ANTICS OFICIS DEL COLLSACABRA
L’APOTECARI
Durant els segles XVII i XVIII, el poble de
Rupit visqué els anys de més esplendor,
prova d’això és el testimoni que podem veure
en moltes llindes de finestres i portals on hi
ha una gran varietat de gravats referents a
oficis. Ens fixarem amb el d’apotecari, que
seria el nom de farmacèutic, amb la
diferència que en aquell temps era el que
componia gairebé totes les medecines,
ungüents, potingues, etc.
Poca cosa sabem de l’ofici d’apotecari a
la vila de Rupit, però un valuós testimoni ha
arribat fins als nostres dies. Al carrer del
Manyà, núm. 1, a la llinda del portal
d’entrada, a ca l’Apotecari, avui anomenada
can Mestre, hi ha gravada aquesta inscripció:
ALTISSIMUS CREAVIT DE TERRA MEDICAMENTA, ET
VIR PRUDENS NON ABHORREBIT ILLA. STEPHANUS
1688 BEGUERIE. Això és: “Déu va crear de la
Terra els medicaments, i l’home prudent no
els menysprea. Esteve Begueria 1688”.
Antigament totes les famílies s’abastaven
de medecines. “Fins a la mort s’hi arriba
viu”, que deien els vells. A totes les cases hi
havia una petita farmaciola on podies trobar
una gran verietat d’herbes medicinals,
ungüents, pells, fiblots de serp i potingues,
més de les que hom es pugui imaginar. Hi
havia herbes remeieres per “curar-ne tots els
mals”. Molta gent era analfabeta, però tenia
un gran coneixement de les plantes
medicinals i remeis casolans, barrejat amb
una gran dosi de superstició que ja havia
heretat dels seus pares.
De tant en tant baixaven de la muntanya
unes dones a qui deien “les pegataires”, que
solien venir de la Cerdanya, de Tuixent i
d’altres llocs. Portaven oli d’avet, esperit de
trementina, ungüent de serp, herba
queixalera, corona de rei i d’altres
andròmines. També tot sovint solien pujar de
Vic i més que més d’Olot, uns herbolaris que
compraven herbes medicinals com: flor de tei
(til·la), herba de milfulles, borratja de roca,
comí, cabell de blat de moro, centaura, cua
de cavall, canuguera, flor blava, flor de
soguer (saüquer) etc.

Personalment, els primers diners que vaig
guanyar quan era petit varen ser recollint
herbes medicinals.
Són molts els refranys i dites populars
que havia sentit dir a la gent d’aquell temps.
Heus-ne ací alguns:
• Aquell home s’ha mort tenint malves a
l’hort?
• Si vols saber el teu mal, examina
l’orinal.
• Pren l’herba que vulguis, que fins a la
mort hi arribaràs viu.
• Cuida el teu cos i et durarà tota la
vida.

Llinda de l’antiga
casa de l’Apotecari,
al carrer del Manyà,
1, de Rupit.
Foto: Miquel Banús
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