necessiten set o vuit anys fins que floreixen després de germi
nar. Entre les vuit, pero, hi ha un exemplar de les tulipes afectades per
les virosis, les més preuades a principis del segle XVII. so

Una altra planta rizomatosa molt cultivada en el passat va ser la peo
nia. El quadern s'hi refereix en plural, la qual cosa fa pensar que devien
cultivar-ne més d'una especie i probablement més d'una ra<;:a de jardí.
L'herbari Salvador en conserva tres exemplars procedents de cultiu,
dels quals només un, de flor doble, es cultivava a Sant Joan. Uns altres
dos exemplars corresponen a especies silvestres de la Catalunya meri
dional i del sud de Portugal.

Fora de la llista central el quadern parla de la canineca. La descripció que
acompanya aquest nom ens fa pensar en el colquic de tardar, pero no hi ha
cap exemplar d'aquest genere procedent de cultiu a l'herbari Salvador.

El «ciclamor» és per a Ríos l'arbre de l'amor o l'arbre de judes," men
tre que per al manuscrit es correspon amb un ciclamen." Aquesta con
fusió pot sorprendre avui, quan els ciclamens són flors que acompan
yen els hiverns dels nostres jardins, pero devien ser relativament noves
en la constel-lació de plantes dels jardins barcelonins del XVII, ja que
com tantes altres plantes ornamentals procedien del Proxim Oriento

RELACIÓ DEL MANUSCRIT AMB EL JARDÍ BOTANIC DE SANT JOAN DESPÍ

La relació de plantes cultivades a Sant Joan Despí ens permet afirmar
amb més seguretat moltes identificacions de plantes que, altrament i a
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partir de les succintes descripcions del quadern, seria molt més difícil in
terpretar. De les 136 especies incloses al manuscrit, 22 són hortalisses, la
majoria afegides posteriorment a la primera redacció. De les 114 restants
100 estan representades a l'herbari Salvador. Les altres 14 no són a l'her
bari pero corresponen, en llur majoria, a plantes rnolt freqüents a les ro
dalies de Barcelona (corn el tomaní, el saüc, la farigola, el romaní o la gi
nesta). Del centenar que es troba a l'herbari, 82 provenen
majoritariament del jardí que la família tenia a Sant Joan Despí." Aques
ta correspondencia tan significativa fa pensar que l'autor del manuscrit
degué coneixer el jardí dels Salvador i probablement hi tingué igualment
coneixenca personal. Pero aquesta coincidencia és encara més estreta si
comparem les plantes que presenten flors dobles i gran variació crornati
ca. Com hem vist abans, francesilles, clavells, anemones, peonies i diver
ses bulboses eren molt apreciades tant als jardins barrocs com a les repre
sentacions florals de I'epoca. El quadern retlecteix les inquietuds
artístiques del seu temps i descriu precisament aquestes plantes. Les flors
més importants per a l'autor del manuscrit estan representades a l'herba
ri Salvador, en general, per diverses cultivars de cadascuna.

Altres aspectes relacionats amb la nomenclatura ens fan pensar en la re
lació estreta que devia existir per part del nostre autor amb els Salvador.

Es dóna la circumstancia que al quadern es canvia el nom d' alguna
planta americana. Per a Gregorio de los RÍos, la sapindacia, que avui co
neixem en catala com fanalets, s'anornena «besicos de monja». Per al
nostre autor els fanalets esdevenen «madre selva» o «pets de monja». La
breu descripció del quadern omet precisament el Iruit tan caracrerístic i
cap dels nornenclators consultats no recull aquestes accepcions. Varern
poder identificar aquesta planta amb els «besicos de monja»," gracies a
un exernplar il-lustrat de la biblioteca Salvador" i acolorit pel mateix
]aume Salvador, en que es recullen els noms populars catalans anotats
per Joan Salvador, al costat de la lamina de la sapindacia americana. Al
mateix llibre els Salvador identifiquen l' amor perfeta amb el corniol
(Aquilegia vulgaris L.), quan avui associem aquell nom amb Nigella da
mascena L., també ranunculácia de flors blaves, molt emprada als jar
dins de l'epoca, i coneguda igualment en catala per aranya. De la matei
xa manera que els Salvador, el rnanuscrit associa amor perfeta amb el
corniol.

Lestudi d'aquestes plantes, especialment de les bulboses o rizornatoses,
ens mostra que, a l'epoca del quadern, eren plantes preuades i cercades
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Gravat deis fanalets, amb anotacions manuscrites de Joan Salvador.
R. DODO'NS, Trivm priorvm de stirpivm historia.¿ '5S3.
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pels nombrosos cultivadors de jardins de flors. Hem de situar la famosa
erisi de les tulipes del segle XVII en una societat on hi havia molt d'interes
per obtenir flors que, per la seva raresa, color i forma, fossin especials i
úniques, i dem ostressin com la fortuna afavoria els seus propietaris.

CONCLUSIÓ

Lexistencia del manuscrit ens revela, no solament l'interes pel cultiu de
plantes ornamentals que hi havia a la Barcelona de finals del segle XVII,

sinó la curiosirat per les rareses i anomalies de la natura, tan característica
del barroc, i tan ben remarcada per l'auto r del manuscritoLa passió per les
flors rares i espectaculars és característica del període i el seu estudi, cultiu
i possessió, esdevé un símbol d'identitat deis jardin s més irnportants d'Eu
ropa. Aquest interés es reflecteix de man era rnolt evident en els motius
florals que inspiren nombrosos pintors del segle XVII. Natures mortes , bo
degons, rams, garlandes i les múltiples composicions florals que es difo
nen arreu d'Europa durant aquest període, mostren predilecció per les
flors dobles o amb m últiples perals de colors variegats. Rosers, peonies,
narcisos, francesil1es, anemones, margaridoies o fritil-laries formen part de
moltíssimes composicions florals de l'epoca, Tates les escoles pictoriques
mostren predilecció per les liliacies i plantes bulboses de flors espectacu
lars, pero efímeres. Entre totes ressalten les tulipes, tulipes que il-luminen
amb els seus colors virolats les composicions florals de pintors de l'escola
espanyola com Juan Van der H amen y León (1596 -1631), Juan de Are
llano (1615-1676) o Gabriel de la Corte (? 1648-1694), pero també An
drea Belvedere (? 1642-1732), de Napols, o com Jan Brueghel de Velours
(1568-1625) , un dels principals exponents de 1'escola neerlandesa. Van
der Hamen ." en la seva Oftenaa Flora,s7pintar el 1627, ens mostra un ve
rirable jardí floral en el qual no hi falta cap de les plantes esmen tades
abans, pero tampoc la majaria de les especies incloses alnostre manuscrito
No podem afirmar pas que els artistes del segle XVII s'inspiressin sempre
en flors natural s, ja que sovint es copiaven entre el1s o a si mateixos, pero
les coincidencies en els tipus de flars i d'especies, en els jardins de flors i
els quadres de l'epoca, suggereix que existia una forta relació entre ells.
Noves recniques pictoriques fan possible el repte de copsar les infinites
gammes de colors dels jardins de Hors, de retenir l'artificiositat en la trans
formació de les plantes, de plasmar la capacitat humana per modificar la
natura. Les representacions artístiques de les natures martes amb flors es-
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Gravat del corniol, amb anotacions manuscrites de Joan Salvador.

R. DOOOENS, Trivm priorvm de stirpivm historia,•., '553.
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deven en objecte predilecte de la pintura barroca. Aquesta passi óper les
flors dobl es s'estendra com moti u pictoric fins als nostres dies, qu an, cu
riosament, les plantes qu e els van inspirar ja no formen part dels nostres
jard ins i, fins i tot, les confonem ben sovint amb especies més mod ernes."
En canvi, com si fossin espec tres d'un passat gloriós, les seves im atges es
repereixen fins a I'infinit per crero nes, papers pintats, estampats de teixirs,
gravats, facsímil s i mercats de copies populars.

Aquest in te rés per les plantes de flors ha perdurar fins a l'actualitat i es
mani festa de rnoltes maneres. La trad ició popular recorda moltes Hors es
mentades al quadern. Són precisam ent aquestes flors les qu e recull loan
Ama des, en parlar de! simbolism e de les plantes, i d 'un llenguatge de les
flors co negu t per «les nostres avies, sobretot les barcelonines», en que
cada planta tenia associada un a virt ut, un desig o una esperan e;:a, Excep
ció feta de les plantes introdiúdes als jardins durant el segle XVIII, com els
geranis o les hortensies, que eren desconegudes per a l'au tor del manus
crit, la resta de les flors en qu e es fixaven les «avies barcelonines» co inci
deix amb les especies per les qu als l'autor del quadern m ost ra més interés.

En el segle que va seguir a la redacci ó del manuscrit un nombre crei
xen t d 'especies al-loctones va n ana l' enriq uint els jardins de la ciurar ,
fins als nostres die s, on só n precisam ent algllnes de les plantes qu e més
van interessar els no stres avantpassats, les més difícils de trob ar. Les ne
cessirats del mercat o, dit d 'una alrra m anera, l'afan y del nosrre remps
per posar preu a totes les coses, ha substitui t les flor s de les nostres avies
per especies facils de produir en gra ns quantitats i tol eranrs a les actuals
males practiques de reg.

El quadern i l'herbari Salvador ens m ostren un notabl e in ter és a fi
nals del XV II pel cultiu de les plantes de flor, pels ja rdins d'esba rjo, per
espais de trobada familiar i social, per jardins grem ials, on les co nve r
ses, la cur iosirat per les flors, l' in teres per posseir-les i cu ltivar -les, que
carac teritzava els jardins de m oltes ciurats riques i cultes del nord d 'Ita
lia, Anglat erra, Franca o els Paise s Baixos, també era present a Barcelo
na. Com hí era tarnbé la passió pel coneixement i la curiositat per par
tic ipa r en la descoberta d 'un món immens, rn isreri ós i p le
d'oportunitats, on dels paise s més llunyans arribaven al port de Barce
lon a especies, drogues, producres vege tals, petxines, mineral s, flor s pre
ciases i innombrables productes exo rics que animaven un cornerc pros
pe r i un a notable activirat cultu ral.
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J . PETlVER, «Plan tae Balea res . Pl anrs found in

rhe lsl ands M ajorca an d Mino rea, by rhe cu

riou s M I'. John Salvado re, Ap orhecary ar Bar

celo na, a nd M r. George Bouchere, su rgeo n a t

Pon M ahon e», Petiueriana seu Na tu rae Callee

In/1M 1717. 3, pago 1-9.

11
J . PETIVER, «Planes ga thered on Mounr Ser rato

lately sent me from Mr. John Salvadore ar Barc e

lona», Petiueriana seu Naturae Collectanea, 1716 .

2, pago 1-8.

12
N. lBÁÑEZ (i a.), «Plant mate rial exchanged bet

ween James Per iver (ca . 1663-1718) and Jo an

Salvado r i Rier a (168 3- 1725) . 1. T h e Baleari o

planr s co nserved in the BC-Sal vad or and BM 

Sloane her ba ria». Notes & Ree. Ro), Soc. London

2006. 60, pago241-248.

13
British Library, 510. M s. 4065, fol. 236-237.

14
Més versernblantrn enr ent re 1740 i 1761, qu an

ja havia more rambé el pat riarca d e la famíl ia,

Jaul1le Salvador O.M . CAMARASA, Elementsper a

11I111 historia de la Botñnica i elsbotñnics deIs Pai

sos Catnlans. 1988, Universirar de Ba rcelona).

15
R. FOLCH,[oan Salvador. Viarge d'Espanya i Por

tllgal (171 6-1717). 1972, Barcelo na, Ed ic ions

62. pago 112.

16

Manu scrirs conservars a la Biblioteca Ce nt ral del

Muséum N ational d 'Histoire N aturelle de París.
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17
J . LAISSUS i Y. LAISSUS, "A pr o p os du vo yage

d 'Anta ine de J ussie u e n Es pagne ct Portugal

(1716-171 7)>>, dins 94e Congrés national des so

ciéréssauantes, Pau, 1% 9.

18
D octor en filosofia i medicin a, exerc í de professor

de bot ánica a la Un iversirat de Leid en i, des del

1709, s'ocupá de la direcció del Jard í Bot ánic d'a

quella ciu rat. Lany 1714 fou nomen a t cat edrári c

de medicina practi ca i, el 17J8, de q uími ca. En el

seu tem ps fou considerat e! princip al metge d' Eu

ropa. Ma lgrar q ue no se Ii atribueix cap descobri
men t especialmenr rellevant, la seva in fluencia en

la consolidació de la botánica com un a ciencia au

tonorna fou deci siva, a travé s de! seu SlIpon a dos

deixebles d irecres: Sébasrien Vaillanr (1669-1722)
i Car l van Linné (I707-1778). lgualmenr nora

bies foren les seves cont ribuc ions en elcam p de la

medici na i de la química.

19
Joanni Salvadore, arnico caro, Bo ran ico egreg io,

amiririae et honore ergo misir aucrore.

20
H . BOERHAAVE, Index alter plnnraru m quae in

harto academice Lllgdllno-Batavo aluntur 172 0,

Lugd uni Bata vorum [Leiden ] sum ptibus Auc ro

ris & prosrant apud Petrum Vander Aa Pars p ri

ma . - 34, [6], 320 p ., [13) f. de lárn ., Par s se

cunda . - [4], 270, [18] p., [29] f. de lám.

21
Aquest ja rdí era a principis del segle XVIII un de is

mé s imp or rants d'Europa, Les Co mpanyies Ho

landeses d' Ín di es teni en n ombrosos inreressos

comercials i particular rnent en l'ambir del co

mere de les especies. De s del seg le XVI a Leide n

arriben plantes darreu del m ón , de la ma de

botanics del remon de C ha rle s de l' Ecluse , el
se u primer direc tor, Auge r iu s C luyt o Pau!

Hermann , predeeessor d e Boerhaave e n la di

receió del Jardí.
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22
J.P. TOURNEFORT, Institutiones rei herbariae.

1719, París, É Typographia Regia.

27
Pelargonium capitntum (L.) Airon.

23
P. MADoz, «Barcelona», dins Diccionariogeográ

fico-estadístico-histórico de Españay susposesiones

de ultramar. 1850 Establecimiento tipográfico

de P. Madoz y L. Sagasti, Madrid. pago 515. De

les col-Íeccions de medalles i monedes, només

ens n'han arribar alguns motlles de guix. De les

d'arqueologia, armes i aparells científics no en

queda cap resta.

24

J.M. CAMARASA, «El gabinete de curiosidades de

la familia Salvador». Barcelona MetrbpolisMedi

terrania, 1988.9, pago 143-147.

25
A Charles Plumier devem la descripció de cente

nars despecies americanes. En menys de 15

anys, entre 1689 i 1704, va fer tres viatges a les

Antilles franceses, on va realitzar personalmenr

6.000 il-lusrracions de plantes i animals. Plu

mier havia nascut a Marsella el 1646. Als 16

anys va ingressar a l'orde dels Mínims, estudia a

Roma i la seva afecció per les plan res li va per

metre recol-Iecrar amb dos botauics provencals

com ell: Garidel i Tournefort. La influencia d' a

quest darrer en I'obra de Plumier és molr evi

dent. Molrs daquesrs generes són recollits per

Linné a la primera edició d' Speciesplantarum,

qui, duranr la seva es rada a Leiden, havia estu

diar a casa del seu mestre Boerhaave una col. lec

ció de 508 lamines, que aquest havia encarregat

fer copiar dels originals de Plumier, conservats

aleshores a París. També el Jardin des Plantes de

París se' n beneficia i moltes plantes americanes

comen~aren a créixer a Europa gracies a les lla-

vors portades per Plumier. •

26
Datura metel L.

28
Pelargonium peltatum (L.) í'Hér,

29
Leonurus cardiaca L. A l'etiquera hi diu: «Ex se

mine misso ad. Boerhaave. Barcinone, anno

1713 colebarnus»

30

Domi colebam et menseAugusto et 7bri cum flore,

sed numquam siliquasproduxit, et hyemeperiit.

31

A principis del segle XVIIJ, al mateix temps que

arribaven a Europa milers de noves especies

procedenrs de parsos Ilunyans, els sistemes de

dassificació eren completament insuficients i la

nomenclarura dels éssers vius, un veritable

caos. Linné aporta dues grans novetats: un llcn

guarge un iversal, basat en la nomendatura bi

nomial única per a tots els éssers vius i un siste

ma pracric de dassificació, basat en un nombre

redurr de caracters significatius, facilment ob

servables. La combinació d' ambdues innova

CiOI1S proporciona un instrument valuosíssim

per a la descripció i la descoberta de la flora del

planeta. Pero era un sistema completament ar

tificial en el qual totes les plantes del rnón ha

vien d' agrupar-se en 24 dasses diferents segons

la seva estructura floral. Aviat, per causa de l'a

cumulació de noms i de descripcions proce

dents dels racons més insolits de la Terra, les

contradiccions del sistema de Linné li feren

perdre utilitat i un nou sistema natural, iniciar

per John Ray i els J ussieu, i plenamenr desen

volupar per De Candolle, s'im posa fins als nos

tres dies. Pero no així la nomenclatura binaria,

que pren encara avui les obres linneanes com a

punt de referencia.

32
Lherbari que ens queda a l'Insritut Botanic és,

per tanr, una pe tita part del que podría haver



esta t en el se u te m ps, per o les mo st res di strib uí

des pe r Eu ropa pel mat eix Joan Sa lvador o pe r

po ur ret pe rm eteren a no m bro sos bora n ics po s

reriors con eixer mil la r els tip us vege rals q lle po 

blave n la pen ínsu la Ibérica i, esp ecialrnenr, el

Principat d e C a ra lu n y a i les II les Ba lears .

Aquest herbar i fo u la base de les primeres flores

de Catalunya i de les illes Balears i p recisa menr

per aixo és u na d e les co lleccions b ásiqu es d e

[' Inst itu t Boranlc de Barcelona, q ue reuneix la

majar part dei s herba ris classics d e Catalu nya i

impo rt an ts fa ns de flo ra m edi terr an ia. L herba

ri d e la famíl ia Salvad o r co m b ina el se u valo r

h isto ri e arnb un in te rés floríst ic i biogeografic

de primer or d re. M ol tes espe cies en d ern iq ues

de la península Ib érica i de les Illes Balears les

va n rec o l -lec ra r i d esc r iu re per pr im e r ca p

aq uests bo tanics.

33
La docilitar de mol tes plantes per la dom estica

ció h umana i la n ecess itat d 'alirnen rar un a po

blaci ó sedentaria creixenr e n no m b re i en n e

ces s ira rs , exp lica I'a fa ny d e fer p ro ves a rn b

no m b roses es pec ies , p roves q ue só n co ns ubs 

rancials a la hi storia de l'agricul tura i a elles de

vem, segles m és tard, rnilers de taces d e c ult iu,

Den diferent s d els se us paren ts salva tges, races

que avu i ompl en ra nt la n os t ra rau la co m el s

nos tre s ja rdi n s. És, ta l vegad a , el m aja r h it

col-lect iu cie nrl fic.i cultural de la no stra espec ie

i, a mb tata segu re ta r, el m és p erl longat en el

te mps ja qu e co n t in ua avu i am b I' aplicació a

l'a g ric ul rura de les modernes tec ni q ues de la
biologia molecu lar .

34
Virgili afirm a q ue «el áspero m ad ro ño se injerta

en yema de n ogaL..» i també «los cerdos hall po

d ido tritur ar bello tas bajo los olmos» Geórgicas
(1[, 50 -80 ). Ed ició biling üe de Jai me Velázquez.

Cáted ra. M ad rid, 1994.

35

Ig ualment Colurnel-la explica «el m éto do por

el que una púa de cu alq uier especie pod ría in -
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jer rarse a cua lquier á rbol.. i ha dernost ra to t as

seguran t que ha aco nsegui r ernpe lrar una olive

ra arnb u n a fig uera. Libro de los árboles. La la

bran za. Libros I-Y. Ed ., trad ucció i no tes de J.

I. G ard a Armendár iz, Bib!. Clási ca G redas,

329. Ed. Greda s, Mad rid . 2004 .

36
Rosa[oerida H errm.

37
Vegeu l'arricle de M . RIVEROen aq uest mareix

volurn .

38

El quadern s'hi refereix com plantes d e cabeca,

per indicar qu e ten en bulb,

39

C r ist in a SERAFINI, Arte Scienea e diletto nella

Roma di Urbano VIl[: il trattato De Flornm Cul
tura di Giouanni Ferrari Sr. (1583-1655) UI/a
finte per il giardino italiano, resi de llicenciatura,

Ro ma 20 04 .

40

J. F ERNÁNDEZ P ÉREZ e 1. G ON ZÁLEZ T ASCÓN, A
propósito de la Agl1'CIIlturtldeJardines de Grego
rio de losRíos. 1991 , Mad rid, Rea l Iard üi Bo tá

n ico , C o ns ej o Super io r d e Invest ig ac ion es

C ientíficas, pago 1-348.

4 1

D el qua l d iu D e los Rios : «d izen so n b ue nas

para salsas»

42

Citrullus colocynthis (1..) Schard .

4 3

Ipomea purpurea (1..) Rorh.

44

Mimbilisjalapa 1..
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45

G.B. FERRARI, Ioh. Baptlstae Ferrnrii ... Flora,

seu deflomm cultura lib. IV, ed. E.n.a.B.R...

1664, Amste!odami: prostant apud Joannem

janssonium, [48], 522, [14] p.

46

Tobia ALDINI, Exaetissimae deseriptio rariorum

qunrundam plnntarum... in Horro Farncslano,

Rornae [1625].

53

].M. LÓPEZ PIÑERO i M .L. LÓPEZ TERRADA, "La

influencia española en la introducción en Euro

pa de las plantas americanas: (1493-1623)>>.

Cuadernos Valencianos de Historiade la Medicina

y de la Ciencia. Serie A. (Monografías); LIlI.

1997, Valencia, Instituto de Estudios Documen

tales e Históricos sobre la Ciencia. Universidad

de Valencia.

54

47

Vegeu lanota 5.
En aquesta xifra considerern nornés noms de

plantes esrnentats alquadcrnde manera explicita.

50

Psidiurn guayava L.

L. RAMÓN-LACA MENÉNDEZ DE LUARCA, "Las

plantas vasculares de la Península Ibérica en la

obra de Clusio: envíos de semillas de Sevilla a

Leiden». Anales del[ardin Botánico de Madrid,

1997.55(2), pago 419-427.

48

].M. LÓPEz PIÑERO y]. PARDO ToMÁs, "Nuevos

materiales y noticias sobre la Historia de las

Plantas de Nueva España de Francisco Hernán

dez». Cuadernos Valencianos de Historia de la Me

dicina y de la Ciencia. Serie A (Monografías) .

Vol. XLIV 1994, Valencia, Instituto de Estudios

Documentales e Históricos sobre la Ciencia.

Universidad de Valencia-CSIC. pago 1-387.

49

].M. LÓPEZ PIÑERO y J. PARDOTOMÁS, "La in

fluencia de Francisco Hernández (1515-1587) en

la constitución de la Botánica y la Materia Médi

ca modernas». Cuadernos Valencianos de Historia

de la Medicinay de la Ciencia. Serie A (Monogra

fías). Vol. LI. 1996, Valencia, Instituto de Estu

dios Documen tales e Históricos sobre la Ciencia.

Universidad de Valencia-CSIC. pago 1-260.

57

Lucio Junio COLUMEL·LA Moderato, Los doce

libros de agricultura ... Tomo 1, Cap. XI !. Ed.

fasc. de la traducción D. Juan Maria Álvarez

de Sotomayor y Rubio. Santander 1979. Se

gons el traductor de Col u rnel-la, a les addi

cions a I'edició de l'Agl'icultura Generalde Ga

briel Alonso de Herrera, publ icada per la

Sociedad Económica de Amigos de! PaLS de

Madrid, e! 1645, e! Sr. Arias opina que e! eitiso

de Col u mcl-l« correspon a la «alfalfa .irbol»

(Medieago arbo rea L.) Pero si be' Armada i

Porras (1. c.) dubten que sigui aquesta l'espccie

a la qual es refereix G. de los Ríos quan parla

de! sitisó , de cap manera coincideix la breu

descripció de! nostre manuscrit amb e! citisode

Col umel-l a. No hem pogut, doncs, establir

amb cenesa a que correspon aquesta planta.

Tanmarcix podrien tractar-se de plantes disrin-

55
J. I. Garela Armendáriz, 1.

56

Johann Karl ROSENBERG (s. XVII), Rhodologia seu

philosophieo-mediea generosae rosae descriptio, flos

culisphilosophieis, arcnnispoliticis, chimicis & e.

ndornata. - Edirio nouissima, correcta & infinitis

fere locis aucta. - Francofurti ad Moenum

[Frankfun], sumptibus Wilhclmi Fitzeri: rypis

haered. Harrmanui Palrheni], 1631. - [40], 403,

[3] p.; 8° (16 cm).

I

51

Sprekelia jórmosisma (L.) Herben.

52



tes, ja que el nostre manuscrir no sempre ern

pro els noms de les plantes en el mateix sentir

que a l'obra renaixentista.

58
J. sambac(L.) Soland;] officinaleL.;] officinale

var. grandiflorum (L.) Kobuski.

59
La succinta descripció del quadern ens fa pensar

més aviar en [asminum nudiflorum LindJ.

60
L. RAMÓN-LACA MENÉNDEZ DE LUARCA, «Thc
Introduction of Cultivated Citrus to Europe via

NortbernMrica and the Iberian Península». Eco

uomicBotany, 2003.57(4), pago 502-514.

61

Ciirusmaxima (Burm.) Merr.

62

Vcgeu Albert GARCJA ESPucHE, en aq uest rna

teix volurn,

63

Els Bahuin, autors de dos dels principals catálegs

de la flora mundial del segle XVIJ, anomenen

SJlingaflore caeruleo siveLilac al lila, mentre que

de la xeringuiJIa li diuen Syringaalba, sivePhila

delphus Athenaei. Els dos norns són emprats per

[oan Salvador al seu herbari, la qual cosa podria

explicar l'origen de les accepcions escollides per

l'autor del manuscrit i relorcar una més que pro

bable relació amb els Salvador.

64

Elaeagnus angustifolia L.

65

Melia azedarach L.
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66

Per a lanomenclatura popular actual de les plan

tes hem seguit Francesc MASCLANS, Els noms de

lesplantes alsPatsos Catalans. Granollers - Barce

lona, 1981, Centre Excursionista de Catalunya.

Editorial Montblanc - Martin.

67

P. FONT QUER, Plantas medicinales: el Dioscári

desrenovado. Barcelona. Editorial Labor, 1983.

68

Es refereix a la multiplicació de les plantes que

presenten característiques morfologiques més

in reressan rs,

69

Antigament ano menada en castella «caña pa

ternostrera» o (caña de cuentas» (López Piñe

ro, Le. ).

70

Com és el cas del Narcissus panizzianus Parl.,

pero també el Narcissus dubius Gouan.

71

J. P. TOURNEFORT, Institutiones rei herbariae.

1719, París, f Typographia Regia.

72
El Ranunculus Asiaticus, Asphodeli radice, flore

pleno, roseo, vario. Insr , rei. herb. 286.

73

Ranunculus Asiaticus, grumosa radice, flore sim
plici, luteo pallescente, striis rubentibus. Inst. rei

herb.286.

74

Un segle més tard de la redacció del manuscrit,

Claudio y Esteban Boutelou, jardiners majors del

Real Jardín Botánico de Madrid i dels jardins

d'Aranjuez, publiquen un text de jardineria que

cornenca elllistat de plantes de flor precisament

per anemones, francesilles, jacints i rulipes (e.

BOUTELOU i E. Bournr.ou, Tratado de lasflores
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-

en que seexplica el método de cultivarlasque sir
venpara adornarlosjardines. Madrid, imprenta

de Villalpando, 1804, http://books.google.com).

75
Anemoneflorepleno maximopallide albo, faliolis
longisslmis etpurpureis o Anemonetenuifolia, flo
repleno, faliis, etfaliolis fulgentissimo coceo splen
dentibusorisniueis HortusRegius Parisiense. Inst.

rei herb , 282.

76
Charles de l'Ecluse (1526-1609) fou l'autor de

dues obres cl ássiques per a la flora d'Europa,

fruit de sengles viatges: un per la península Ibe

rica i l'altre per la regió Pontica. Fou el primer a

descriure nombroses plantes americanes cultiva

des als jardins peninsulars pero tarnb éti devem

les prirneres descripcions del casranyer d'Indies,

algun deis prirners gravats publicars de les ruli

pes d' orient, com també la introducció de mol

tes especies que es van generaliezar als jardins eu

ropeus, com francesilles i anernones. Va

organitzar el jardí Boranic de la cort deis Habs

burgo en temps de Rodolf 11. a Viena. i, a finals

del segle XVI, acceptá la direcci6 del jardí Bota

nic de Le iden, que tanta importancia cindria
anys més tard en la consolidaci6 de la botánica

com una disciplina autónoma o en la introduc

ci óde nombroses plantes ornamenrals.

77
Giuseppe Arcimboldo (1526-1593) en el seu re

trae Vertumne (retrar de RodolfIl) , 1590, dibui

xa una tulipa vermella.

78
Successor de joan Plaza a la catedra de Botánica

de la Universitat de Valencia i en la direcció del

jardí Botánic de la ciutat,

79
Les lamines 207, 211, 213, 215 i 217. ].M. L6

PEZPIÑERO, "El códice Pomar (ca. 1590). el in

terés de Felipe 11 por la historia natural y la ex

pedición Hernández a América». Cuadernos

Valencianos de Historia de la Medicina y de la
Ciencia. Serie A (MonografIas) . Vol. XXXVII.

1991, Valencia, Instituto de Estudios Documen

tales e Hist óricos sobre la Ciencia. Universidad

de Valencia-CxfC. Les lamines fan pensar que

aquestes plantes es cultivaven als jardins reials a

partir de bulbs obringuts, bé deis jardiners fla

menes contractats pel monarca español, bé de

Charles de l'Ecluse.

80

In hortis colitur, vulgo Tulipajaspeada, ex bortis
montirhilarishabui.

81

Cercis siliquastrum L.

82

Cyclamen persicum Mill .

83
No podem assegurar que la indicaci6 a les eti

quetes de l'herbari «In hortis colitur» es corres

pongui exacrarnent amb la que diu «domi cole

barn ». Alrramenr els nos tres boranics s6n

sempre molt curosos en les indicacions de pro

cedencia de les plantes. particularment quan

provenen de recol-leccions de plantes esponta

nies, de jardins bor ánics o de donacions del s

seus corresponsals. La suma de les dues indica

cions podria respondre al conjunr de la flora

ornamental barcelonesa encara que sembla rao

nable suposar que rnajoritariarnent vinguessin

del scu jard í.

84

Cardiospermum halicacabum L.

85
R. Dooonxs, Remberti Dodonaei ... Trivm
priorvm de stirpivm historia commentariorum
imaginesad viuum expressae: una cum indicibus
graeca, latina, officinarum. germanica, brabanti
ca, gallicaq[ueJ nomina complectentibus. 1553.
Antverpiae [Anvers], loannis Laei . [48),439, [9)

p., il.; 8° (17 cm).



86
Sembla raonabl e pensar que s'hagués inspirar en

jardins deis Pa'isosBaixos, ja que estava destinat

a1s «Terciosde Flandes»

87
Cataleg del Museu d'EI Prado , P02677 . Poden

veure's en primer terme, en el grup de flors al

peu de la dee ssa, un lIiri de m ar, descrir per

Charles de l'E cluse, el 1576 , prop de Valencia,

i el capltol gr oc d 'una nyárnera , pr ocedent

d'America del Nord i descrita pocs anys abans

que fos pintat aq uest ol i. A baix s'o bserva un

gran gira- sol i una corona imperia l. Diversos

narcisos i nadales apareixen arreu.

88
Per exernple, e1s c1avells de moro i les francesilles

amb les dálies, originarles de Me xic i descrites

per Antoni Josep Cavanilles (Valencia, 1745-Ma

drid, 1804) a finals del segle XVIl!.
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