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  h i s t ò r i e s  d e   c i e n t í f i c s

C ristóbal Acosta va nàixer el 1515, probable-
ment a Tànger, ciutat que es trobava sota la 
sobirania portuguesa en el segle XVI. La seua 

família, d’origen jueu, potser s’havia refugiat a la ciutat 
nord-africana arran de les persecucions antisemites de 
1497. Acosta va estudiar medicina en una universitat 
castellana, segurament Salamanca, i a l’abril de 1568 
es va embarcar cap a l’Índia amb el seguici de Luiz de 
Ataide, que acabava de ser nomenat virrei de Portugal 
en aquell país. L’expedició va arribar a Goa al setem-
bre i Acosta hi va romandre uns quants anys. A Goa 
va entrar en contacte amb el gran naturalista portuguès 
García de Orta. Va treballar com a metge a l’Hospital 
Reial de Cochin, on va organitzar un jardí botànic, a 
més de participar en la batalla naval contra els àrabs a 
Ormuz. Durant aquesta etapa va practicar herboritza-
cions en la costa Malabar i en altres llocs de l’Índia i 

va conèixer també de primera mà la cultura xinesa, les 
riqueses i els seus avenços cientifi cotècnics. Testimonis 
biogràfi cs que apareixen al seu Tractado de las drogas 
(1578) i al Tratado en loor de las mugeres (1592) indi-
quen que al voltant del 1570 va tornar a Lisboa fi ns que 
al 1576 l’Ajuntament de Burgos el va contractar com a 
metge i cirurgià de la ciutat, a la qual va dedicar el seu 
tractat sobre les drogues. Però els arxius indiquen que 
va deixar el càrrec amb la mort de la seua dona el 1587 
i probablement sobre aquesta data es va retirar defi niti-
vament a l’ermitori de la Penya de Tharsis. En un tractat 
posterior de contingut religiós (1592) va relatar la seua 
vida com a eremita i es veu que hi va continuar exercint 
de metge i estudiant les plantes medicinals fi ns que va 
morir, al voltant de 1594.

La seua obra botànica pertany al corrent renaixentista, 
que va donar gran impuls a les herboritzacions regionals 
i a la fl ora exòtica, en la línia que representen Leonhard 
Fuchs i Otto Brunfels. El principal interès botànic d’Acos-
ta era l’aplicació terapèutica de les plantes, i seguia el mè-
tode de descripció botànica de Valerius Cordus consistent 
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Làmines del Tractado de las drogas de Cristóbal Acosta fruit de les 
seues herboritzacions en la costa Malabar i altres llocs de l’Índia.
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en una descripció general del vegetal i després dels seus 
elements morfològics: arrel, grifó, fulles, fl ors, fruits i de 
l’entorn geogràfi c de la planta sense tecnicismes, inclo-
ent-hi la nomenclatura castellana vulgar. L’orientació de 
la seua principal obra, el Tractado de las drogas és molt 
pragmàtica en funció de les propietats terapèutiques i els 
usos comercials i industrials de les plantes descrites. El 
Tractado d’Acosta no és merament descriptiu, sinó que 
inclou referències a les tècniques d’obtenció i preparació 
de remeis, als abusos fraudulents o a detalls sobre la co-
mercialització i el preu de les plantes.  

En l’última etapa de la seua vida, el 1592, Cristóbal 
Acosta va imprimir dos llibres dedicats a la refl exió mo-
ral: Tratado en contra y pro de la vida solitaria. Con 
otros dos tratados uno de la Religión y Religioso, otro 
contra los hombres que mal viven... i un altre Tratado 
en loor de las mugeres, y de la castidad, honestidad, 
constancia, silencio y justicia: con otras mu chas parti-
cularidades, y varias historias. Dirigido a la serenísi-
ma señora Infanta Doña Catalina de Austria... Aquests 
tractats mostren una preocupació per la mort i l’espiritu-
alitat, i Acosta hi lloa les virtuts de la dona cristiana en 
el mateix sentit que Lluís Vives o Fray Luis de León.

L’obra botànica d’Acosta gaudí d’una ampla difusió 
a Europa gràcies a la versió llatina feta per Charles de 
l’Écluse (Carolus Clusius) i publicada per la famosa im-
premta de Plantin a Anvers. Clusius va compendiar les 

obres botàniques d’Acosta, García de Orta i Nicolás Mo-
nardes en successives edicions, després de descobrir els 
importants treballs hispanoportuguesos durant un llarg 
viatge per la Península Ibèrica el 1564. Havia quedat 
impressionat pels Coloquios dos simples, de García de 
Orta, i el va traduir al llatí sota el títol de Aromatum et 
simplicium aliquot medicamentorum apud indos nas-
centium historia (1567). En la Dedicatoria comentava 
Clusius: «En el viatge per Espanya vaig trobar casual-
ment un llibre publicat a Goa que acabava d’arribar de 
les Índies orientals, escrit en llengua lusitana, i em va 
agradar tant que vaig decidir publicar la història dels 
aromes i les plantes de les Índies…»

Atret per la fl ora exòtica i pels descobriments de no-
ves plantes a les Índies orientals i occidentals, Clusius 
va assumir una tasca de difusió europea de la botànica 
hispanolusitana. En un viatge a Anglaterra va conèixer el 
Tractado de las drogas... de Cristóbal Acosta, el va tradu-
ir al llatí i el va imprimir el 1582 sota el títol de Aroma-
tum et medicamentorum in orientalii India nascentium 
liber, als tallers de Plantin. Les dimen sions comercials, 
industrials i científi ques de les noves plantes exòtiques 
procedents de les Índies van donar importància als tre-
balls dels nostres botànics i metges renaixentistes.
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