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Excel.lentísim Senyor President
Digníssimes Autoritats
Molt ll.lustres Senyors Académics
Senyores i Senyors,

És per a mi un gran honor I'haver estat elegit Membre
Numerari d'aquesta Reial Académia de Farmácia de Bar-
celona. Amb emoció Srs. Académics, us paleso la meva
gratitud, ja que tant alta distinció s'ha d'atribuir, més que
als meus mérits, a la vostra indulgent benevolenga. D'aci
en endavant em comprometo a col.laborar fidelment en
l'ámbit d'aquesta digníssima i prestigiosa Corporació.

És costum en les Reials Académies que el recipiendari
faci I'elogi de la persona i I'obra del seu antecessor, peró
en aquest cas la vacant de <Geologia>> s'ofereix per pri-
mera vegada, amb la qual cosa em veig dispensat de com-
plir tan grata i justa obligació. A canvi permeteu-me una
molt afectuosa al.lusió a la nostra Facultat de Farmácia,
on he passat tants anys, primer com alumne i més tard com
a professor de Geologia i Edafologia i Coordinador d'Es-
tudis. D'ambdues etapes guardo molts bons records: de
la discent, els de la il'lusionada iniciació a la vida univer-
sitária, amb les fatigues i les alegries compartides dia a dia,
en bona companyonia amb professors i  alumnes del curs.
D'entre els vells amics condeixebles, vull fer menció de
Margarida Sales i Joan Sabaté, units poc més tard en felig
matrimoni. Avui ell és el brillant President d'aquesta molt
il.lustre Casa. La segona etapa em va permetre conviure
i compartir responsabilitats amb antics i benvolguts mes-
tres, dels que molts podria citar, peró simbólicament, com



a representants de tots el ls, en l lur professionali tat, altura
científ ica, serietat i  humanitat no podem passar per alt els
Professors i  bons amics, A. Del Pozo, J. M. Suñé i T. Ad-
zet, i  a la també bona amiga i ánima de I 'administració
i del Deganat, la documentadíssima i molt genti l  Sra. F.
Perales.

De la també entranyable Facultat de Biologia, on está
ubicada la meva cátedra d'Edafologia, cal evocar amb gra-
t i tud com a dignes representants del Claustre, els benvol-
guts mestres i  dist ingits amics i  companys Professors Drs.
A. Caballero, E. Gadea i O. de Bolós.

També expresso el meu sincer agraiment als molt il.lus-
tres Srs. Académics Drs. J. Uriach, V. Iranzo i R. Parés
que em varen proposar com a candidat. A aquest últ im,
I 'agralment és per doble motiu ja que, a més, molt ama-
blament ha assumit la tasca de contestar-me. També he
d'agrair a J. Garrigó la seva eficag col.laboració, als Profs.
Drs. J. Danon i J. Boatel la I 'adient informació l l iurada
i a la Comissió lnterdepartamental de Recerca i Innova-
ció Tecnológica, C.I.R.I.T. de la Generali tat I 'haver as-
sumi t  I 'ed ic ió  del  present  Discurs.

Aquest vull dedicar-lo a la meva estimada esposa Joa-
na, perqué el seu coratge, entrega i bon criteri ,  a més dels
seus sólids coneixements científics, han estat essencials, tant
en la seva elaboració, com decisius en la meva vida uni-
vers i tár ia ,  inc losa en la  nost ra comuna quot id ian i ta t .

LES TERRES MEDICINALS

<En obsequio a los desvelos de la antigüedad a que tan
deudores somos, repitan nuestros prácticos nuevos ensa-
yos, seguro que respondrán satisfactoriamente a sus indi-
caciones las tan olvidadas tierras medicinales>

Juan Gualberto Talegon
(El Restaurador Farmacéutico, Madrid 1867)



INTRODUCCIO

Amb el present Discurs pretenem sintetitzar I'evolució
paral.lela dels coneixements sobre la natura de les argiles
i llurs propietats terapéutiques des de la Prehistória fins
a I'actualitat. La paraula argila, deriva de la llatina <argi-
lla> i aquesta del mot grec <argillos>. Sobre I'origen
d'aquest, sembla que la majoria d'autors estan d'acord en
qué rau en el mot també grec ((argos)) que significa blanc
(albam argillam).

Per llurs propietats, entre les que destaca la plastici-
tat, les argiles són conegudes des de la més remota anti-
guitat. Ja en temps prehistórics s'usaren per fabricar ce-
rámica, tant d'ús culinari com funerari o per fabricar es-
tátues amb fins mágico-religiosos. S'han emprat també per
escriure (tauletes) i per a rentar, així com aliment (geofá-
gia) i com a medicament. Es aquest últim aspecte, el de
llurs aplicacions terapéutiques, el que ens interessa.

Procurarem seguir un ordre cronológic en I'exposició
i a la vegada tindrem en compte que en els orígens les ar-
giles, junt amb productes minerals més o menys afins tals
com ocres, miques, etc. eren inclosos en el terme genéric
de terres medicinals.

D'antuvi hem de puntualitzar que ens referirem no a
totes les <<terres>> medicinals, que inclouen productes quí-
mics molt diversos, sinó només a les agrupades en les ar-
giles i silicats afins, així com d'hidróxids de ferro i algu-
nes ((cretes))

Recordem que des d'un punt de vista general la terra
és un dels quatre elements básics de la majoria de cosmo-
gonies més remotes en el temps i en I 'espai, no sols en els



grecs com Democr i t  @57 a.C.) ,  Anaximandre (610-546?
a.C.) i  Empédocles (492-432 a.C.) per als quals els quatre
principis fonamentals de I 'univers eren la terra, el cel, el
foc i  I 'aire, i  la terra, I 'aigua, I 'aire i  el foc, per al primer
i per als dos últims respectivament. També a civilitzacions
africanes com a Malí, la terra juga un paper important en
el mite de la creació dels Dogons. Al Japó, I 'argi la, és un
deu mitológic. Per als tártars de I 'alt iplá d'Altai,  el fang
també destaca en un relat cosmogónic. Segons els indis Ho-
pi d'Arizona, la deessa de I 'Est va fer primer una dona
de fang... i  després I 'home. A Guatemala, els déus crea-
dors Tepeu i Gucumatzvaren fer de terra, d'argila, la carn
de I 'home... i  per als indis dels Andes, el déu Viracocha
modela f igures amb terra, els homes... En el l l ibre sagrat
del poble hebreu, la Bíblia, i concretament en el Génesi.
se cita el fang (textualment <pols de la terra>), com a ma-
téria primera emprada per Déu per a fer el cos humá. Per
al romá Lucreci (96-55 a.C.) la terra és la matriu comuna
de tot el que viu.

PREHISTORIA I ANTIGUES CIVILITZACIONS

Ja entrant en els aspectes terapéutics de les terres, fixem-
nos en el fet que molts animals seguint el seu instint de
conservació es rebolquen pel fang, per a curar-se ferides,
atenuar el dolor o calmar les picors. L'home prehistÓric
observa aquest fet i  el copia (Suñe, J.M. conf. inédita).

Hi ha proves que des de la més remota antiguitat I'ho-
me ha emprat productes minerals amb fins terapéutics. Junt
a restes d'Homo erectus i a Homo neanderthalensis s'han
trobat ocre roig, i ocre bru que ben segur utilitzava tant
com a colorant, amb fins est¿tics, mágico-religiosos i cu-
ratius.

En diverses estacions prehistóriques apareix, a més, cao-
lí, argila blanca, que devien emprar com a refrescant, an-
tisolar i descongelant. Els indis de Nord América des de
temps immemorial apliquen gels de bentonita bruta a fe-
rides, cremades i altres lesions de la pell. En la tauleta de
Nippur (Mesopotámia, 3000 a.C.), que és el text més an-
tic de medicina, se citen uns cent vint medicaments de na-
tura mineral, entre els quals s'inclou I'argila. A I'antic Egip-
te ja es coneixien moltes drogues, i entre elles diverses d'ori-
gen mineral. Així per a curar ferides i en dermatologia es
recomanen: terres, fang, argiles i mangra. Concretament
en el papir d'Éber s'explicita que <el fang d'aiguader no
s'ha d'emprar per a cremades...> i  sí, en canvi, el fang ne-
gre, la terra de Núbia i  I 'ocre groc. En diferents papirs i
en repetides ocasions se cita l'ús de la terra de Núbia, per
a dolors d'orelles, inflamació de la llengua, per a (empas-

tar)) o obturar dents malmeses per la cáries, etc.. Per cu-
rar la tracoma recomanen ocre groc i terra de Nubia.
Aquesta última en el papir de Hearst es considera refres-
cant .



Per a <malalt ies de dones> eren d'ús comú els emba-
durnaments de peus i  cames amb fang,  ta l  com es conLi -
nua fent actualment en alguns balnearis. Al Japó antic eren
d'ús comú les terres argi loses. Així se citen antics pots de
medicaments fabricats en cerámica i en els quals s'hi ha
trobat limonita, mica, haloisita hidratada, moscovita, etc.

GRECIA

El període pretécnic (segles VIII-VII a.C.) ja és r ic en
medicaments minerals dosificats en píndoles, bolus i tro-
ciscos. Així a la necrópolis de Ninu (Aeona, Dalmácia),
s'han trobat píndoles en les quals l'análisi evidencia un 6990
de matéries minerals. En <l'Odissea>> i en <l'il.Iíada>>, Ho-
mer (750 a.C.) enumera forga medicaments, d'el ls algun
de natura mineral. La primera notícia que es té de les ter-
res segellades -terra sigillata, terra Lémnia- la trobem
en el poema de l ' I l . l íada, en el passatge en qué I 'heroi Fi-
loctetes és curat de les seves ((pestil.lents ferides> a Lem-
nos, amb la terra sagrada del temple d'Asclepi. La terra
Lémnia també se cita en un passatge referent a Vulcá.
Igualment a I ' I l . l íada se cita la Rúbrica Sinópica, que vé
a ser el mangra.

Del període hel. lénic (s. VI-IV a.C.) ja hem avanqat a
la Introducció les concepcions cosmogóniques dels filósofs,
entre les quals destaquen les d'Empédocles (492-432 a.C.)
que propugna la teoria dels quatre elements: foc, aigua,
terra i aire. Precisament en excavacions d'aquesta época
s'ha trobat una <medalla> en la qual aquests elements es
defineixen per l lurs propietats de manera emfática: Ignis:
Acutus, Tenuis, Movil is. Aqua: Crassa, Movil is, Obtusa.
Terra: Crassa, Obtusa, lmmovil is. Aer: Movil is, Acutus,
Crassus. Cal que retinguem els mots emprats, car, crec que
per una deficient traducció o interpretació, s'ha anat re-
petint un sentit poc adient de la paraula crassa, referida
a terres i argiles, sovint traduida per grassa, greixosa, de
la qual cosa ja n'havien protestat savis com Bernard de
Palissy (1777'), que en to irónic comenta que ((com és que
tradicionalment les argiles són tingudes per grasses, si pre-



cisament serveixen per desengreixar?>' La inscripció de la

medalla ens és moli út i l ,  ja que veiem que el quali f icatiu

crassa, s'emprá a més de per a la terra, per a l 'aigua i per

a I'aire, i no per al foc, que es qualifica de tenuis' Per tant'

si tenuis és quelcom delicat i prim com les Planes, crassus

vol dir gtos, corpulent, gruixut, la qual cosa encaixa per-

fectamJnt amb ü terra, I'aigua i I'aire, que es troben en

masses considerables (<gruixudes>) en front del foc que'

per sort, usualment és quelcom locali tzat, <<prim>'' 
Palissy també protesta del qualificatiu viscós dedicat

a terres aigiloses, já que aquestes no tenen res a veure amb

el vesc, que hom extrau del Viscum album, producte que

ii q.r. ásiealment viscós i greixós. Referint-nos a les argi-

les, <millor és parlar de pastós, car el vesc i dels olis no

es áissolen en aig,ra, ans s'endureixen, en canvi I'argila es

dissol o dispersfmolt bé en I'aigua>>. (Oeuvres de Bernard

de Palissy, 1777 PP. 38-405).
Feta aquesta puntualització, prosseguim en el mÓn

hel.lénic. Figura destacadíssima en la medicina del perío-

de del mateix nom és HipÓcrates (460-377 a'C')' Ja Plini

(a.79 d.C.) I 'anomena <Príncep de la Medicina>> i la seva

obr" ,upoóa la primera aportació de tot un cos de doctri-

na médica o <Cbrpus Hippocraticum>>, en el qual se citen

terres medicamentoses, com I'ocre i la terra Sámia, tant

com a components de píndoles, com bolus, trociscos, etc"'

Concretament la terra Sámia, la recomana en <<De natura

Mulierebi> i I'ocre com a vomitiu. La cita del desig d'un
jove malalt de <clorosi> de menjar terra és un dels primers

iestimonis de la importáncia de la terra en Medicina (Ba-

roni, W. l97l).
Aristótil (384-322 a.C.), en el llibre quart de Meteoros

divideix els minerals en <fÓssils> i  metal ls. Els no metal ls
(<fóssils>) els subdivideix en terres i pedres. Aquesta és'

don.t, una de les primeres classificacions mineralÓgiques
conegudes.

Eitrabó iff,3? a.C.-242 d.C.) cita terres i minerals tals

com el mangra, argiles Qlib. l3) i la terra de CimÓlia (llib'

110), Arméñia terra, sinopica terra, etc. Ja en el període

hel. leníst ic Teofrast, (300 a.C.), classif ica els minerals en:

l 0

metal ls, pedres i terres, i  entre aquestes cita la rubra sinó-
pica, terra roja o l lapis roig que era com un ocre roig o
mangra (bol arménic) usada com dessecador i astringent.
En la secció 17 diferencia diverses argiles. Així parla ¿é pa-
l igorskita, de la terra Mélia, que deu ser quari en pols f i-
na o potser caolinita (o millowita). També parla de terra
Sámia, que correspon al caolí, que distingeix bé de la ter-
ra Cimolia, que és I 'actual Montmori l lonita cálcica (Ro-
ber tson 1958-63) .

Estrató, deixeble de Teofrast, en cas de cefalea, acon-
sella usar ((terra negra)).

En aquesta época s'estén l 'ús de tóxics, antídots i  elec_
tuaris. Antídot famós és el Mitrídat o Arteriaca laudata
creada per Mitrídates Eupátor (132?-63 a.C.) del qual es
diu fou el primer col.leccionista de minerals. Entre eis elec-
tuaris assoleix gran prestigi la Triaca, citada ja pel metge
Nicandre de Colofó. En aquesta famosa i complica¿isJi_
ma fórmula hi entrava Terra segellada.

Antiga medalla on consten els quatre components de la
natura: aigua, .foc, aire i terra, segons diversos .filósofsgrecs.

l l
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ROMA

Figures destacades són: Cels, Varró, Vitruvi, Pl ini,
Dioscórides, Andrómac i Galé.

Corneli Cels (s. I a.C.), qualificat com el <Ciceró dels
metges>> i també <l'HipÓcrates llatí>, escrigué De re me-
dica o Els vuit llibres de la Medicina. El llibre cinqué trac-
ta dels medicaments i en cita diversos d'origen mineral,
entre el ls I 'ocre átic, la terra d'Erétr ia, la terra CimÓlia,
I'hematites, etc. formant part d'ungüents, trociscos, i em-
plastres. La terra d'Erétria la recomana per a les llagues
i com emol.lient formant part de la composició anomena-
da Filotas. La terra Cimólia, la prescriu per curar crema-
des. L'hematites diu que forma part del col.liri <<rhinion>.

Terenci Varró (116-27 a.C.) també s'ocupa de les te-
rres en el seu escrit <<De variorum terrae genera)).

Columel.la, I'eminent agricultor gaditá, en la seva mag-
na obra <Els dotze llibres de I'Agricultura>>, parla de les
argiles en terapéutica veterinária, com antídot de les pica-
des d'animals verinosos, com escorpins, escorgons, ...i mu-
saranyes, mossegada dels quals caldrá ((untar amb terra
de paraire> dispersa en vinagre ( l l ib. VI cap. XVII).

Vitruvi Polius, famós escriptor, arquitecte i precursor
de la Hidrologia, en el cap. 7 d'Arquitecturae, cita diver-
ses terres medicinals com la Mélia Terra, ocre, de rubrica,
etcétera.

Realment és al gran naturalista Plini el Vell o Plini II,
a qui es deu una informació més completa sobre les terres
i llurs aplicacions medicinals fins a l'época en que visqué,
semble ésser en temps de Trajá. Plini el Yell (79-24 a.C.)
apodat el <<naturalista>>, escrigué una extensa obra: la His-
tória Natural o el Món de Plini, constituida per 37 llibres.

l 2

Especial interés per nosaltres té el llibre 35, i malgrat que
es t i tula <De picture et coloribus> perqué s'ocupa abun-
dantment de pigments i pintures, també tracta magistral-
ment de terres. Val la pena que ens detinguem un xic en
el capítol que tracte de terres amb aplicacions terapéuti-
ques i ressenyem encara de manera abreujada el text ori-
ginal: (. . .XIII .  De Sinopide>. El nom deriva de la vi la de
Sinope. També n'hi ha a Egipte, les Balears i Africa. Pe-
ró la millor ve de I'illa de Lemnos i de Capadócia, s'ex-
trau de cavernes... En medicina s'usa com emol. l ient en
emplastres i cataplasmes. S'empra contra llagues de llocs
<humits>>, com la boca i I'anus. En enema estronca el flux
de ventre. Beguda en dosis d'un denari para les pérdues.
Cremada i aplicada amb vi, cura les granulacions de les
parpelles. XIV. De Rúbrica. De Terra Lémnia.- Alguns han
cregut que la Sinopia no és més que una Rúbrica de sego-
na qualitat. Per aquests la Rúbrica de primera qualitat se-
ria la Terra de Lemnos, molt elogiada pels antics; no es
ven més que segellada, la qual cosa ha fet que s'anomenés
Sphragis (:segell). S'empra com a liniment entorn dels
ulls, endulcint llurs secrecions i dolors. Impedeix la secre-
ció de I'egílops (fístula llagrimal). En ús intern es pren en
un vinagre contra la hemoptisi; també es fa veure en afec-
cions de melsa i ronyó i per a les pérdues. Igualment s'em-
pra contra les metzines i en ferides de serps terrestres i ma-
rines. També entra en tots els antídots usuals (<...omni-
bus ideo antidotis familiaris>). XVI. De ochra.- L'ocre
s'extreu en mines de ferro. L'ocre cremat dóna la Rúbri-
ca. Totes les rúbriques són dessecants; també són bones
en els emplastres, inclus per I'erisipela. XIX. Melinum.-
La terra Melia o Melinum és blanca. La millor ve de I'illa
de Melos (o Milo, Grécia). Se'n troba a I'illa de Samos.
Es busca en venes entre les pedres. en medicina té el ma-
teix ús que la terra Erétria. Desseca la llengua per contac-
te, depila i suavitza la cabellera. XXI. Erétria terra.- Rep
el nom del territori que la produeix (l'illa gregad'Eubea).
Emprada per Nicomac i Parrhasius, és refrescant i
emolJient; cuita, cicatritzales llagues; sobretot és bona com
a dessecant, així com per a maldecaps i per a descobrir su-

l 3
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puracions internes: en efecte, es reconeix que hi ha pus si
I'Erétria mullada aplicada sobre la pell, no es desseca.
XVIII. Armenium.- Es refereix Plini a la pedra d'Armé-
nia, de color blavós i propera a la Crisocola, perÓ d'un
blau més clar. A medicina es fa servir per tenir cura del
cabell, en especial, les pestanyes. LIII. De terra Samia.-
Es distingeixen dues terres de Samos. Una s'anomena col'li-
ri i I'altre áster. Per ser apreciada, la primera ha de ser
fresca, lleugera i enganxosa ala llengua. La segona és més
compacta i és blanca. Totes dues es cremen i es renten. Hi
ha qui prefereix la primera. S'incorporen a emplastres des-
secats i a composicions oftálmiques. LIV. Eretriae terrae
genera.- També hi ha dues varietats de terra Erétria: una
de blanca i una de cendrosa. La primera és preferida en
medicina. LV. De terra ad medicinas lavanda.- Totes les
terres es renten amb molta aigua i s'assequen al sol; des-
prés es trituren a dins de l'aigua i es deixen dipositar en
forma de pans: es fan coure dins de gresolets, que hom
agita sovint. LVI. De Chia terra, de Selinusia, de pnigiti-
dae, de ampelitidae.- La terra de Quios és medicamento-
sa, és blanca i té les mateixes propietats que la terra de Sa-
mos. S'empra especialment per a cosmética femenina, igual
que la terra Selinusia. Aquesta és d'un color lletós i és dei-
xata molt fácilment en I'aigua. La pnigitis, molt semblant
a I'Erétria, es troba només en masses més grolleres i s'en-
ganxa a la llengua. Actua com la terra Cimolia, peró menys
enérgicament.

L'ampelitis recorda molt el betum. Se'n reconeix la qua-
litat quan es fon en oli com la cera i quan rostida conser-
va el ieu color negre. És emol.lient i resolutiva. A més s'in-
corpora a medicaments, principalment els que tenen per
objecte embellir les parpelles i ennegrir els cabells. LVII.
Cretae ad vestium usus, Cimolia, Sarda, Umbrica, Saxum.-
Hi ha moltes varietats de cretes entre les quals s'hi comp-
ten dues terres cimólies, emprades en medicina I'una blanca
i I'altra tirant vers el porpra. Totes dues humectades amb
vinagre, resolen els tumors i paren les fluxions. Curen les
minoves i les parótides, i utilitzades com a tópic, els bér-
bols i les pústules. Si s'afegeix afronitre, oli de xiprer, ce-
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ra i vinagre, descongestiona la inflor dels peus. Aquest trac-
tament s'ha de fer al sol i  al cap de sis hores rentar la part
afectada amb aigua salada. Amb oli de xiprer i cera és bo
per les inflamacions de testicle. La creta té també virtuts
refrescants i en liniment per a la suor excessiva. Amb vi,
en banys, cura les pápules. És famosa sobretot la de The-
salia. Es troba a la Lycia, vora la vi la de Bubon... LIX.
Terra Galata. Clupea. Balearica. Ebusitana.- La terra de
I' i l la de Galata i  la dels voltants de Clupea, a Africa mata
els escorpins; la de Balears i  Eivissa, les serps.

Veiem com Plini, en aquest últim apartat ens parla de
((terres antídot>.

Laterra Sámia de la qual ens parla Plini probablement
és caolinita i les terres de paraire (Cimdlia), són terres d'alta
capacitat d'absorció, generalment montmorillonites i a ve-
gades attapulgites. En aquesta época hi havia una certa con-
fusió entre els termes: terra, creta, argila, ocre. Segons
Caillere-Henin (1963), la cimolita de Plini deuria ésser una
barreja de montmorillonita i alunita i segons Robertson
deuria ésser montmorillonita cálcica. Probablement la ter-
ra de Lémnia s'acosta a I 'ocre roig.

També en altres llibres cita la terra Lémnia com a com-
ponent d'antídots i medicaments. Així en el llibre 29la ci-
ta com a component d'un antiverí, junt a sang d'oca i suc
d'espí i en el 28 recomana la terra roja de Lemnos mescla-
da <amb trompa d'elefant>, com afrodisíac.

Pedaci Dioscórides, nascut a Anazarbeu (Sicília), vis-
qué al segle I. Escrigué sis llibres sobre Matéria Médica.
El cinqué el dedicá a vins i minerals. L'<<enologia médi-
ca)) comprén els 43 primers capítols i la resta fins al cent
quaranta inclou ((tota classe de minerals>>, entre els que
hi figuren les següents terres medicinals; 4i . De ochra.- Té
virtut <de prémer>>, corroir, de fondre els foróncols i in-
flamacions i de <reprimir>> la carn massa crescuda. Barre-
jat amb cerat rebla les nafres profundes i trenca els ten-
drums que es formen en les articulacions. 70. De Rúbrica
Sinopica.- Desseca, restreny i tanca els porus, per la qual
cosa es barreja útilment en emplastres per ferides i en tro-
ciscos dessecatius i  estípt ics. Restreny el ventre. Es dóna



a malalts de fetge. É,s el Bol arménic vulgar o comú. 72.
De terra Lémnia.- Sol venir de I'illa de Lemnos i s'extrau
d'una cova i després de neta i barrejada amb sang cabru-
na li donen forma de pastilles i li marquen un segell que
té una cabra esculpida. A partir d'aquí, se'n diu segell de
cabra. Beguda amb vi és molt enérgica i potent contra els
verins mortífers i si se'n beu abans que aquests, els fa vo-
mitar. Serveix contra les picadures i les mossegades de les
feres verinoses. Es barreja en antídots i és útil contra la
disenteria. És el Bol armeni oriental i la terra segellata. 128.
Erétria terra.- Hi ha dues varietats de terra Erétria: una
de molt blanca i I'altra de color cendrós. La molt blanca
es té per excel.lentíssima... constreny forga, refresca i
mol.lifica moderadament. A més infla la carn de nafres
profundes i cicatritza ferides sagnants. 129. De Sámia te-
rra.- La terra Sámia convé escollir-la molt blanca, lleuge-
ra i que s'adhereixi a la llengua, blana i que s'engruni fá-
cilment; és I'anomenada per alguns col.liri. Es troben dues
espécies de terra Sámia, la citada i I'anomenada aster, que
és molt crostosa i espessa com la pedra d'esmolar. Té la
mateixa virtut que la terra d'Erétria i es crema i renta de
la mateixa manera. Estronca les hemorrágies de sang del
tórax i es dóna a beure amb la flor de mangraner silves-
tre, en cas d'excessiu flux menstrual. Aplicada amb aigua
i oli rosat, talla la inflamació dels pits. Frena la suor i be-
guda amb vi auxilia els mossegats per les serps i els em-
metzinats de mortífer verí. 130. De Sámia pedra.- A Sa-
mos, s'hi troba una certa pedra, que usen els argenters per
a polir l'or i fer-lo resplendent. La millor és blanca i mas-
sissa. Té la facultat de constrényer i refrescar. Beguda, és
útil contra les flaqueses de I'estómac, peró embota els sen-
tits. Instil.lada amb llet als ulls, és útil a reumes i llagues
que els afligeixen. També es creu que accelera el part, i
penjada al coll, guarda les embarassades de mal part. l3l.
De Chia terra.- Igualment, de la terra Chia escollirem la
blanca, la que tira a color més cendrós, és semblant a la
Sámia, perqué també és crostosa i blanca, encara que té
forma diferent. Té les mateixes facultats que la Sámia, i
a més treu les arrugues de la cara i li_dóna un color gra-
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ciós i  bri l lant, no sols a la cara sinó a tot el cos. Finalment
s'usa en l loc del nitre per a treure la suor dels banys. 132.
De Selinusia terra.- Té els mateixos efectes que I'anterior
i és tinguda per excel.lentíssima la molt blanca i brillant,
que fácilment s'engruna i la que banyada es desfá molt rá-
pidament. 133. De Cimolia terra.- N'hi ha dues varietats:
Una de blanca i I'altra que tendeix a porpra i és una mica
més grassa al tacte. L'última és la millor. Ambdues, dis-
persades en vinagre, resolen les excrescéncies que s'engen-
dren rera les orelles i qualsevol altre apostema. Aplicada
d'immediat, en forma d'unció, sobre cremades de foc, im-
pedeix la formació de butllofes. És antiinflamatori gene-
ral i s'aplica positivament contra el foc de Sant Antoni.
134. De pnigit ide.- Pel color s'assembla a la terra d'Eré-
tria, encara que els trossos són més grollers; és freda al
tacte i molt enganxosa a la llengua. Té la mateixa virtut
que la Cimólia peró un xic més flaca. Alguns la venen com
terra d'Erétr ia. 137. De Mélia terra.- S'assembla, pel co-
lor, a I'Erétria cendrosa i és de tacte aspre. Refregada en-
tre els dits fa cert soroll, com quan es rasca la pedra es-
ponja. Té la facultat de l'alum, encara que més fluixa. Des-
seca moderadament la llengua. A part, neteja molt bé el
cos, li dóna color <<graciós>>, aprima els cabells i extirpa
asprors de la pell i l 'herpes. Es barreja cómodament amb
els altres emplastres verds. 138. De Ampelitidae.- També
anomenada Pharmacitidae. S'extrau de Seleucia, Síria. I
és preferida la negra, semblant a carbó de pi, que es desfá
en lloses, brilla igualment en totes les direccions i batuda
amb un xic d'oli es fon tot seguit. Té poder resolutiu i re-
frescant. S'usa per embellir les pestanyes i les celles, i per
a teny i r  e l  cabel l . . .>

A Andrómac el Vell, de Creta, que fou arquiatre de
Neró, se li deu la descripció de la Triaca Magna. En ella
un dels ingredients és la terra segellada.

El món de la medicina romana culmina amb Galé, que
neix a Pérgam (Asia menor, 131-201 d.C.), de famíl ia gre-
ga. Realment Galé és el <pare de la Terapéutica i de la Ga-
lénica>. Descriu les terres medicinals amb observacions pre-
cises, carácters organoléptics, maneres de reconéixer-les i
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propietats terap¿utiques. El seu inter¿s per la terra sege-
l lada, el va fer anar dues vegades a I ' i l la de Lemnos, ((no-
més per veure com es preparava)) segons comenta Laguna
en una traducció del llibre cinqué de Dioscórides (pág. 543).
L'obra que ens interessa és Galeni de Simplicium Medica-
mentorum Temperamentis ac Facultativus i concretament
el llibre nové que parla de: Terrarum, ac metallicorum fa-
cultate. En el capítol segon parla de: Argillam, Lémnia ter-
ra, (amb els sinónims Sigi l lu Lemnium, Sigi l lu Dianae Sa-
crum, Lemniam Rubrica, terrae Sacra, Lemnias sphragi-
das), i en el quart a més de la terra Sámia parla de: Sa-
mius Aster, Coll ir ius, Selinusia terra, terra Cimólia, Am-
pelites, Pharmacites, Crética terra, terra Eretriensis, Pni-
gites, terra Arménia, Bolus Arménia i  Lapídes arménic.
En el segon apartat explica molts aspectes de la terra Lém-
nia, fruit dels seus viatges a Lemnos. Comento alguns
d'aquests: <<la terra de Lemnos portava marcada uns se-
gells amb la figura de Diana o d'una cabra i era conside-
rada una terra sagrada. Era una Rúbrica que no tenyia les
mans. Provenia del cim d'un turó rogenc, proper a la ciu-
tat d'Hephestias o Ephaistia ala part oriental de I ' i l la. El
turó és erm i d'aspecte cremat. S'usen tres varietats de ter-
ra Lémnia. La primera, anomenada sagrada i que ningú,
excepte les sacerdotesses, no podia tocar; la segona, que
es deia rúbrica fábril o tectónica, emprada usualment per
joiers i fusters i la tercera que tenia propietats detergents
i s'emprava per treure taques de la roba. Una sacerdotes-
sa de Diana, després d'escampar ordi i  blat al camp, i  des-
prés d'algunes cerimónies, n'extreia de la primera un ca-
rro ple. <Va ser portada a la ciutat i preparada a I'aire lliu-
re: barrejada amb aigua i beneida per alliberar-la d'impu-
reses. L'aigua sobrenedant era decantada. La terra dipo-
sitada era remoguda, eliminant les pedres i les sorres i es
pastava fins que tenia una consisténcia com la cera. Es ta-
llava en pastilles, se segellava i es deixava assecar a I'om-
bra. En preguntar Galé quan s'hi barrejava la sang de ca-
bra, (ja que aquesta era la versió de Dioscórides i altres
autors -peró no la de Plini-,  els presents van esclatar
a r iure d 'aquest  <acudi t>.  Un prohom de I ' i l la  l i  va l l iurar
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un antic l l ibre sobre la preparació, l 'ús i  les virtuts de
la terra de Lemnos, i  Galé va aprofi tar el viatge ja que,
es va endur vint mil pasti l les de terra segellada per als seus
pacients. S'usava per nafres recalcitrants i en picades de
serps o mossegades de feres. Barrejada amb ginebrons
constitueix el remei Dia Arceuthidon, que, l i  van dir, és
efectiu emétic antiverí, en cas d'ingestió de cantárides o
llebre de mar. També, presa en vi aigualit i externament
barrejada amb vinagre fort, curava les mossegades de gos
rabiós; també va bé la terra segellada amb vinagre per a
les llagues toves.

Galé diferencia la terra de Lemnos del bol arménic. Fa
notar que li van donar pedra arménica per lluitar contra
una plaga cruel i va ésser molt efectiva. Diu que la perso-
na que la hi va lliurar no n'hi deia terra arménica, sinó
pedra arménica. <<S'engruna com la cal i a la fi no hi ha
arena)). Laguna, en la traducció del Dioscórides comen-
ta, (pag. 543) en una nota de la versió de Galé sobre la
terra Lémnia i ens diu que <<l'anomenat imprópiament bol
armeni oriental no és més que la terra Lémnia perfecta>.
El bol armeni oriental vertader ha d'ésser groc. El bol ar-
meni és útil per la disenteria i qualsevol altre flux de ven-
tre, estronca la sang del pit i els humors que <destil.len>
els pulmons i asseca les llagues. Per tant, convé als tísics.
<<Doni's a beure amb vi blanc aigualit - si no hi ha febre
o mol t  poca!->.
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Frontispici de tom XIII de <<Operum Hippocratis coi, et
Galeni pergomeni, medicorum omnium principium>>, de
Charterius (1679.

Frontispici del llibre nov¿ de <<Galeni de Simpticium Me-
dicamento>> dins I'obra de Charterius (1679).
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Pdgina 543 de I'obra de Discdrides, en versió de Loguna,
on es tracto de la terra Lémnia.

Frontispici del tom IV de la Histório Natrurol de ptini acura de Millero (1766).
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PRIMERS TEMPS DE L'ALTA EDAT MITJANA

En els segles V-VI, destaca el compilador cristiá Aeci
o Aeti d'Amides, nascut a Mesopotámia, que estudia a Ale-
xandria i s'instal.la a Constantinoble. Escriu setze llibres
i classifica els medicaments segons el regne. Parla d'em-
plastres i ungüents i cita les argiles i les seves propietats
alcalines, absorbents, etc. Per exemple, en el capítol pri-
mer de Tetrabíblic a, parla de la terra de Chia. També cita
la terra Sámia, la crética, I'ampelítica, etc. Del bol arme-
ni, <<que era una terra friable, lleugera, dessecant...> fa-
mós antiverí i remei contra la pesta, ens diu que s'extreia
d'una muntanya situada prop de la ciutat de Bagana (Síria).

En aquesta fase de I'Alta Edad Mitjana a Occident, la
farmácia i la cultura en general resten a redós dels claus-
tres abacials. A les farmácies de monestirs i convents no
és estrany I'Armarium pigmentorum. I és en aquest arma-
rium allá on es guarden les terres medicinals, citades per
Plini,  Dioscórides i Galé.

Pau d'Egina (primera meitat del s. VII) és autor de Set
llibres de Medicina i en el seté, dedicat a Terapéutica, tracta
de diverses terres medicinals: terra Chia, De Cimolia ter-
ra, terra Selinúsia, terra Erétria, terra Sigillata, Alana gleba
Arménia, terra Umbria, etc.

Figura hispánica d'especial relleu és Sant Isidor, bisbe
de Sevilla (556-636) autor de les Etimologies o Orígens, im-
portant compendi (20llibres) dels coneixements de l'épo-
ca. En el llibre XIX parla: De Rúbrica, de la Terra Mélia,
i de I'ocre. En el capítol I del llibre setzé tracta de la terra
Cimólia i de la terra Sámia.
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Térres segellades d'époques grega, romone i medievsl. No-
teu la cabra, símbol de Diana.
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ELS ARABS

Els árabs des de temps remots usaven terres segellades.
Ja Dioscórides parla de terra Sarracénica, Worm (1655)
cita una terra Arábica sublutea, segellada amb carácters
alarbs, i Caesi (1636) parla de Rúbrica egipcia i africana.

Del segle IX és Joan Mesué o Eben Mesué, conegut com
Príncep de la Farácia i també Evangelista dels farmacéu-
tics. Escrigué uns Cánons, en els quals resumia el contin-
gut d'un antidotari o Krabadin, De Simplicibus i De Re
Medica. Les seves fórmules assoliren gran fama i el seu
ús es perllongá durant diversos segles. Així per exemple
a la farmacopea catalana coneguda com Concórdia (l5l l),
hi consten trociscos de terra segellada de Mesué, trociscos
d'allzelzengí de Mesué dels quals en forma part el Bolus
Armenicus i Cerats de Mesué, en els quals igualment el Bol
Armeni n'és un ingredient

De la transició del segle X al XI és el <Príncep dels met-
ges> Ibn Sina o Avicenna (980-1037) nascut a Bokara (Co-
rasan, Pérsia). La seva obra cabdal és <Regla o Cánon me-
dicinal>, que ve a ésser un compendi de les obres de Dios-
córides, Plini i Galé. El Cánon consta de 5 llibres. El lli-
bre cinqué, el dedica a la composició dels medicaments,
en ell, descriu els simples i tracta de la preparació de me-
dicaments complexos. Cita la pedra d'Arménia per fer sor-
tir la bilis negra i com astringent la terra d'Arménia. Una
recepta en la qual empra terra Sigillata és el Filonum per-
sicum. Per ell els quatre principis fonamentals de la seva
Cosmogonia, continuen sent, com per als grecs, el foc, la
terra, I'aigua i I'aire. En l'aspecta naturaüsta proposa una
classificació dels minerals més desenvolupada que les dels
autors greco-romans, ja que incorpora els nous coneixe-
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ments químics dels alarbs. La classif icació d'Avicenna és:
l .  Lapidem: Pedres i terres ( infusibles). 2. Metal lum: Me-
talls (fusibles). 3. Sulfur: Sofres o betums (o minerals sui-
furats) que són combustibles. 4. Sales: Sals (solubles en
aigua i saboroses).

Aquesta classificació no és superada fins el segle XVI
amb les d'Agricola i de Mercati, i té clara influéncia sobre
les obres d'Alfons X, Llull, Vilanova i Albert el Gran. Les
(terres farmacéutiques>, argiles, bolus, etc. queden doncs,
ubicades a la classe 1: Pedres i Terres.

Avenzoar (1094-l 160), conegut com el <preparador de
la triaca>>, nasqué a Sevilla (o a Peñaflor segons altres
autors). Escrigué un Tractat dels Simples, un Tractat dels
Aliments i Medicaments, un Tractat de Cosmética i I'obra
Thaisir o Taysir, dedicada al seu deixeble Averrois. En els
seus llibres parla de la triaca, de les argiles i de la pedra
bezoar.

Averrois neix a Córdova (1126-1198), és deixeble de
Avenzoar i arriba a ésser Cadí. En el seu tractat de medi-
cina se citen les argiles i el bol armeni.

L'alt nivell assolit per la Farmácia islámica ens ve pa-
lesat per I'existéncia d'unes <prefarmacopees)) anomena-
des Krabadins o Grabadins. Un famós krabadí de I'any
1125 és I Agrabadhin d'Al-kindi que exposa més de 800
materials d'origen animal, vegetal i mineral. Un altre és
el Krabadin d'Al-Samarcandi, del segle XIII,  també for-
ga complert. En el l  com en tota farmácia alarb, s'empren
terres, el bol armeni i la terra segellada, una varietat de
la qual, extreta de la gruta de Betlem, assolí fama <<mira-
culosa> tant en el mon islámic com al crist iá. Es tractava
de I 'anomenada <llet de Maria>>, argi la r ica en caolí que
es recomanava com a estimuladora de la secreció láctica
i protectora de la pesta. Estava segellada amb una imatge
de la Mare de Déu.

Thompson (1914) cita un l l ibre de medicina siríac del
segle XII, en el qual la terra Sigillata entra a diverses fór-
mules.
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ELS ULTIMS TEMPS DE L'ALTA EDAT MITJANA
AL MÓN CRISTIA
(MóN RoMANIC)

Ja des del segle IX va adquirint fama I'Escola médica
de Salern que persistirá fins al segle XII. Nicolau Praepó-
sit o el Salerniá llega a la posteritat un Antidotari amb di-
verses fórmules entre les quals hem de recordar Diacodon
<<Segons Nicolau>>, en qué intervé Bolí, i la Triaca Magna
de Galé <<Segons Nicolau> de la qual en forma part terra
sigillata seu boli. Aquestes dues fórmules figuren a la Con-
córdia de 1511. Un altre famós metge que acudí a Salerm
és Gilbert I'Anglic (l180-1250) que amb el <Compendium
totis medicinae>> s'anticipa tres segles a les Instituciones
medicae, que no apareixen fins al segle XVI. D'aquest met-
ge, la nostra Concórdia cita una fórmula d'un emplastre
en qué intervé el Bolí, probablement armeni, és I'Emplas-
trum contra rupturam secundum Gilabertum Anglicum.
No sé si és el mateix, peró Thompson (1914) cita Bartolo-
meus Anglicus del segle tretzé, que parla de terra sigillata.
Un altre Salerniá és Platearius el Jove, que cita una terra
medicinal en la seva obra <Practica>. Es tracta de terra
segellada que forma part d'un ungüent per afinar els ca-
bells (cosmétic): <contra asperitaten capillorum, commis-
ceatur pulvis terrae sigillata cum aqua calida...>.

Escoles properes i concorrents amb les de Salern foren
les de Nápols i més tard Montpeller.

Cronológicament abans de parlar de I'escola de Mont-
peller hem de citar una figura preclara del segle XII, Sant
Albert Magne o el Gran (l193-1280). En <De Mineralibus
et rebus metallicis> parla de Pedres i Terres. Classifica els
minerals o fossilia en tres grups: Lapidem, Metallum i
Media.
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Personatge eminent de I'escola de Montpeller és Ar-
nau de Vilanova (1245-13O5), <perla de tots els metges del
seu temps>>, (omnium medicorum viventium gemma). Sem-
bla que neix a Cervera i mor a Génova; fou metge pontifi-
ci i protegit del rei Jaume II. A De Simplicibus, una de
les moltes obres que escrigué, hi cita les següents terres me-
dicinals: el trocisc roig, l'argila, Bolus armena, Bolus i Si-
gillum Sanctae Maria que era una terra segellada, etc.

Terres segellades: tenes de <Sant Pau>> (amb la serp) i de
la Verge Maria (s. XIII-XWI).

Deixeble de Vilanova a Montpeller fou Ramon Llull
que en el Llibre de Meravelles dedica el capítol IV als Ele-
ments i el VI als metalls i també a les Pedres.

Al Lapidari d'Alfons X el Savi (1221-1284), hi hem tro-
bat descripcions d'alums, mangra, greda, talc, etc. La gre-
da, diu, és una espécie d'argila cuita. Del mangra (Sinópi-
da en llatí), ens diu, entre altres coses, que té <color de
hígado, es gruesa sustancia y muy pesada y de partes iguales
en sus cualidades y de naturaleza fria y seca. Cuando la
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remojan en agua crece mucho.) Es retentiva. ((La ponen
en medicinas para las menazones y otrossi porqué es dese-
cativa y ayunta mucho las partes que son desyuntadas...))
((.. .y para las postemas calientes y l lagas de los ententinos
et para los que escupen sangre...> <<Mata los gusanos que
se hacen en los entestinos...> Del talc també se'n diu ((suor
de núvia> i pot comparar-se a les gotes de rosada. <Hace
quedar la sangre al que escupe por alguna enfermedad. Eso
mismo hace a las mujeres cuando les sale más que no
conviene. . .  >>.

Al segle XIV hi ha grans epidémies de pesta negra, les
terres medicinals van molt buscades i es recerquen nous
jaciments. Dels originaris jaciments grecs: Lemnos, Me-
los, Quios, Samos, Erétr ia, o de I 'al lunyada Arménia, ja
en temps de l'imperi romá, s'havia passat a explotar la ter-
ra de Selinusia, Umbria, d'Arezzo i a I'edat mitjana, es
descobreixen a Betlem, a Siena, a Malta, Sibéria, Hongria,
Silésia, Franga,...  la qual cosa fa que junt amb les varie-
tats oficinals <efectives>>, circulin succedanis i adultera-
cions. És ben conegut el fet de la petició de Felip de Va-
lois (1348) al Col.legi de la Faculrar de Medicina de parís
de remei per la pesta negra... i Ia resposta intitucional és
la recomanació del Bol d'Arménia! i alguns altres
preparats.

Com a precursors de les Farmacopees es comencen a
estendre els Receptaris. En el Receptari de Manres a (3a7)
se citen Bolus en I'elaboració d'electuaris, argila i el <Bol
Armeni>>, també anomenat rubra sinópica, que és cicatrit-
zanti estíptic i s'aplicava a ferits i malalts de fetge. Es cita
com a component d'una <epitímia>, d'unes pólvores per
a curar nafres, com a component de dos ungüents i dos
emplastres diferents.

A més dels Receptaris, més tard Farmacopees, una font
de recerca per a les nostres terres farmacéutiques els cons-
titueixen els llibres de Tarifes, veritables catálegs que re-
flecteixen els tipus simples i compostos emprats en diver-
ses époques i llur preu. Per exemple en el llibre anomenat
Tarifa de gabelas, publicat per E. Nicaise a Avinyó el1397,
hi ha un capítol dedicat a <Especieria menuda i grossa>
en el qual hi consta el <Bolí armeni>.
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BAIXA EDAT MITJANA

A la Baixa Edat Mitjana assoleixen gran prestigi i po-
der diverses ordes religioses, algunes de les quals practi-
quen la farmácia hospitalária copiada dels alarbs i dels mo-
nestirs de I'Alta Edat Mitjana. En I'assisténcia als apes-
tats no es donava abast i es feia gran consum de les terres
segellades <excel.lentíssim i seguríssim remei per a la pes-
ta ide tota picada d'animal verinós i de qualsevol altre ve-
rí>. En escassejar s'estableixen monopolis, que es guarden
amb zel i es procura mantenir el prestigi de <la marca>> amb
un tipus de segell. Ja a I'Alta Edat Mitja, havia assolit forga
renom lalerrade Malta o de Sant Pau i és ara, en el segle
XV, quan el Gran Mestre Pinto de l'orde de Sant Joan,
instal.lada a Malta, pren al seu cárrec la recol'lecció i dis-
tribució de la dita terra. Aquesta terra de color blanc i de
natura calcária s'extreia de la cova de Sant Pau, situada
a Rabatto, suburbi de Civitavecchia a uns quinze quild-
metres de La Valetta. Per aquest motiu es deia terra de
Malta o de Sant Pau. Aquesta última denominació, així
com la de la cova és fruit d'una llegenda que es basa en
el fet descrit a la Bíblia (Actes dels Apóstols, 2.8, l-6). A
la cova arribá Sant Pau i d'altres náufrags i en arreplegar
llenya per a fer foc i així assecar-se, un escurgó se li agafá
a la má, peró miraculosament va resultar il.lés. És per aixó
que es creia que la terra d'aquesta gruta tenia propietats
antiverinoses. I també se'n deia, per tot allÓ exposat, Grácia
de Sant Pau i s'expenia amb el segell d'armes de I'Orde
dels Cavallers de Sant Joan o sia amb la creu de Malta,
o la imatge de Sant Pau sostenint un bastó, en la qual s'en-
tortolliga una serp. D'altres segells mostren Sant Pau orant
i també un vaixell, o Sant Pau i una serp.
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A més de terra segellada, en trociscos, bolus i  en pols,
comencen a estendre's gots, copes i gerros d'aquest ma-
teix material, amb idéntiques propietats antiverinoses, que
assoleixen gran predicament al Renaixement. Algunes
d'aquestes copes i gerros d'argila segellada, per incremen-
tar, suposem, els seus efectes mágico-curatius, tenien in-
crustades unes pedretes de color taronja que en deien <ulls
de serp>>, molt preades i que devien ésser dents de peixos
fóssils (d'aquestes pedres n'hi ha al tresor d'Enric V d'An-
glaterra).
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EL RENAIXEMENT

Amb aquest nom es designa el moviment renovador de
totes les activitats: Filosofia, Lletres, Arts i Ciéncies, que
va donar lloc a una nova visió científica basada en I'empi-
risme i en I'humanisme. Esclatá vers la meitat del segle XV
i assolí la plenitud en el XVI.

Fets destacats per a la Farmácia són I'aparició de les
farmacopees, i de figures originals com Paracels, i amb
relació a la Mineralogia, les d'Agrícola i Mercati. Es fa
un gran ús de les terres segellades, tant de Samos, com de
Quios, de Malta, d'It¿lia, d'Arménia i de Turquia com de
Saxónia, etc..

Continuen vigents els Receptaris. En el de Micer Jo-
han de Vic (1466) se cita el <bol ermini> <ermini>> i el <bol
d'Arménia> en diverses fórmules: n'32 ((- per a qui haya
tel en los ulls- aygua cuita, una lliura aygua ros, una onga
bon ermini>>, n'134 ((- per a guarir la disinteria - nous de
xipres seques edues parts de boli ermini)), o'136 (- per a
guarir lo traydor quant ve ques fa en qual se vol lloch de
cos - boli ermini pastat en vinagre fort)), n'177 ((- per a
guarir lo traydor ques fa en la cara o en altre lloch - boli
ermini e sia pastat amb vinagre fort a fur d'engüent>>, n'225
<<- polvora per a fer crexer carn - mastech, un poch de bo-
llo ermini, ensens mesclat, angarota, mimarans...>>.

Peró aquests Receptaris no oficials, donen pas a les Far-
macopees, que són codis oficials d'ús obligatori; la primera
de les quals és el famós Ricettario Fiorentino (1498) en qué
hi consta un Lectuari Jacintic, que inclou terra sigillata i
el Bolo Armeno, blanc de l'illa d'Elba, bol groc refinat,
Bol roig d'Alexandria... De les terres medicinals se'n par-
la especialment en el capítol de Minerali e suoi corpi affini.
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Pere Benet Matheu, apotecari barceloní, acaba d'es-
criure la primera Farmacopea d'Europa l'any 1497 i ro-
man inédita fins a I'any 1521 en qué es publica a cura dels
seus fills. Cita el Bol d'Arménia.

En la Concórdia Pharmacopolarum barchinonensium
( l5l l) se cita la terra sigillata, com ingredient a les següents
preparacions: Triaca Magna Galieni, secundo Nicolau, Fi-
lonum percicum, secundum Avicenam i L.Off.d'ajaccito
(<peste probata>). Laterra sigillata, junt al bol armeni els
cita a: Trociscum de terra sigillata, secundo Mesue i Ata-
nasia, secundum Nicolau. Del Boli armenici, se'n parla al
trociscum de Candelis, secundum Ebemesue i en el Cera-
tum fandelatum, secundum Ebemesue. Cita boli: en el Dia-
codon, secundum Nicolau, i en el emplastrum contrarrup-
turam secundum Gilabertum anglicum, i el boli junt amb
boli armenici en el trociscum allzelzeng, etc.

A la Farmacopea de Saragossa: Concordia Aromata-
riorum civitatis Cesaragustae (1546) s'hi citen el Bol, el Bol
Armeni preparat i la terra segellada. El boli armenici for-
ma part de I'Antidotus ex-Hiacinti i de I'Antidotus Emar-
garitis frigida.

Paracels (1493-1541) reconquereix el remei mineral. Dó-
na un gran impuls a la terapéutica química i rebutja radi-
calment, i creiem que injustificadament, les doctrines de
Galé, fins arribar a cremar públicament les obres d'aquest
i d'Avicena. Només accepta I'obra d'Hipócrates. Eren
temps difícils, en qué es cremaven llibres i persones, com
Miquel Servet, o s'experimentaven medicaments en com-
demnats a mort, que a vegades sortien ben parats, com
el cas de Thumblart, o molt malament com el d'un fran-
cés citat per Paré. I si no, vegem com ocorregueren els fets.
Era tal I'entusiasme per la pedra bezoar que Ambroise Paré
(1510-1590) cirurgiá de la cort en temps de Carles IX va
administrar sublimat de mercuri a un condemnat i li doná
després el beozar per a comprovar el poder d'antídot. L'ex-
periment fracassá i el pobre desgraciat va morir desastro-
sament. En canvi Joan Montanus cita (1585) un malfac-
tor de nom Wendel Thumblart al qual li van subministrar
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la mateixa metzina <<amb aigua de roses> i després <un
dracma de terra sigillata amb vi vell>; va tenir més sort
i es va salvar. Després de testificar aquestes barbaritats,
potser la classe farmacéutica haurá quedat consternada.
No sé si als galénics els consolará saber que a favor de I'ana-
tomia se'n feien de més gruixudes des de temps abans. És
quasi impúdic recordar el privilegi concedit el dia 3 de juny
de 1391 pel rei Joan I d'Aragó a la Universitat de Lleida
de poder ofegar per submersió els reus comdemnats a mort
a fi de poder practicar amb el seu cos I'anatomia.

D'aquesta época és Agrícola (1494-1555) <pare de la
Mineralogia> que en De Natura Fossillium (1546) dóna la
<primera classificació, seriosa dels minerals>. Els cossos
minerals els classifica en dos grans grups: 1.- Barreges He-
terogénies i 2.- Cossos Homogenis. I aquests últims els sub-
divideix en: Minerals Simples i en Barreges Homogénies
de Minerals Simples. Els minerals simples es classifiquen
en quatre grups: Terres, Sucs Solidificats, Pedres i Metalls.
El llibre X, el dedica a les terres. La majoria són argiles,
peró la nomenclatura que empra ha variat molt poc des
dels temps de Teofrast.

Les nostres terres medicinals estan ja, doncs, ben ubi-
cades en una classificació mineraldgica. Accepta la prác-
tica corrent de donar noms a les terres en funció de llur
lloc d'origen, peró el <pare de la mineralogia> ja troba in-
convenients en el sentit que terres de llocs diferents poden
ésser la mateixa i terres d'un mateix lloc poden oferir
diferéncies.

Una de les argiles que descriu és la que anomena Stein-
mark que equival a la caolinita. Parla també de terra lu-
tosa, Erétria, Sámia terra, Chia, argilla, Selinusia, Arme-
nium, Rúbrica fabrilis, etc.

Bernard Palissy (1510-1589) nascut a la diócesi d'Agen,
fou <potier de terre>, savi autodidacte que sense tenir co-
neixements de llatí va arribar a <filósof natural>> basant
els seus estudis en I'observació i en I'experimentació. Fundá
el primer Gabinet d'História Natural de París i fou sens
dubte I'home més expert del Renaixement en argiles, a més
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Frontispici, de les obres de Bernard de Polissy (1777).

Pdgina inicial d'un assaig sobre ls tems segellada, dins les
obres de Bernard de Polissv.
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d'anticipar el fet de la nutrició mineral dels vegetals, el sig-
nificat exacte dels fóssils, I'origen científic á'. i.r'uigii.,
subterrirnies i d' altres importanti d escobri-.n tr - Er.rTgre
nombroses obres. Especialment interessant per a nosaltres
és l'<Essai sur la terre sigillée>>. Ens explicá et cerimániat
religiós d'extracció i preparació de la teria de I-.-nor, .t..
I suggerí les possibres causes der seu poder curatiu:'<res
matéries calcáries de I'argila serien.e-éi eficag.ontru l'.*-
cés d'acidesa a I'estómac... Els principis rerruginos;;;;.-
sents, la preséncia dels quals dedueif per corJr roig dl la
terra segellada, són apropiats per a repárar els estraiís pro_
duits per la bilis alterada>. nEl nitre ó sah d'amoníac'na-
tiu present a les argiles (magnífica anticipació .n qu"ir.
segles al coneixement del fet de I'existéncia d'amoni ¿. ü.r-
canvi fixat per algunes argiles) té fort poder antídot cü-
tra verins. També el <vitriol>> de les argiles pot reaüo_
nar, alliberant una espécie de sofre necéssari, potser... aI'economia animal...>. En la seva obra, escrita a manera
de diáleg entre <la Teoria> i <la prácticau, ,ebut¡a fLoUjecció de l'ús d'aquests principis actius directament: <ni-
tre, vitrol, tintura de ferro, etc. ja que tenen massa forga
i massa activitat i alleugeririen alguns instants les nostils
malalties peró destruirien els nosties (temperaments). La
natura prefereix els remeis que ella preparalentament en el
seu si a tots els que fabriquém en ei nóstres laboratoris dequímica..->. Paraules plenes de saviesa médica q"r.n, .r-
talvien qualsevol comentari i que il.lustren ra sagacitat i
la profunditat d'aquest eminentíisim <terrisser> frincés Jel
segle XVI, que en aqu_esta i en altres qüestions .i.ntifiq,lár,
s'avanga 400 anys a llur solució.

Conrad Gesner (1516-1565), metge de Zurich apodat
<el Plini d'Alemanya> escrigué <De ñrum fossilum, lapi_
dium et gemmarum maxime figuris et srmilituái;ibilr;:ii,
un_ dels primers autors a repróduir, en el seu llibre, <<se_
gells> de terres segellades.

Fray Bernardino de Laredo escriu <Modus Faciendi,
cum ordine medicandi)) (152r) que segons Rafael Folch
(1933) és el primer tractat própiáment de farmácia esciit
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r
en castellá. Cita Trocisci de terra sigillata Mesue intitulati
ex inventione nostra, que consta de 29 ingredients. Cita
a més Blata terrenea, sinónim de terra rubea, així com Pro
terra sigillata, que diu és sinónim de Bol armeni. Textual-
ment comenta: <<...antiguamente había tierra sellada muy
buena de color rubio y sellada por personas principales,
pero que en su tiempo se gastaba otra de color blanco que
era de dudosa acción, por lo que entre buenos boticarios
se suele en su lugar poner un buen bol arménico faltando
aquella>.

Petrus Bellonius, célebre botánic de Le Mans, viatja
a Lemnos al 1553, com ho féu molt abans Galé i amb el
mateix fi: averiguar d'on es treia i com es preparava la ter-
ra segellada. En les seves <<Observations sur plusieurs sin-
gularités> (1588) diu que I'argila s'€xtreu d'un turó que
és al veinat de Kotchino. Descriu la cerimónia d'ext¡acció
el sis d'agost. Comenga amb una missa celebrada en una
petita capella al peu del turó per popes i monjos grecs, pre-
sidida pel governador turc. En acabar, caven una vena de
terra. Hi participen 14 o l5 homes. Els monjos omplen
uns sacs de terra i els lliuren a les autoritats turques que
els envien al Soldá de Constantinoble; els que han cavat
se'n queden una mica per a llur ús. Bellonius va recol.lec-
tar l8 classes de pastilles, amb inscripcions diferents, atri-
buides a diferents (senyors>. Unes tenien quatre lletres,
i d'altres la lluna i les estrelles.

Claudi Fabri en I 'obra <De la cure de la peste> (1568)
cita com a remei per a la pesta les terres segellades.

Andrea Mattioli (1574) cita tres Rubricarum genera:
Bolum Armenium, Terra Lémnia, i Stalimene.

Veiem, doncs, com encara en el segle XVI en ple Re-
naixement, no sols continua vigent l'ús de la terra sigilla-
ta i d'altres terres sinó que s'incrementa amb la gran fa-
ma que assoleix la terra de Saxónia, tant en forma de bol
com segellada, fins i tot en copes i gerros antiverinosos aná-
logament als de la terra de Malta.

Ferrante Imperato (1550-1625) tracta les terres medi-
cinals: Lémnia, Sámia, Salinúsia, Quia, Cimólia, Bolo Ar-
meno, etc. en el capítol primer del l l ibre cinqué de la His-
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tória Natural (1599).
Michele Mercar i  (1541-1593)  sora e l  mecenatge del  pa-

pa Sixte V organitza a redós de la Biblioteca Vaticana una
de les primeres col.leccions de minerals, roques i fóssils que
ha exist i t  (una Methaloteca, 1583) peró el <catáleg)) no es
va publicar f ins I 'any 1719, a cura de Lancisi,  amb el nom
de Methaloteca Vaticana, obra majestuosa i de gran valor
científic. La Methaloteca és una de les primeres classifica-
cions museístiques del regne mineral. Hi ha dues grans sec-
cions: Oricta (minerals) i Metalls. La primera comprén l3
grups i la segona 6 grups. Els grups d'Oricta són: t.- Te-
rra; I I .- Sal et Nitr ium; tI I .- Alumina; etc. A cada grup
li correspon un armari. L'armarium I el dedica a Terrae,
és a dir que tracta <De terrarum generibus> i descriu les
següents varietats: Patera o terra Lémnia, De armenia te-
rra sive bolo armenio, De Rúbrica fabrili, De Alana Gle-
ba, De Samia terra, De Chia terra, De Selinúsia terra, De
Mélia terra, De Erétria terra, De Melitensis terra vulgo te-
rra de S. Pauli, De Cimólia terra, De pnigitide, De Parae-
tonio, De Ochra, De Chretica terra, De argilla, De margis
et medulis, De Tripela, i De arena.

Kentmann publica a Dresde <Nomenclaturae Fossilium
rerum...> (1565) en la qual parla de terres i  cita l0 espé-
cies de marga, i descriu 6 bols: Bolus Candidus Juliacen-
sis, de color rogenc, s'acosta al Bol d'Arménia i prové de
Juliers, a Westfalia; Bolus Pannonicus verus, que es tro-
ba a la muntanya de Martinsberg, a la Baixa Hongria; Bo-
lus Armenius verus, que és el Bol de Llevant; etc.

Joan Montanus (1585) <Medicus clarissimus> publica
una interessant obra en la qual parla de les terres segella-
des de Silésia: Terra Sigillata Strigoniensis, Stringia terra
o Auxungia solis. En el segell hi figuren dos i tres mun-
tanyes, eren de color groc i es creia que contenien or.

Cesalpinus en De Metallicis (1596) parla de Terres, Sals,
etc. i descriu moltes terres medicinals (Vg. terra blanca de
I' i l la d'Elba, terra Rúbrica, astr ingent de I ' i l la d'Elba i de
Gigl io, etc.). D'aquest segle (abans de 1560, ja que Worm
cita el fet) es coneix un tercer <pelegrí> a Lemnos, el met-
ge espanyol Stefano Albacario, que instruit per I 'ambai-



xador  aust r íac a Constant inoble va a I ' i l la .  L i  escr iu  una
carta a I 'ambaixador Augerius de Busbecke, en la qual,
com féu Bellonio. descriu els indrets d'on es treia la terra
Lémnia. Parla de dues grutes abandonades i una encara
activa, d'on s'extreu terra similar al Bol Armeni.

Insist im en el fet que al segle XVI es continua emprant
amb gran éxit i  difusió la terra segellada, especialment la
de Saxónia, ((terra miraculosa> amb la qual a més del bols
i trociscos es fabriquen vasos, copes i gerros, que trans-
metien llurs propietats antiverí a I'aigua continguda. S'usa-
ren especialment contra la picada de serps verinoses. També
la terra segellada provinent de Turquia assoleix gran fa-
ma com antídot contra la pesta, disenteria i de verins, tant,
que els ambaixadors al retorn de Contantinoble a llurs pai-
sos en portaven com a preat regal per a obsequiar a perso-
natges dist ingits.

krres .segellades gerrnaniques (de St rigoniu, Legnicensis,
Golhersen^sr.s. ef¿'./ dels .sesles XV al XVI.

SEGLE XVII

En aquest segle la nova mentalitat donada per Francis
Bacon (1561-1626) en I'anterior frutifica plenament. La dia-
léctica és substituida per I 'observació i  I 'experimentació.
És el segle de les Acad-émies. La primera Académia cientí-
fica neix al Palau Corsini de Roma al 1603: és l,Académia
dei Lincei i té el seu gabinet d'História Natural . El 1626
es funda a París el <Jardin des plantes> i el 1660, a Lon-
dres, la <Royal Society> de tanta trascendéncia europea.
Malgrat els extraordinaris avanqos en la física, astróno-
mia,, etc. en Farmácia encara perdura la Litoterápia, que
alterna amb I'Iatroquímica. Segueixen els museus iles Fár-
macopees. Aldrovant (1527-1605) a <Museum metallicum>
tracta de les pedres, i les terres medicinals hi tenen ampla
cabuda; descriu la Lémnia i  moltes altres, amb exposició
de llurs propietats terapéutiques i reproducció dels ieus se-
gel ls .

Worm (1655) descriu moltes terres medicinals. en es-
pecial terres segellades. Les agrupa per colors: albas, ru-
bras et luteas. Hi ha terres de Lemnos blanques i altres de
rubras, de llocs diferents.

La Farmacopea de Valéncia (1601) cita terrae Sunt hac.
i terra Lémnia, Ex Insula Lemno. Bolus Armenia. Terrae
Salmanticae i terra Cimólia (p.23). A la p. 298 dóna una
fórmula de trociscos en qué entra la terra segellada i el bo-
lus. A la p.299 indica la Boli  Armenia preparatio. En els
emplastres: De emplastr is, cita De Emplastro contra rup-
turam que conté Boli Armenia.

Una altra important farmacopea és la d'Alós, que amb
la denominació de Pharmacopea Cathalana sive Antido-
tarium Barcinonense es publicá el 1676 . En la p. I  56 des-
cr iu  Pi lu lae contra f luxum Nicola i ,  que conté Bol i  arme-
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ni. A la p.235 un Emplastrum all iud contra rupturam Pe-
tr i  Albi, que també conté Boli  Armenae. La mateixa terra
figura en el Ceratum santalatum (p. 232).

Un altra farmacopea important és la Pharmacopoeia
londinensis (1618) que cita la terra segellada, i  altres mi-
nerals. Concretament la terra segellada és un dels 123 in-
gredients de I'Electuari magnus de Mattiole que es descriu
en aquesta farmacopea, així com la terra Lémnia, que for-
ma part de la Triaca d'Andrómac.

Frontispici de la versió del Dioscórides <<Lo Materia Mé-
dica>>, per Matthioli (1574).
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Luis de Oviedo (1622) descriu la terra segellada, el Bol
armeni oriental i  el Bol de Llevant, que és groc, i  el Bol,
sense precisar, que ve a ésser el Mangra. Explica la prepa_
ració de la terra segellada. Cita uns trociscos de terra sigi-
l lata (p. 315) que contenen, a més de la terra segelladi,
bol armeni i pedra hematites i cita un antiverí <infal.lible>
a base de terra segellada, oli fresc, bo, i llavors de gine-
bra. Aquest preparat pres abans o després del verí <l l iura
I 'home de la mort>. També cita uns trociscos de donzell
que contenen Bol armeni.

Caesius (1636) també dedica atenció a les terres d'ús
medicinal: Sámia, Lémnia, Arménia <et bolo armenio seu
armeno)). Erétr ia, Chia, etc...

Es oportú recordar ara que I'illa de Lemnos havia cai-
gut en mans del turcs el 1478 i a principis de segle XVII
passa a poder veneciá. Al 1657 Mohaméd fiuprili recon-
quereix Lemnos i envia un missatge al Sultá d'Adrianó-
polis en el qual de manera emfática afirma: <<Hem recu-
perat I'illa on es va trobar la terra segellada>. El to en qué
és escrit palesa ben clarament la importáncia que encára
es concedia a la terra sagrada en aquesta época.

' \
l
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krres segellades d'Etrúria (s. XV at XVIII), amb I'escul
dels Medici. A la part superior, el retrot del Gran Duc
Frsncesc <l'alquimista>>. Algunes d'oquestes terres són a la
Farmdcia Salvador i les hem analitzat.
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Wsió general de la Methaloteca Vaticana de Mercati.Gravat de I'ormori de terrei, Muiatoteca Vaticana
copa de terra Lémnia, regal der sordot turc o Francesc r
de lylCa, el qual passd al papa Climent VII (Metholote_
ca Vaticana).
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Campellas, en I 'obra <Descripció de la grandesa i an_
tiguitat de la ciutat de Manresa> (1654) dedica els primers
capítols a un <Llibre dels comptes de la pesta...r i .  En lu
terapéutica antipestosa hi f igura el Bolo Armini.

Franc de Frankonau, publica a Leipzig al 1674 una
<Dissertació de Terra Lemnia>.

Kircher (1602-1680) a Mundus subrerraneus (167g) par_
la de Sals, Sucs concrets (minerals i altres fóssils), ..rtr.
els que descriu les terres segellades. D'aquest any (167g)
una tarifa de Londres cita la terra sigi l lata a Is.4d I 'unqa
i altra d'Espanya (1680) el bol armeni a 0'5 rals.

Al revisar els inventaris d'época a diferents farmácies,
per exemple al Reial Monestir de Guadalupe, hi trobem:
bol d'Arménia i terra segellada. A I'Hospiial de San Ma_
teo de Sigüenza: bol, greda i pedra judaica, i a la Farmá_
cia Museu Ximeno de Peñaranda de Duero s'hi troben les
següents terres oficinals considerades com absorvents: bol
armeni, terra segellada de Sibéria, mangra, <médula de pe_
ñascos>. etc.

Nicolas Lemery en el seu Curs de euímica reflexiona
extensament sobre I'esperit de la terra segellada, <terre si-
gi l lata dist i lat io ex qua spir i tus etc. . . .>l sobre <Spiri tus
Boli Armenici eiusque sal aluminosum>r, respectiváment.
En les seves manipulacions hi ha un desig d'extreure els
principis actius tant del bol, com de la teria segellada, la
qual cosa representa un aveng respecte als autors prece_
dents que s'havien ocupat de les terres medicinals. índica
la manera de preparar Magisteri astringent o licor de te-
rra segellada, a base de tractaments amb vitr iol.  La refle_
xió de Lemery sobre I'esperit del bol armeni el porta a ana-
l.itzar o separar per <destil.lació> un Esperit astringent,
ácid, i resta una sal fixa o caput mortum que és absorbent
i dulcificant d'ácids <més acres>>. L'idea d'ésbrinar les <vir-
tuts> terapéutiques per análisi és bona i suposa un aveng,
Ja que separa dos components a qui imputar propietats cu_
ratives diferents. Peró malgrat que aquesta ideá d'anali t-
zar és bona Lemery no arriba a copsar el per qué del po-
der neutral i tzador dels ácids forts, iom ho-féu palissy i50
anys abans, quan deia que era la calq que portava I 'argi la
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la que neutral i tzava. Palissy va intuir I 'acció del calci de
bescanvi. Lemery no ho sembla pas. Aquest últ im insis-
teix en el paper dels porus per rebre els ácids adventicis,
la qual cosa és certa només en part.

El francés Charas, en la Royal Pharmacopoeia (1694)
afirma que totes les terres segellades són <grasses i.astrin-
gents, estan compostes més o menys de les mateixes subs-
táncies i tenen el mateix gust. La vertadera terra Lémnia
és roja...  etc.>> (Thompson 1914). Peró a diferéncia de Le-
mery, Charas no és partidari de tractar les terres segella-
des per <esperits ácids> a fi que no perdin la <qualitat>
dessecant, obturadora i antiverí.

Pau i Silvio Boccone, pare i fill, publiquen al 1697 Mu-
seo Di Física o Osservazione naturali a Venécia. Nombro-
ses Osservazioni es dediquen a terres medicinals. per exem-
ple la 6, terra Alchaliche e Medicinali di ltalia, entre les
que cita terra Vergine Aurea di Reggio, terra Silesiaca o
terra sigillata Stregoniense, terra Cimolia, De Malta, De
Nocera, Samia, exposant llurs virtuts antiácides i curacions
de disenteria, hipocondria, etc.

Johannes Iacobus Mangetus, metge, el 1698 compila
una Pharmacopea Schrderohoffmanniana, que publica a
Ginebra, i en el llibre III, De Macrocosmologia seu mine-
ralogia, cap 2 tracta de: I, Terris, amb les seves: Lotione.
Preparatio, Precipitacio unde Magisterium, Destilatio ac
Sublimatio unde Spiritus, etc. Descriu terra Argillaceae seu
sigillata (1. turcicae, terrae Lemniae Galeni, 2. terraMeli-
tea, 3. Strigensis a Striga Silesiae Oppido, Medulla vel
Auxungia Solis, Lignicensis) etc., I I ,  Bolus: Bolus arme-
na... propietats...  etc. L'esti l  i  precisió són análegs als de
I'obra de Lemery, amb destil.lacions, extraccions, etc. que
suposen el clar desig d'extreure els <principis actius> de
la terra sigi l lata.

Visto general del <<Museum Wormionu>>, gravat dins
I'obra del mateix títol (1655).
Frontispici del <Museum Wormianu> (1655) de Worm.

Pdgina del llibre <<Museum Wormianu> (1655) on s'inicia
I'estudi dels <Fossilibus>>, entre els quals hi ha la <<krree>>.
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Capít o I << Obse rvac io ne>>
Boccone (1697).

de la <Mineralogio>> de Caesius de I'obro <<Museo dí Fisica> de



SEGLE XVIII

En aquest segle el racionalisme i el material isme me-
nen cap a I 'Enciclopédia (1751) que s'acaba de redactar
el 1780. Les ciéncies reben un fort impuls i  es donen f igu-
res com Buffon, Lavoisier, Linné, Priestley, etc. Per a la
farmácia és el final d'un període de transició vers els me-
dicaments químics, etapa que s'assolirá plenament el se-
gle XIX, peró que de moment una forta inércia fa que en-
cara se n'emprin de clássics, tal com veurem a les Farma-
copees. Les nostres terres medicinals queden progressiva-
ment més ben delimitades taxonómicament en les Oricto-
logies en ús.

Es un moment de plenitud del pensament l l iure. Les
Académies s'escampen a dojo. El 1760 es funda en una
rebotiga, primer, la Conferéncia Físico Matemática Expe-
rimental, que es converteix més tard en I'Académia de Cién-
cies i Arts de Barcelona. Perd ja a principis de segle fun-
ciona a Barcelona una <académia> al Gabinet o Museu Sal-
vador a la farmácia de la família Salvador. Entre les ter-
res medicinals de la col.lecció destaquen: el Bol Armeni,
(bol oriental), Terra de Santa Marta, Terra Angalba, Um-
bria Creta, Terra Viridi, terra sigillata de color gris. (A
I'etiqueta consta Terra Sigillata Ducis Etruriae, i les pas-
tilles tenen el segell dels Medici), Terra Cuenca, indicada
per a la disenteria, etc.

Baumé, el1766, publica <Eléments de Pharmacie Téo-
rique et Practique>> i en el capítol de les terres descriu di-
verses terres segellades: de Lemnos, de Blois, <que té la
mateixa quali tat que el Bol d'Arménia>, etc.

En una Tarifa dels Farmacéutics de Basilea (1701) hi
consta el preu de 2 f lorins i  6 penics I 'unqa de terra sigi l la-

Frontis¡tic'i de lu <<Pharntacopoeo Sc'hrrtdero-
Hofftnartniana de Mangetus (1698).

Printera ¡tlana de la Mineralogia, dins la <<Pharnta('opoea
Sc'hrorlero- II offman n ianq>> de Mangerus (1698).

50 5 l



ta silicea i de 3 florins i 4 penics I'unga de terra sigillata
Turcica (ThomPson, l9l4).

Obra representativa de la galénica espanyola de prin-
cipis de segle és la Palestra Pharmacéutica-Chymico-gale-
nica de Félix Palacios publicada per primera vegada en
1706. Defineix vuit géneres de minerals: Metalls, Semi-
Metalls, Recrements metál'lics, Sals, Sofres, Pedres, Aigües
i Terres. Les terres són Simples. Defineix terra com una
massa blana i porosa, susceptible de moltes impressions
i falta de moviment, ((que és tot globus inferior>, com el
Bols, les terres segellades, etc. Se'ls dóna diferents noms,
segons els paisos d'origen o segons els colors o llurs <im-
préssions> per a diferenciar unes de les altres. Entre les
terres oficinals cita: Terra armena, bolus armena vera' seu
orientalis; Bolus vulgaris, Bol armeni vulgar; terra Lém-
nia; terra sigillata turca; Terra Melitensis; Terra silesiaca;
etc. Les virtuts de la terra segellada són: ser absorbents
i astringents, parar els cursos de ventre, les hemorrágies,
les gonorrees, els fluxos blancs i el vÓmit; la dosi, de mig
finsa dos <escrúpols>; alguns els atribueixen la virtut d'és-
ser contraverí i de ser útils en les febres pestilents i altres
malalties verinoses; peró si serveixen de quelcom en aques-
tes malalties només ho són en tant que correctores o en-
dolcidores d'<alló acre dels humors>>, perqué en el que per-
toca a les altres intencions que solen tenir els metges en
aquestes malalties, com són les d'atenuar els humors, pro-
vocar la suor, I'orina, fortificar les parts nobles del nostre
cos,..: etc., ...etc., la terra segellada no produeix tals efec-
tes. Veiem, doncs, que Palacios, subratlla les propietats
absorbents i astringents, peró les desmitifica respecte a d'al-
tres preteses <(virtuts>> curatives. Sobre el Bolus Orienta-
lis, seu Armena, Bol Oriental o Armeni diu (p. 706): el bol
és una terra semblant en tot a la terra segellada. Es porta-
va antigament d'Arménia i per aixÓ es diu Oriental i Ar-
meni, peró en els temps presents (1700) no hi ha regne on
no se'n trobin moltes mines, tan bo com el que es portava
d'Arménia. A Espanya n'hi ha a molts llocs. Per via in-
terna, fa els mateixos efectes que la terra segellada; en ús
extern s'aplica mixt amb altres simples, per a parar la sang,

52

Frontispici del <<Teatro Farmacéutico> de Donzelli (Ed. 22)
i plano del <<Teatro Farmacéutico de Donzelli (Ed. 22) en
la qual es tronscriu la carta d'Albacari a I'amboixudor de
Busbeke.
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per a (prohibir> el curs dels humors a les parts, per a for-
t i f icar i  com a resolutiu. La dosi, per via interna, és de mig
a dos escrúpols.

Valentini (1714) a Museum Museorum parla de les ter-
res medicinals, en especial de les alemanyes i compara en
valor la terra Lémnia a I 'or!

Donzelli en Teatro Farmacéutico, Dogmático e Spagi-
rico (1728), tracta de les argiles medicinals: del Bol Arme-
ni, terra Lémnia, terra Materana, etc. i cita els viatges de
Galé, Albacari, etc. Descriu el trocisc de Terra sigillata de
Mesue i un emplastre de terra sigillata.

Giacinto Gimma, natural ista de Bari, en I 'obra <Della
Fisica sotterranea> (1730) disserta sobre nombroses terres
medicinals. Dragone-Testi (1948) el considera un precur-
sor de les modernes teories alemanyes sobre la geoterápia.

Consta que al 1733 en la botica de D. José Ortega (que
corrent els anys seria la seu de la <Real Academia de Far-
macia de Madrid))), hi havia les següents terres medicinals:
terra segellada, trociscos de terra segellada, bol armeni
(aquest formava part del lapis medicamentosus, prepara-
ció química complexa), <llet de terra)), etc.

De les terres segellades també se'n parla a <L'Histoire
générale des drogues simples et composées>> que publica
Pomet el 1735 a París. Especialment cita les terres Lém-
nia turques i descriu llurs propietats i característiques.

La Pharmacopoeia matritensis (1739), malgrat que con-
té un nombre molt elevat d'elements químics encara hi tro-
bem terra segellada, per exemple formant part del Lauda-
num opiatum.

Linné (1707-1778) creu que les argiles són un sediment
terrigen del mar, i distingeix 9 espécies en el génere Argi-
la: Argi la calcária; Argi la f issi l is: terra de paraire, amb la
qual es fan els bols i les terres segellades, etc.

Al 1753 Wallerius publica una De Systematibus mine-
ralogicis. Aquesta obra suposa un principi d'apreciació de
carácters químics, a més dels físics que continuen sent els
decisius, com per Avicenna o Mercati. Classificava els <mi-
nerals>> en quatre grups: terres, pedres, minerals i agregats.
Cada grup el divideix en diversos ordres. Dins de I 'ordre
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pedres argi loses hi inclou: I 'Amiant, la Mica, el Talc, pe_
dres ol lars i  pissarres, i  en el grup Terres, hi dist ingeix els
ordres: Terres calcáries, argiloses, bolars, etc. De teires ar_
giloses en dist ingeix 32 varietats, com són: l ,argi la blanca
de Franga, I 'argi la negra-blavosa de I ' i l la d'Elba, argi la de
paraire blanca d'Anglaterra, etc. no especialment medici_
nals. Descriu 32 Terres bolars o Bols, la majoria d'interés
farmacéutic: Bol blanc-grisenc de Nocere, Terra segella-
da blanca d'Holanda, Bol talcós blanc de I'illa d'Elbi, Bol
cendrós d'Altenberg (vora de Berna), Bol compacte varie_
tats roja i  blanca, Bol de Sibéria, etc.

En I 'Oryctologie (1755) de d'Argenvil le el regne mine-
ral comprén dues grans divisions: Fossilia terraé propria
o fóssils naturals a la terra (els conceptuats actuahént óom
a minerals i roques) i Fossilia Terris Aliena o fóssils es-
tranys a la terra (inclou els conceptuats actualment com
a fóssils i animals com Coralaris, Espongiaris i d'altres d'es-
quelet dur, i cálculs d'origen biótic). Els fóssils naturals
a la terra inclouen tres classes: I Les terres, 2 Litologia o
les pedres, i la 3 que comprén les sals, els <<sofres>, els me-
talls i els <<minerals>>. La classe primera de la primera di-
visió tracta de les Terres amb dos articles: primer - Les Ter-
res - i el segon - Els Bols -. Cita 45 terres: Terra de Malta,
o de Sant Pau, de Quios, de Samos, Mélia, Lémnia, etc.
i  36 bols: d'Hongria, de Bohémia, de Borgonya, de Silé-
sia, etc. Com les terres, els bols són astringents, dessecants,
serveixen per a parar els fluxos de ventre, les hemorrágies,
dessecar llagues, impedeixen els cursos de les fluxions ivan
bé per a fortificar i soldar les juntures.

Les Tarifes dels Cónsols i Col.legi d'Apotecaris de Bar-
celona, d'aquesta época del segle XVIII, citen trociscos de
Terra Sigi l lata. Les Tarifes d'Antoni pla (1755) citen Ter-
rae sigillata Pp Boli Armeni Ver Pp i Boli Armeni Comp.
La Tarifa dels Apotecaris de Floréncia de 176l (Thomp-
son, l9l4) ens diu que I'unga de Terra Lémnia es pagava
a 5 l ires.

A. Cronstedt (1723-1i65) classifica els minerals com
a compostos químics, peró basant-se en carácters externs,
en quatre grups: Terres, Sals, Betums i Metal ls. En la Mi-



neralogia publicada en 1758 cita diverses terres, com: Kef-

feki l  Tártóurm (una possible sepiol i ta), Kessikle (barr_eja

que cont¿ saponita), Saponita, .smectita, Terra porcella-

na (barreja de caolinita i  hal loisita), etc.
A l'época també a América s'empraven aquestes terres

medicináls. En queda constáncia grácies a la correspon-

déncia del Jesuitá P. José Rojo (1756-1764) des de Lima

(Valverde, J. i  Bautista, M. T.1979). Ens parla del Bol

Ármeni i de la Terra Segellada. Concretament cita una <be-

guda de terra segellada i bol Armeni barrejada amb ulls

de cranc i  mar f i l . . .> .
Werner (1750-1817), quali f icat com el <nou Sócrates

de la Mineralogia>, exposá la primera classificació racio-

nal dels minerals. El siitema de Werner es basa essencial-

ment en les característiques físiques externes i secundária-

ment en aspectes químics. D'antuvi, fa dues grans divisions:

I 'OrictognÓsia o Mineralogia própiament dita i  la Geog-

nósia o óeologia. Considera quatre classes de <fóssils)) sen-

zi l ls: I .- Terrei i  Pedres; II .- Sals; I I I .- Combustibles i  lV'-

Metalls. Entre les terres distingueix el terme Clorita i

<Meerschatum>> o escuma de mar, que es va traduir a l'épo-

ca com Magnesita, perÓ que en realitat es refereix a les ac-

tuals Sepiol i tes, no oblidant les terres d'aplicació médica.
Al1767 Davila publica un <Catalogue Systematique et

raisonne des curiosités de la Nature et I 'Art qui compo-
sent le Gabinet de M. Davila>, en el qual enumera 22 va'

r ietats de terres argi loses, 32 de terres bolars o Bols i  entre
les pedres argiloses cita I'amiant, mica, talc, pedres de ter-

r issaire, etc. Aquesta col ' lecció que havia servit a Rome
de L' lsle per als seus trascendentals estudis, fou el nucl i

de la col. lecció del <<Museo Nacional de Ciencias Natura-
les> a Madrid.

R.  Ki rwan (1733-1812)  en la  seva obra Elements of  Mi-

neralogy (1194) per a classif icar els minerals conserva la

nomenClatura l inneana perÓ té en compte tant les propie-

tats físiques com químiques (potser més les químiques que

les físiques). Les miques, argiles i minerals análegs, els clas-
sif ica en dos géneres: Muriatic Genus i Argi l laceus Genus.
En e l  pr imer  inc lou minera ls  com Clor i tes,  Talc ,  Esteat i -
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tes, Serpentina, Asbest, Amiant, Suber muntanum, etc.
I en el segon hi ha diversos grups: A) Terres argi loses, que
inclou Argila nativa (lac lunae), argila de porcellana - caolí
-, argiles comunes, terra de paraire, (Smectis, etc.) i B) Ar-
gi les f ines,...  Bols, etc. C) Margues, i  D) terra negra, te-
r ra Lémnia,  e tc .

Kirwan ja es va adonar de com era difícil correlacio-
nar les terres amb llur denominació antiga i les classifica-
cions del seu moment; en aquest sentit  af irma <Com que
les terres rebien originalment llurs denominacions a causa
dels carácters externs - i no dels interns - ara no es poden
ordenar d'acord amb llurs propietats específiques reals sen-
se crear molta confusió>.

Al 1794 apareix una Pharmacopea Hispana editada a
Madrid en la qual es parla de Bolus Rubra, Argila, Bolus
rubra Wall. Miner... Hispanica. Bolus vulgaris, Bol armeni
comú. El Boli rubrae selectae forma part de : - Electua-
rium Scordii (Diascordium), Pulvis restrictibus i de I'Em-
plastrum confortatium.

En la Tarifa de Gaspar Balaguer (1795) se citen les se-
güents terres medicinals: Boli Armenae communis, Boli Ar-
menae verae pp., Boli lutei fuller, Terrae Sigillatae, així
com Trociscum de Terrae Sigillatae.

L'Orictognosia de Widenman (1797) segueix la classi-
ficació de Werner. De la primera classe: Terres i pedres
es descriuen entre altres: la Terra Gergónica (terra Zirco-
nia), Terra adamantina, terra silicea, terra argilosa, terra
magnesiana, etc. En el génere IV, denominat Argi lós, s'hi
troben 19 famílies entre les que citem: Terra argilosa pu-
ra, terra aluminosa, mica (argila mica), terra de paraires
(argilla fullorum), Bol o terra de Lemnos (Argila Bolus,
argilla crustacea). Se'n treu de Lemnos, de Siena (ocre de
Siena), etc. Génere V: Talcós o Magnesiá. Que comprén
diverses famílies: Talc, Clorita, etc.

En aquest període de la il.lustració, quan encara es con-
tinuen emprant terres medicinals, la Farmácia és recone-
guda com a ciéncia i la Mineralogia que fins el moment
continuava sent molt empírica es fa més cristal.lográfica
i més química i intenta millorar les classificacions i per tant
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també situar en el seu l loc les nostres medicata terras.
Si Rome havia donat un cop de timó i desviat els cor_

rents de la Mineralogia empírica de werner, amb la intro-
ducció de la Cristal. lografia, és Haüy (1743_1g22) qui ac_
centua aquesta nova direcció amb renovat impuls la jove
ciéncia, preocupant-se no tant sors de res formes gr,iÁ¿-
triques dels minerals sinó de l lur estructura íntimi. pivi-
deix els minerals en cinc classes i un apéndix: l) ruurt¿n
cies ácides, 2) substá-ncies terroses (exactament metál.liques
heterópsides, que subdividia en álcalis, terres alcalines iier-
tgs): l) silicats, 4) substáncies metál.liques autópsides o ve_
rj.tab_l9s metalls, 5) substáncies combüstibles i... Oi 

"p¿"_dix- Haüy continua considerant res terres a ta r.goía Jtas-
se' que es divideix en géneres segons res bases. Á ru t.r..-
ra cla-sse, silicats, inclou el géneie alúmina, qu. .á.1Án
totes les combinacions de sílice i alúmina. Fa ia diferi*iu
del caolí, que associa als feldspats de la resta d,argiles, que
classifica no com a minerals sinó com a roques.
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Frontispici de la segona edició (t767) de la <pharmaco_
poeia Matritensis> i pitgina g9 de ra <pharmacop,o,eia M-a-Íritensis>> on es trqcta de la terro Sisiilata.
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SEGLE XIX

L'heréncia de Lavoisier i er seu Traité de chimie és fruc-
tífera. s'enuncien les lleis de Richter, de Dalton, ae cay-Lussac, Avogrado, Faraday, etc. És el segle Aef aésenuo_
lupament.de la euímica en general (Dumas, Liebig, Wuitr,
g-tc:) i la_irrupció de I'Orgánica amb WoÍrler, S-erturner,
Kolbem Berthelot i tants dlaltres. Naturalmeni é, -o.n.nt
de I'eclosió dels medicaments químics, bé que,'ertuái" vti-
neralogia i Matéria farmacéutióa mineral ales Escores i Fa-cultats de Farmácia. La crassificació dels *ineür, uuruou
en carácters físics externs encara ra practiquen Mohs i ar-guns altres minerólegs, peró d'una banda,'les p"t¡uá., i.De L'lsle i Haüy tindran continuitat amb els estudis es_tructurals de De Bravais i d'altra banda ae ta composicioquímica, que iniciá seriosament Berzelius, fu.e qu!, junt
al descobriment de noves espécies d'argiles, el caraii ¿L ,ar-tre.de les terres, vagi quedan derimitat iprog..rtiuuÁ;.1"r-
sificat, amb I'abandó de noms antics.

Un <Diccionario de farmacia>, del Col.legi de Farma_
céutics de Madrid defineix res terres argilosef i t'arliiosapura, que diu és l,alúmina. També ho és la terra 6;ür.
La terra Cimólia <<és una espécie de bol armeni...>. Terra
etrusca o toscana oficinal, molt semblant a ra de Malta i
la substitueix en usos farmacéutics, ja que li foren atribui-
des iguals virtuts medicinals ... Laierra-segellada, sigillata
o Lémnia, en pastilles de l5 g i un segell-especial q"ue no
sempre era el mateix. L,any lg65 es continua usani molt
a Egipte. N'explica virtuts i história de Garé, Dioscórides,
etc. Cita una análisi_de Bergman: (SiO2, 4i; Al2O3, 19;
Yg.C9r, .6; !.aco3, 5 i Fe2o3. Diu que iu t.i.u ,.g.íluáu
sinópica és el bol Armeni, qué¿.u ésser el nostre -ánnru.
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Frontispici i printera plana del capítol <<l,es terres> det lti-
bre < L'Oryctologie> I 755 dA rgenv ille.
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L'any l8l7 en el gabinet de matéria farmacéutica del
R.C. de Sant Victoriá hi havia Bol comú o Mangra, Bol
d'Armen o Oriental, Terra segellada, etc.

A.Brogniart (1770-1847) en el <Traité élémentaire de
Mineralogie> (1807), classif ica els minerals segons criteris
químics, peró amb peculiaritat d'agrupar els minerals la-
pidis segons I'element electronegatiu, amb el nom de sili-
cats i els metál.lics els ordena per I'element electopositiu.
Així ja dist ingeix Borosi l icats, Fluosil icats, Si l icats i  Alu-
minats. Descriu la Nacrita, argi la de la famil ia de la Cao-
linita i té al'lusions a la Glauconita. Distingeix roca caoli-
nítica de caolí.

Berzelius (1779-1848), adopta un criteri exclusivament
químic en el <<Nouveau Systéme de Minéralogie> (1819) i
enceta la formulació ponderal dels minerals. Primer, o sia
al l819 basa la classi l ' icació en la natura de I 'anió i  més
tard ( 1825) en la del catió. Dist ingeix dos grans grups: Me-
tal ls natius i  Combinacions oxidades: a) óxids electropo-
sitius i b) óxids electronegatius. Entre els últims hi ha: Hi-
dratats, Aluminats, Silicats (a/ d'una sola base i b/ de mol-
tes bases), Silico-aluminats, etc.. Reconeix que els silicats
són un entrebanc (<pierre d'achoppement>) en tots els sis-
temes mineralógics i en un Apéndix hi situa ((tota mena
d'argiles> (si els silicats són un escull, les argiles no saben
on posar-les!). De fet Berzelius situa la sílice, l'óxid de ti-
tani i algunes substáncies considerades fins llavors com me-
talls o terres, dins les sals, entenen per aquestes totes les
combinacions de (cossos oxidats>.

Tant Yáñez i Girona (1779-1867) com Balvey s'ocupen
de les terres medicinals: de Lemnos, bol Armeni, etc.

Guibourt (1790-1867) en la <Historia Natural de las
Drogas Simples> situa les Argi les a la Famíl ia de I 'Alumi-
ni i distingeix tres grups principals: l) Argiles pures infu-
sibles; 2) Argiles ferruginoses, que inclouen les terres me-
dicinals i 3) Argiles fusibles. La terra segellada forma part
de I'electuari de Safrá compost o confecció de jacint i el
bol armeni entra en el diascordi. En la Família del Mag-
nesi, en la Magnésia silicatada situa el talc, I'Esteatita i
la <Magnesita> o escuma de mar (actual Sepiol i ta).
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Frontispici i pdgines interiors de la
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rres bolars - Halloisites, Nontronita etc.
Junt a les anális.is químiques cada vegada més precises- en funció de les técniqu.es-de I,epoca _ sorgeix l,aiut delmicroscopi petrográfic, de Ia .¿ á;emi.(lraai trii .,Sorby (1859), Des Cloizeaux 1tgO2¡, Dana iigggi,.-r... o.tal manera que esdevindrá ra'gran'éin, u ri-j. ,iiui" irxen I 'estudi de minerals.
J... lt.Wuy (1852) dóna a conéixer la propietat de re_t.e1cjó d'ions per parr de les argiles de rei ,.ii.r]i .i r.,del bescanvi iónic,.de-g..ran imp"ortánciu .n i.r-álgü.
T. H. Graham (ls6¿) estudia les propietutr.oiloiáa,

de l'ácid silícic. La seva recerca suposa un nou enfocamenten aquests estudis.

!u.lfurmacopea Española> 5 edició (1g65) cita l,Elec_tuari d'Escordi Opiat, en el qual hi entra I dracma de BolArmeni, amb propietats calmants i astringenti. 
-' -- -

Senft (1.367) parla de la <Thonsubstanz>> o sia la subs_táncia o esséncia de l'argila, qu....u e, i".áári"ii".'iü".r,
afany ja ve de lluny; recordem els <magrsters) o (extrac_
tes> de les terres o, argiles amb els qué es t¿ ta prétensiOd'haver-ne extret er <principi acriuri tvt¿s tar¿ É."rri.r,també havia parlat de ia uveiitable árgile> (El nóstre Fi;;r,
,1f6:, 

en diu <l'argila per excel.lén.iir, referint_se al cao_'r. E,n aquest topic s'hi va caure a eausa d,haver extrapo_lat indegudament el.fer parricutai que ¿e tes niin;;l;;;r,s'havia extret caolinita, ia qual .oru ., va creure poder ge-neralitzar i es va arribar 
1n.¡r1i qu. .l np.inci-pi;;ri;,

de totes les argiles era la Cáolinita. ffauiéri¿e;;;;;;;,
anys -i més análisis - per arribar a ra conclurio qu. tti üargiles que no contenen caolinita.
. J. G. Talegon (1867) escriu al Restaurador Farmacéu_tico sobre <Tierras meáicinaler v uii-.nticias>. parla deTerra Sigillata o Lémnia, Cimóliá, S¿-iu, Melitensis, Stri_goniense, Chia, Selinusa, Synopicá, Fornuru*, Treba, etc.

S. W. Johnson i J. M. Blake (1g67) son els primers aqualif icar de Caolinita el <minr.ul á. caolin>.
. De I'exposat fins aquí, veiem com a més del tópic dela caolinita va arrelant també el de I 'amorfisme. <Les ar_
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Frcntispic'i i pagi|.es interiors tre <Las recciottes de Hisro-ria Naturat> de yañez ¡ Ciroii iñrot.

Jourdan (1g33) en ra seva pharmacopea universaris ci_ra: Terra Sigillata-i Terra aéril'; Bol d,Arménia.En el <codex Medicam;,..i;;; je rany 1837 hi consrael Pols de Bot d'Arméniá Gü,ñ'ü.rti Orientalis).Dufrenoy (1g45).o.¿.na aáO .ñt.ri químic els mine_rals i les rerres .n.ái.inais *.;^".¡iáriament res incrou enla Ctasse Silicars; a.e¡1., iÁiii;'.lr¿.ri,., (Vg. Cimoli_ta, Al.lofana, erc.) qel geneiE--siii."i, atuminosos hidra_tats' dins der génere s'iiats aru-inJro, hidratats amb ár-calis, cal i llurs isomorfs (V.il;ll;i, r.rr., verdes, etc.)i en el génere Silicats no.1ly1;Jr"g iur. ,u,., Estearira,Pirofil ita, Nontronita, etc.). Entre ies argites cita el Cao_lí, argiles esméctiquer, argíle, o..or., i ferruginoses _ te_
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a
giles no tenen forma própia, són amorfes>. En l'últim quart
de segle s'aprofundeix en el coneixement químic i óptic dels
silicats, perd sense entendre massa bé les fórmules. S'haurá
d'arribar, vers I 'any 1920, amb l 'ajut de la difracció dels
raigs <X>>, a interpretar les estructures i finalment les fór-
mules. De moment no s'entenia el paper que jugava I'aigua,
el bor, el fluor, I'alumini, titani i altres elements en I'inte-
rior dels Silicats.

T. Schloessing (1874) en un treball sobre la constitu-
ció de les argiles, demostra que les suspensions d'argila pre-
senten les propietats enunciades per Th. Graham, és a dir,
que es comporten com a col.loides. També afirma que les
argiles tenen constituents de forma laminar.

Les nostres terres medicinals han disminuit en nombre
i de mica en mica es va aclarint més i més quina es llur
composició, la qual majoritáriament, les situa en els Sili-
cats. Peró és ben cert que al 1880 encara la composició o
natura dels silicats era quelcom misteriós i cadtic. Les fór-
mules dels silicats es basaven en uns hipotétics oxácids: or-
tosilícic H"SiO., que per pérdua d'una molécula d'aigua
donava metasilícic H,SiO,. L'oliví es considerava una sal
del primer Mg,SiO, <Ortosilicat magnésic>, i I'Enstatita
MgSiO, derivada del segon, un metasilicat magnésic.
També es parlava d'ácid disilicílic H.Si.O. (3H,O, 2SiOJ,
i trisilicílic H.Si,O, (2H,o, 3SioJ; aquest últim es deduia
d'eliminar quatre molécules d'aigua d'entre tres d'ácid or-
tosilícic. En alguns casos, aquesta teoria explicava els fets
empírics peró en altres les coses no eren gens clares. Bon
exemple d'aquest caos químico-mineralógic és la discus-
sió sobre la constitució química del talc en base a si era
un metasilicat o un pirosilicat, és a dir, derivat dels ácids
H.SiO, o bé de H,Si,O., que comentarem ben aviat. Men-
tre, recordem que és el que diu en aquests moments la Far-
mácia Oficial d'Espanya i Franqa: Així la Farmacopea Es-
panyola, 6 Edició (1884) continua parlant de <Tierra se-
llada (terra sigillata)> i de Bol Armeni. Concretament a
la p. 98 cita <Arci l la en trociscos sellados>, aclarint que
és un producte naturald'Orient i  es recomana com astrin-
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gent .
En el Codex Medicamentarius francés de 1884 es par-

la  de l  Bol  d 'Arménia.
Thompson, cita que el 1885, Conze visitá I'Illa de Lem-

nos i que va poder adquir ir a farmácies de Kastro pasti l les
de terra Segellada.

H. Le Chatel ier (1887) intenta classif icar els minerals
en base a llurs temperatures de deshidroxilació. És el pre-
cursor de I 'análisi térmica diferencial de les argi les. For-
mula una hipótesi sobre la plasticitat de les argiles: (aquesta
propietat és deguda al lliscament d'unes laminetes sobre
les altres, amb aigua situada al mig>>, i avanga la idea que
les argiles estan formades per un nombre limitat de mine-
rals cristal ' l ins; de fet, aixó equival a enunciar el concepte
de mineral argilós, com ho fará més tard Lowenstein
(1909). Fruit de les experiéncies de deshidratació, arr iba-
va I 'any 1912, en I 'obra <La si l ice et les si l icates) a pro-
posar la següent classificació:

Grup l:  H.Al. Si,O, + aq.
L'aigua aq. s'el imina a 250 oC, I 'aigua combinada res-

tant s'el imina a 400 oC. A 1000 'C important despreni-
ments de calor i  insolubil i tat als ácids.

Tipus Halloisita.
Grup I I :  S iAl .O,  + aq.
L'aigua aq. es perd entre els 150 "C i 400 uC. Despre-

niment de calor a 1000 'C. Tipus Al. lofana.
Grup III :  H,Al,Si,O,.
L 'a igua combinada s 'e l imina a770 oC.  A 1000'C no

hi ha canvis. Tipus Caolí.
Grup IV: H.Al,Si.O,,
L'aiguada combinada es perd entre 700 oC i 850"C.

A 1000 oC no hi ha canvis. Tipus Pirofi l i ta.
Grup V: H,Al,Si.O,, oe.
Molt impures. Tipus Montmorillonita, Esteargilita i ar-

giles esméctites.

Realment es veu que el grup V és un <calaix de sas-
tre>>, d'<<incertae sedis>, o argi les poc conegudes.

G. Tschermak ( I  888) afirma que les argi les consten de
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minerals cristal. l ins i  amorfs, que contenen usualment si-
l ice, alúmina i aigua. PerÓ en voler donar un pas més en-
davant per a classif icar, en funció de la composició o es-
trutura de la molécula eé quan (xoca> amb serioses dif i-
cultats; ni els mil lors microscopis, ni els atacs amb reac-
t ius selectius, com era la moda en la química Orgánica,
aconsegueixen aclarir gaire les coses.

Mentre els minerólegs estan especulant sobre la natu-
ra i classificació de les argiles, els metges i farmacéutics
les continuen emprant. Per exemple podem l legir a <La
oficina de farmacia Española>, anys 1888 i 1889, l 'ús de
Bol d'Arménia i  del talc en diverses fórmules magistrals.

J. M. Van Bemmelen (1888-1904) semblantment a
Tschermark, tracta de <disseccionar>> el complex argila,
que en principi es creia amorf, en <espécies> més senzi-
lles, mitjangant I'ajut de tractaments ácids de diferents con-
centracions. Així, emprant, l'ácid clorhídric, dividia la frac-
ció col. loidal en dues parts: una de soluble, que anomena
Allophaneton, i  una altre d' insoluble en HCl, perÓ solu-
ble en ácid sulfúric concentrat i calent. La segona la de-
nomina Kaolinton. El primer component, es creia que era
un si l icat alumínic de natura col. loidal, de molt variada
composició i responsable de les propietats plástiques i ab-
sorbents de les argi les. El Kaolinton es creia que era ma-
joritáriament amorf, peró amb un complement cristal'lí.

Mentrestant, Tozer, el 1890, viat ja a Lemnos (Thom-
son, l9l4) com altres predecessors, interessat en la Terra
Lémnia o Terra Segellada, i diu <que en arribar al lloc on
s'extrau, vora de Kotxino, va trobar terreny amb herba,
sense conreus ni arbres. La cavitat d'on es treu la Terra
sagrada és un petit forat circular... <A la matinada del dia
6, el governador o el seu representant arribaven en aquest
indret acompanyats dels <Khodjas> mahometans i dels sa-
cerdots cristians; uns i altres prenien part en la cerimónia,
i els primers oferien un xai com a sacrifici (Kourban) i re-
part ien la carn, mentre que els crist ians aportaven peix,
car tenien prohibit menjar carn dins els 14 dies abans de
la festa de la Mare de Déu... Set mules treien la terra per
a ser enviada a Constantinoble. Llavors era repart ida en
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tauletes de la mida de pastilles de sabó i eren marcades amb
el segell  del Govern...>> <<Actualment (1890) es fabriquen
ala zona recipients amb aquesta terra, i són comprats pels
turcs, que creuen que un vas fet d'aquesta argila neutra-
l i tza I 'efecte de qualsevol verí que s'hi posi a dins. <Jo en
vaig comprar diverses d'aquestes al terrissaire i cadascu-
na porta marcat en cinc llocs el segell del Govern, inscrit
en lletres arábigues, hi consta la mateixa inscripció que diu
Belloni que es feia servir quan el l  hi va anar: t inimaktoum
(de l'árab Tin Imachton que vol dir terra segellada)...> <Pe-
ró últimament aquesta creenga s'ha anat oblidant. Durant
diversos anys el Governador Turc ha deixat d'anar-hi i se-
guint el seu exemple, primer els <Khodjas> i després els
sacerdots s'abstingueren d'anar-hi i ja no es sacrifica el xai.
L'any passat solament hi varen assistir dotze persones. Peró
I 'any 1885 quan vingué Conze encara les pasti l les de terra
es venien a les farmácies de Kastro i ara (1890) he pregun-
tat en va per elles i ni les autoritats d'ara ni cap persona
de les generacions més joves no saben res d'aquest remei.
No obstant, en contrades a I'Est de Lemnos, encara s'em-
pra per les febres i altres malalties. Les dones en tenen unes
boles lligades com els grans d'un rosari. Elles, en cas de
malaltia les ratllen i en prenen una culleradeta de la pól-
vora en a igua. . .>

Tornem del paradís Egeu, als atrafegats laboratoris
d'Occident...Lacursa per aclarir la fórmula de les argi les
prosseguia i un bon exemple el tenim en la discussió entre
Clark i Groth sobre si el Talc era un metasilicat o un piro-
silicat. Aquesta disputa científica no tindria per a nosal-
tres altra trascendéncia, que la normal en aquest f i l
d'Ariadne de les nostres Terres, si no fos pel fet de ser re-
coll ida i  discutida en la revista <La Oficina de Farmacia
Española> (1892). Aixó palesa clarament el lógic entronca-
ment de la Mineralogia, la Química i la Farmácia en aques-
ta qüestió de les <Medicata terra>>, com en tantes d'altres.

A. Lacroix (1893) creu que a les argi les hi ha un cons-
tituent cristal.lí relativament constant, associat a impure-
ses. Fixem-nos que és, i el temps que encara durará, la idea
que I 'argi la és Caolinita més quelcom <<impur, no caoliní-
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t ic>. Amb el microscopi, com que les observa isÓtropes en-
tre nicols creuats, creu que les argi les són amorfes o crip-
tocristal. l ines. Es un altre dels tópics que persist irá en el
segle XX.

Distingeix els grups de: la Caolinita, I 'Haloisita i  la
Montmori l lonita. Bastant més tard, al l93l publicará la
<Collection de Mineralogie>>, que conté una classificació
més completa.

No vull acabar aquest període sense recordar I'entu-
siasme i la fe amb la qual alguns naturalistes d'aquest se-
gle varen aplicar I'argiloterápia o geoterápia en la curació
de moltes malaties. Podem citar els alemanys Khune, Fel-
ke,  Just ,  Baur ,  e tc .

Hem arribat al final del segle XIX. Hem vist com ha
disminuit l'ús de les clássiques terres medicinals, encara
que es continuen emprant terres segellades i Bol Armeni
i s'incrementa l'ús d'algunes <argiles> ja millor carecte-
ritzades com el Talc i el Caolí. Grácies a la Medicina Na-
turista augmenta també I'argiloterápia, sobretot en emplas-
tres i en banys de fang.

Es comenga a parlar de mineral argilós, peró donat el
seu petit tamany és difícil d'estudiar. Moltes terres argilo-
ses es classifiquen entre els silicats. Es practica I'análisi quí-
mica total, i es proposen com a fórmules químiques sals
d'uns hipotétics ácids orto, meta, piro, etc. silícics. Es des-
criuen nous minerals argilosos. També I'análisi química
selectiva, amb ácids a concentracions diverses, permet se-
perar diferents components en I'afany de trobar <l'essén-
cia o principi actiu de I'argila>. Es creu que aquest és la
caolinita i que, per tant, és present a totes les argiles, la
qual cosa es descarta posteriorment. Un altre tópic molt
estés és que I'argila és amorfa, ja que ni amb els millors
microscopis petrográfics no se n'arriben a copsar formes
cristal ' l ines. S'aplica la físico-química dels col. loides a les
argiles. Es descobreix la seva capacitat de bescanvi iónic.
Les classificacions basades en l'ús i lloc d'origen donen pas
a les que es fonamenten en la composició química i en el
diferent comportament t¿rmic. Peró s'acaba el Segle XIX
i els coneixements sobre silicats en general i sobre argiles
en part icular són foscos i caótics...  La foscor perdurará
fins entrat el segle XX, en qué Roentgen descobreix els raigs
X i Bragg els aplica a la difracció cristal.lina.
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SEGLE XX (1900-19ó0)

L' increment de noves técniques analít iques físico-quí-
miques en el camp de la mineralogia fa avangar els conei-
xements sobre la natura i la classificació de les argiles.

Des del punt de vista farmacéutic, les argiles es conti-
nuen emprant en la terapéutica humana i veterinária.

Exposem ara de manera resumida quins són els fets més
destacables en ambdós aspectes des de principi de segle fins
als nostres dies.

Seguint aquests dos fils d'Ariadna, ens adonarem que
no són pas talment divergents ni en alguns aspectes tan sols
paral. lels, sinó convergents. Es a dir, a mesura que es co-
neixen més bé la natura dels minerals de les argiles i les
seves propietats, millor es poden emprar per a aspectes con-
crets de la terapéutica, a la vegada que es deixen de banda
definitivament vells conceptes i classificacions basades en
les propiejats només organoléptiques i en I'origen geográ-
fic, etc. Es a dir, será sobretot amb l'aplicació de la di-
fracció dels raigs <<X>> a les argiles, quan ja de manera subs-
tancial es passa dels coneixements particulars a un conei-
xement general d'aquests minerals. L'experiment de Von
Laue i col. laboradors va revolucionar profundament les
Cristal.lografia, Mineralogia, Química i Física de I'Estat
Sólid. Entrem en el Segle XX acompanyats encara d'uns
quants tópics, tals com I 'amorfia de les argi les, que totes
consten de caolinita, etc. Un altre fet destacat és la gran
eufória col.loidoquímica, que impera en el primer quart
de segle XX.

Des del punt de vista sanitari,  hem de ressenyar que
el 1903, el Professor Jul i  Stumpf de la Universitat de Ber-
lín emprá argiles en el tractament del cólera asiátic que féu
veritables estral ls a la Prússia Oriental.
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La1^ ed. de la Farmacopea Oficial Espanyola (1905-26)
encara inclou el Bol Armeni. Mentrestant, Merri l
(1904-1906) afirma que no totes les argi les tenen caolini-
ta, i  segons Mellor (1908-1916), I 'argi la té dos components
essencials: I'un anomenat clayta, que és la <vertadera subs-
táncia argilosa> dels caolins, amorfa i amb la mateixa com-
posició que la caolinita i I'altre, anomenat pelita <verita-
ble substáncia argilosa>> de les argiles no caolins. També
es creia amorfa, de composició variable, peró amb més si-
lice que la clayta i amb una considerable quantitat d'alca-
lins i alcalinoterris. En canvi Lowenstein (1909) confirma
la conclusió a qué havia arribat Lechatelier el 1887 que les
argiles estaven formades per un nombre limitat de mine-
rals cristal.lins.

Hasluck (1909), segons cita Thompson (1912), encara
interessat per la Terra Sigillata visita I'Illa de Lemnos. A
la capital, no va trobar pastilles de terra segellada, perÓ
sí que va localitzar una cerámica en la qual es veien reci-
pients amb I'antiga inscripció tinimaktoum (en árab terra
segellada).

H. Stremme (l9l l-1912), análogament com Van Bem-
melen ho afirmava a la fi del segle anterior, creia que les
argi les eren un complex col. loidal amorf, no definit  que
constava de dues parts: una sol.luble en HCl, anomenada
Alofaneton i una altra d'insoluble, dita Kaolinton.

W. Asch i D. Asch (1914), en contra del tópic que el
component quasi únic de totes les argiles era la caolinita,
asseguren que els components essencials dels sóls són més
nombrosos que no pas una sola substáncia. Consideren les
argiles com ácids aluminosilícics o sals d'aquests, amb com-
posició i estructura definides.

Wacker cita que en el període l9l4-1918, als soldats
russos se'ls subministrava una ració de 200 g d'argila dia-
ris per a prevenir o combatre epidémies, fonamentalment
el cólera. També se cita que els Serveis Sanitaris de l'Exércit
Francés van subministrar als soldats, durant la Primera
Guerra Mundial argila barrejada amb mostassa per a pre-
venir la disenteria.
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B.  Fantus l l9 l5)  en una revrsta tanr  senosa com
J.A.M.A. parla del poder absorbent de la terra . le paraire
r del seu valor d'antidot en casos d' intoxicacro per alca-
loides.

En les diferents edicions de I'obra Medicamenta (des
de l9l7 a l95l) es descriu el caolí i  el Bol Oriental.

C. Brugues (1922) protesta contra el tópic que totes les
argiles consten de caolí impurificat i que es consideri I'ar-
gi la d'un sól com un únic col. loide. Va practicar I 'analisi
mecánica, probablement per primera vegada a la Univer-
sitat de Barcelona-

A. Haddine (1923) a Suécia i F. Rinne (1924) a Ale-
manya treballant independentment, demostren amb I'ajut
dels raigs ((X)) i de la seva difracció en incidir sobre les
argiles, que aquestes són petites unitats de minerals cris-
tal.lins i publiquen els primers lauediagrames d'argiles de
la História.

C. S. Ross (1924...) amb assaigs químics, óptics i  tér-
mics conclou que les argiles són cristal.lines i les classifica
en dos grups: del Caolí i de la Montmorillonita.

Amb I'ajut de la difracció, Bragg (1927) i Maugin
(1926-30), Pauling, Hendricks, etc. reconcilien la química
amb la cristal'lografia en clarificar I'estructura de les ar-
gi les.

La 8u edició de la Farmacopea Oficial (1930) estudia
I'argila blanca, el bol armeni i el talc, aquest últim forma
part de nombrosos preparats com per exemple el <Silica-
tol boratado>. i les <Pólvores roses)) de la Farmácia Boa-
tella. El caolí consta en els <pólvores estomacals Dr. Boa-
tel la>.

Vers I'any 1937 , Kerr classifica les argiles ja en quatre
grups: del caolí, de la montmorillonita, de la metabento-
nita i de la hidromica.

Lapparent (1937) classifica les argiles en tres tipus ca-
racteritzats pel gruix de les lámineq fonamentals: de 7 A,
Caolinita; l0 A, Attapulgita;i 14 A'¡ Montmorillonita. Els
avenqos, en el coneixement de la natura i les propietats de
les argiles fets per minerólegs, ceramistes, edafólegs, etc.
que acabem de citar incideix en un ús més científic de les
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argiles en la Terapéutica, Bioquímica, Farmácia, Galéni-
ca, etc. Per exemple Griffon (1937) proposa un excipient
per a pomades a base d'argi la col. loidal, Hanut (1938) de-
mostra experimentalment com el caolí absorbeix els prin-
cipis coagulants de certs verins de serp i E. Lemetayer i
P. Uhry (1938) dedueixen que les suspensions de caolí in-
jectades amb antisérum reforcen la protecció vers la toxi-
na tetánica.

La Segona Guerra Mundial per una banda frena la re-
cerca pura sobre la natura de les argiles, peró en canvi,
a causa de I'escassetat de matéries primeres, fa que s'apli-
quin moltes argiles com excipients en pomades i ungüents,
en lloc de vaselina, lanolina o d'altres productes (Soldi,
l94O: Esme, l94l: Lesser, 1941, etc.).

Grácies, en bona part, als treballs de Grim i Marshall,
junt als grups clássics de minerals filitosos, es van conei-
xent els interstratificats i les argiles fibroses. A més, les
estructures i les propietats, tals com la superfície específi-
ca, capacitat de bescanvi, etc. es van aclarint cada vegada
més, la qual cosa permet emprar diverses argiles ja defini-
des, per a usos farmacéutics. Per exemple, H. B. Deolin
i H. A. Mattill (1942\ aprofiten les propietats relaciona-
des amb I'absorció específica de I'Attapulgita, i determi-
nen tocoferols en teixit muscular. R. Fischer i W. Iwanoff
(1943) empren caolí i attapulgita per a la purificació de
substáncies tals com cafeina, cantaridina i santonina. P.
Masucci (1943) proposa una composició antigénica útil per
ser injectada en sers vius consistent en una suspensió di-
luida d'un antigen en bentonita, per exemple toxoide dif-
téric. A. Axon (1947) estudia l'ús de la bentonita per a ob-
tenir barreges inalterables i estérils a pH determinat en pre-
paracions farmacéutiques i A. Jackerott i K. Peder-
sein-Bjergaard (1947) per a estabilitzar suspensions galé-
niques, etc.. R. C. Darl ington i E. P. Guth (1950) apli-
quen bentonita com a base hidrofílica d'ungüents.

C. L. Huyck (1950), és un dels primers investigadors
a propugnar l'ús del silicat alumínico-magnésic natural -
la Saponita - a preparats farmacéutics. Aquest producte,
el registra Vanderbilt als E.U.A. amb el nom comercial
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de Veegum i ben aviat adquireix gran predicamenr com
agent suspensor, etc.

J. E. Gieseking (1949) dist ingeix quatre grups de mi_
nerals argilosos: montmorillonítics, illítics, caolinítics i in-
terstrati f icats i  R. E. Grim (1953) proposa la següent clas_
sificació d'argiles: t) Amorfs: Al.lofana, II) CriJtal-litzats:

A) Tipus de dues lámines:
- Equidimensionals: Grup de la caolinita, etc.
- Al largassats: Grup de I 'Halloisita.

B) Tipus de tres lámines:
* Inf lables: - Equidimensionals: Montmori l lo_

nita i Vermiculita.
* No inflables: - Illites

C) Lámines barrejades regularment: Clorites.
D) Fibrosos: Attapulgita, paligorskita i Sepiolita.
Al 1962 Grim publica una <Mineralogia de les Argiles

Aplicada>, amb un apartat que tracta de <Medicines. phar-
maceuticals and Cosmetics>.

L'última edició de la <Farmacopea Oficial Española.
(9 ed.)> (1954) descriu el caolí i  el talc.

L. S. Goodman i A. Gilman (1955), en la segona edi-
ció de la seva clássica obra <The pharmacological Basis
of Therapeutics> tracten de I'acció de les argilei en la mu-
cosa intestinal.

D. A. K. Black (1956) després d'una breu ressenya his-
tórica de la terra sigillata d'ús medicinal. oficialment cita-
da a Anglaterra des de 1618 a 1848, proposa el bescanvi
iónic com a principal mecanisme antiverí de la dita argila.

La llista d'investigadors i treballs sobre argiles es mul-
tiplica de manera espectacular. Només cal dir, per exem-
ple, que a U.S.A. se celebra des de 1952 una <<National
Clay Conference and Clay Technology> i es publiquen les
ponéncies amb el nom de <Clays and Clay Minerals pro-
ceedings>. Altrament, des de 1948 amb motiu del Congrés
Geológic Internacional a Londres s'orsanitzaun <Comi-
té International pour l'Étucle des Argiles-(C.I.P.E.A.)> que
I'any 1966 esdevé <Association Internationale pour l'Étu-
de des Argi les (A.I.P.E.A.)>, i  que amb els anys celebra-
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rá 9 congressos Internacionals, l'últim en el moment de
revisar aéuest discurs será el 1989 a Strasbourg' A llgm-
bra de I'AIPEA, en el Congrés Internacional de la Cién-
cia del Sól a Amsterdam, el 1950 neix un Subcomité de
Nomenclatura que des de 1966 esdevé Comité. Es reuneix
periódicament i redacta uns <<Rapports>. A més dels <Pro-
ieedings> dels citats congressos, cal esmentar diverses re-
vistes,ftals com: Clay Science; Clay Minerals; Clays and
Clay Minerals; Clays and Clay Mineralogy, Applied Clay
Science; etc.)

Per tant, si fins ara s'ha seguit una perspectiva crono-
lógica, aixó ja no és possible d'ací en endavant en un dis-
cuit .orn el present, amb I'allau d'informació que propi-
cien les novés técniques de recerca, cada vegada més so-
fisticades i més precises, a la vegada que es multipliquen
els aspectes científics purs i aplicats més i més variats so-
bre aigiles. A partir de 1960 prescindim de la cronologia
absoluta d'autors i tan sols indicarem les fites més assen-
yalades en la nostra temática per passar des-préq a. glossar
ies tendéncies dels últims vint-i-cinc anys en les aplicacions
de les argiles a Farmácia.

SEGLE XX (1960-1985): Classificació dels minerals
argilosos

Cal revisar, encara que sigui molt escaridament, les téc-
niques emprades en els últims decennis fins a I'actualitat
en la recerca de les argiles. A la difractometria roentgeno-
lógica (XRD), s'hi ha d'afegir la termogravimetria (TGA)
i l;análisi térmica diferencial (DTA), la microcalorimetria,
la determinació de la superfície específica, la microscÓpia
electrónica de transmissió (TEM) i d'escandallatge (SEM)'
la difractometria electrÓnica, I'espectroscópia dels raigs in-
fraroigs (IFR), la ressonáncia magnética nuclear, llanálisi
química total, la capacitat de bescanvi catiÓnic, etc.

Vers els anys 1958-63, V. A. Frank-Kamenetskii, E. K.
Lazarenko, R. C. Mackenzie, F. V. Chukhrov et al., C.
M. Warshaw i R. Roy, i S. Caillére i S. Henin proposen
diverses classificacions d'argiles. Els dos últims autors dis-
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t ingeixen f i losi l icats hidratats amorfs ( l 'al. lofana) i  cris-
tal ' l i tzats. Aquests, els subdivideixen en f i l i tosor, 'r . . i f i -
l i tosos (cloritoides) : f ibrosos (la paligorsquita o Attaful
gita i la Sepiolita). En els filitosos, oislingéixen el, ,enlills
dels interstrati f icats, i  els senzil ls se subdivideixen .n i . . ,
srups:  t : l  (74) ;  l :2  ( l0A)  i2 : l : t  ( l4A) .  Cada gr , ip , . i r "u_
divideixen en di- o tr ioctaédrics i  en un nivel l  infeiío. co.,-
sideren la substitució tetraédrica o octaédrica de I 'argi la.

Al 1968, apareix la segona edició de I 'obra de G-rim,
en la qual proposa la classif icació elaborada en la Confe_
réncia d'Estockolm al 1963. Encara es manté el grup 2:l :  I
per a les Clorites, peró el grup d'I l l i tes perd eñtitát com
a tal i es presenta la cárrega interfoliar com a criteri fona-
mental de classif icació, ja a nivel l  de grup. El subgrup ve
definit  pel t ipus d'estructura di o tr ioctaédrica. Já nb ,,
parla aquí de les Al.lofanes.

En I'obra de Thorez (1975) i en la de pedro (Ig7g) s'afe-
geix el cri teri  de I 'estat de l,espai interlaminai: buit
(Caolinita-Serpentina i pirofilita-Talc) o ple, i si és ple, de
quins cations, anhidres (Miques) o hidratats (Esmectites
i vermiculites) o bé si en lloc de cations, I'espai és reblert
de capes d'hidroxi ls (Clorites).

Els diversos tipus d'apilament de fullets que donen lloc
a estructures regulars, irregulars, transicionals, semiregu_
lars, turboestrátiques, etc. són incorporats com a critáis
taxonómics per a distingir espécies, per exemple dins de
les caolinites i montmorillonites. Aixó és refleciit a la clas-
sificació de Pedro (1979), que és I'adoptada per nosaltres.

Abans de citar les argiles d'ús farmacéutic actual és
oportú recordar la importáncia dels estudis sobre comple_
xos organo argilosos. Cal esmenar els treballs d'Ensmin_
ger i  Cieseking (1941 -43,...) sobre I 'absorció de proteines
per montmorillonites, la síntesi bibliográfica de Calver
(1963), diverses investigacions de Greenland (1963-65,...)
sobre I'absorció de polialcohols i altres compostos orgá-
nics per la montmorillonita i altres argiles, els estudis de
Fripiat i  la seva escola (1968), treballs de Laura i Closs
(1970...),  els de Mortland (1970) i  I 'obra de Theng (1972)
sobre la formació, les propietats i  les aplicacions practi-
ques dels complexos organo-argi losos, etc.
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Frontispici del treball cldssic sobre Ia classificació dels mi-
nersls argilosos de G. Pedro.
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SEGLE XX (1960-19E5): Argiles d'ús actual en Farmácia

Després de I'estudi mineralógic de les argiles, ja estem
en condicions d'entendre el comportament i els usos far-
macéutics de moltes d'elles, ja que es basen en les seves
propietats, a la vegada, conseqüéncia de I'estructura, les
equidistáncies interfol iars, cárrega del ful l ,  la preséncia o
no de cations hidratats o anhidres, di o trioctaédrica, amb
substitució tetra o octaédrica, la superfície específica, la
capacitat de bescanvi, etc.

A les més importants Farmacopees, enciclopédies far-
macéutiques, receptaris i obres de Farmácia galénica, Quí-
mica farmacéutica, Farmacologia i Cosmética, entre les que
cal destacar I'Enciclopédia de Del Pozo i Gastón de lriar-
te (1962), la Farmacologia de M. Litter (1964,3 ed.), Me-
dicamenta (diverses ed.), diverses edicions de I'obra de Re-
mington, de la de Martindale, Farmácia Galénica Espe-
cial d'A. del Pozo (diverses ed.), la Química Inorgánica
Farmacéutica de C. A. Discher, la Harrys Cosmetology,
etc. i  d'una munió d'art icles de les revistes tals com J.of
Pharm.Sci. ;  Drug.Devel. Indust.Pharm.Belg. ;  C. LF. ; etc.,
hem trobat citades les següents argiles: Caolí, Talc, Piro-
filita, Montmorillonita, Bentonita, Terra de Paraire, Sa-
ponita, Hectorita, Glauconita i Attapulgita, a més d'ai-
guns silicats propers com la sílice col.loidal (aerosil), etc.
i  una munió a base d'aquestes, així com l largues l l istes de
productes amb noms comercials registrats, la descripció
dels quals al largaria excessivament aquest Discurs.
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Estructures de la caolimita (a dalt) i d'uns montmorilloni-
ta (a boix).
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Caolí.- Argila natural blanquinosa formada básicament
pel filosilicat l: I dioctaédric o alumínic Caolinita. Cárre-
ga 0, buit de cations interfoliars i 7 A d'espai aparent, baixa
capacitat de bescanvi (de 10 a 20 milieq./100 g), densitat
2.4 a 2.65 g/cm i superfície específ ica 22 m/g.

L'edició de 1980 de la Farmacopea Británica i  I 'Ame-
ricana de 1985 el continuen considerant i la primera (vol.
l: 248) en cita l'ús com a absorbent, fonamentalment en
el tractament de la diarrea i descriu els preparats: Mixtura
de Caolí amb Morfina, Mixtura de Caolí i Mixtura pediá-
trica de Caolí.

La28 ed. del Martindale (1982) descriu respecte al Caolí
els preparats: Pólvores compostes de Caolí, Emulsió de Pa-
rafina líquida i Caolí, Mixtura de Morfina i Caolí, Mixtu-
ra de Caolí i Opi, etc. Com a específics cita: Kaopectat,
Kaylene, Kailene-Ol, i  Suspensió KLN.

Pirofilita.- És un filosilicat natural 2: I amb cárrega 0,
buit de cations interfoliars, dioctaédric.

S'empra com a diluent i vehicle de plaguicides, com per
exemple DDT (citat a Remington).

Talc.- Filosilicat natural 2: I amb cárrega 0, buit de ca-
tions interfoliars, trioctaédric.La seva estructura i febles
forces d'unió, gairebé limitades a les de Van der Vaals,
entre els fulls veins, fa que puguin lliscar fácilment uns res-
pecte als altres, la qual cosa es tradueix en la típica untuo-
sitat i poder lubricant d'aquest filosilicat magnésic. La se-
va densitat és de 2.7 a 2.8 g/cm.

La Farmacopea Británica (ed. 1984, p. aa\ descriu el
talc purificat i la preparació de pólvores de talc. En I'edi-
ció de 1985 de la Farmacopea Americana es tracta a la p.
1.010. També se cita en el Curs de Cosmetologia (1981)
del departament de Farmácia Galénica de Barcelona, per
a pólvores per a nadons i com a component en cremes om-
brejadores de les parpelles.
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Montmori l lonita.- Fi losi l icat 2: I  amb cations interfo-
l iars hidratats, l5 A d'equidistáncia aparent, amb cárrega
global del full per unitat de fórmula que oscil.la entre 0.25
i 0.6, generada per substitució isomórfica en la capa oc-
taédrica. Es una esmectita amb apilament turbostrátic. La
densitat és de 2 a2.4 g/cm. La superfície específica és d'uns
85 m/g (hi ha autors que donen xifres molt més altes). La
unió interfoliar es fa básicament per ponts d'hidrogen. La
capacitat de bescanvi catiónic és d'uns 80-150 meq./100
g i és atacable per ácids forts. Encara que insoluble en
aigua, és una argila hidratable i inflable, que pot arribar
a assolir una equidistáncia interfoliar de 2l A. Untuosa
al tacte, es pot tallar com el sabó. És component básic de
les Bentonites i de la terra de Paraire (de I'anglés <fuller's
earth>) o sabó mineral. El nom comercial més usual de
les montmorillonites és Bentonita.

La <British Pharmacopeia> (ed. 1980) tracta la bento-
nita a la p. 48 del tom I i la Farmacopea Americana (ed.
1985) en la p. 1.534 descriu el Magma de Bentonita.

Terra de paraire (Fuller's Earth) Terra fullánica.- Cons-
tituida quasi només per montmorillonita, se cita a la 28
ed. (1982) de la Extr. Pharmacopeia de Martindale (p. 498).
lnsoluble en aigua i dissolvents orgánics, s'usa en pólvo-
res com absorbent. clarificant i filtrant.

Saponita.- Esmectita trioctaédrica amb cárrega de 0.25
a0.6 a la capa tetraédrica i nul.la a I'octaédrica; és a dir,
amb substitucions de part de la sílice per alumini a les dues
capes tetraédriques i els fullets amb un apilament semire-
gular. La Farmacopea Británica i el Martindale I'anome-
nen Silicat alumínico-magnésic i en I'edició l5 del Reming-
ton, Silicat alumínico-magnésic col.loidal. Vanderbit Co
Inc I'ha comercialitzat amb el nom de Veegum. Martin-
dale (ed. 28,1982) parla de Saponita a la p.949 i cita les
especificacions de les farmacopees británica i nord-ameri-
cana. A més de Veegum indica diverses marques registra-
des.

84

.. "-," o¡ - .,- I
O ",o 

'.--'. aaut O q n ¿t

A

at t¿r, 9,. tor, ). tAd /, Eg,S,. O,o. 4 h,O

Estructura de I'attapulgita.

Roentgenogrsmes de la terra segellada del Duc d'Etrúria.
Es caoliníto quasi bé pura. Oríginal de J. Bech.
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Hectorita.- Esmectita trioctédrica amb substitució a la

capa octaédrica i nul'l a la tetraédrica. Apilament turb-os-
trátic. Alguns magnesis estan substituils per Li i alguns OH
per F. És un silicat quasi exclusivament magnésic. Té una
óapacitat de bescanvi catiónic de I 'ordre de 36 meq/100
g. És agent suspensor, absorbent, gel i f icant, clari f icant i

iixotrópic, d'ús semblant a la Saponita i Bentonita. Cita-
da per Martindale (1982) és emprada com a suspensor. Co-
mercialment és coneguda com Laponita, Ben-A-Gel EW,
etc.

Glauconita.- Fi losi l icat2:1, dioctaédric amb espai in-
terfoliar ple de cations anhidres, cárrega de valor l, equi-
distáncia de l0 A, i del grup de les miques, amb substitu-
ció tetraédrica. Té interés farmacéutic indirecta com a can-
viador catiónic emprat en tractament de I'aigua.

Attapulgita.- Filosilicat fibrós del tipus 2: I amb cárre-
gaO.2, del grup de les Hormites o Paligorskita-Sepiolita,
iubgrup mixoditrioctaedrals. L'equidistáncia aparent és
d'uns l0 A. La superfície específ ica d'uns l40m/gilaca-
pacitat de bescanvi catiÓnic de 20-30 meq./100 e. Es un
silicat d'alumini i magnesi, amb proporció equilibrada
d'ambdós cations.

L'edició 28 (1982) de Martindale s'ocupa ámpliament
de I'Attapulgita, de la qual explicitament diu que és del
grup de la Paligorskita-Sepiolita. Aquesta apreciació mi-
neralógica en una obra farmacéutica de la importáncia de
la de Martindale és ben significativa i está absolutament
d'acord amb I 'esperit  del present Estudi.

CLOENDA

Deixem constáncia de les últimes tendéncies en el món
de la Farmácia, la Cosmética i la Microbiologia aplicada
en relació a les Terres Medicinals. En Farmacologia i Far-
macocinética, I'esforg per trobar complexos argila-
medicament d'accions sostingudes que permetin un alli-
berament lent dels principis actius. En Galénica, I'assaig
d'argiles a diverses condicions de pH, electrólits presents,
etc. en front de diferents medicaments per a aconseguir
el millor comportament reoldgic ja sigui com a vehicles,
diluents, lubricants, viscositzants, desintegradors, etc. En
Cosmética,l'ús actual abundós i variat dels filosilicats ex-
posats i de possibles aplicacions d'altres en el futur, en pól-
vores, cremes, pomades, caretes, etc. En Microbiologia am-
biental, la temática de I'absorció de Reovirus per les argi-
les i les seves conseqüéncies, tant en el pla cientific, com
I'aplicat de la Higiene, la Medicina i la Veterinária, pot
revolucionar nombroses técniques i concepcions válides fins
ara. Naturalment podríem afegir-hi el gran interés de les
argiles en la catálisi, especialment en la síntesi de molécu-
les orgániques <prebiótiques> en experiéncies de gran va-
lor especulatiu i moltes altres aplicacions científiques i téc-
niques, peró hem de posar punt i final, no sense recordar
l'ús actual que fa de les argiles la medicina naturista. Hi
ha en el mercat més de sis marques i varietats d'argiles amb
finalitats diverses.

Hem recorregut un llarg camí en companyia de les ter-
res medicinals des de la Prehistória fins a les Farmacopees
de I'any 1985.

I hem pogut constatar que des de la terra de Lemnos
fins el Veegum, el Pharmasorb o el Ultin, seguint I'aveng
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general de les Ciéncies hi ha hagut una progressiva gene-
ralització que ha deixat a poc a poc tot el que es creia <<es-
sencial>> en un moment donat - carácters organoléptics, lloc
d'origen, cerimonial mágico-religiós emprat en I'elabora-
ció, etc. - i que ha resultat ser només accidental, per asso-
lir de manera pausada perÓ contínua allÓ vertaderament
essencial. I alld essencial radica en la própia estructura de
les argiles, que a través dels tópics, que han sofert diver-
sos moviments pendulars (argila-caolí, amorf-cristal.lí, etc.)
ha anat esbrinant-se també lentament al llarg de I'histÓ-
ria. Actualment tenim forga més clares I'estructura, la clas-
sificació i la nomenclatura de les argiles basada essencial-
ment en la primera i podem per tant explicar millor les se-
ves propietats terapéutiques, fonamentades essencialment
en el poder absorbent i en la seva capacitat de bescanvi,
quimiosorció, capacitat d'hidratació o de lliscament, etc.
segons els casos.

Hem passat progressivament del coneixement particu-
lar al coneixement general; és a dir, el científic.

Els actuals laboratoris farmacéutics, amb molta més
precisió que ho feien en el Temple d'Asclépios a Lemnos,
poden, amb I'estreta col.laboració dels especialistes en ar-
giles, continuar emprant, millorant i trobant noves apli-
cacions a les Terres Medicinals.

A la present exposició he intentat palesar dos fets: un
primer que ens recorda el nostre Milá i Fontanals, que <...Ia
ciéncia encara que errable és progressiva> i el segon, sin-
tetitzat en paraules del gran Goethe: <el que has rebut dels
teus avantpassats has de conquerir-ho a fi de posseir-ho>.
Aquests dos pensaments que semblen a priori un xic para-
doxals, no ho són, ans al contrari es.'complementen. Les
argiles usades a la terapéutica des dels temps més remots,
sense saber massa el perqué o els prlncipis causals de les
seves accions, progressivament s'han'.anat coneixent, més
i més al llarg dels segles; els científics: geólegs, químics i
farmacéutics han anat conquerint pas a pas el gelós secret
de la seva natura i les seves propietats... i finalment, en
gran part, les posseeixen i poden de manera rigorosa
aplicar-les a finalitats terapéutiques adients. A I'incert i ru-
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dimentari empirisme I'ha succeit de manera progressiva un
estadi de rigorositat científ ica i  técnica.

No voldria pas que aquest discurs hagués resultat no-
més un munt de dades i noms, una massa d'informació
inerta i  freda. He pretds reviure i  redescobrir, sinteti tzar
i elaborar la meva própia visió, una visió pedagógica, la
que toca a un enamorat de la recerca i de I'ensenyament
universitari, a la vegada que fer una aportació original de
caire experimental a la temática que ens ocupa. A tal efecte,
també he analitzat diferents terres medicinals pretérites i
actuals.

Heus ací, algunes de les conclusions a qué he pogut arri-
bar: La majoria de les <<argiles> estudiades, texturalment
són llims fins. El pH de les mostres és básic. Unes són més
riques en potassi i altres en magnesi. Els minerals domi-
nants són la caolinita i la illita. Les terres segellades <his-
tóriques> consten de caolinita quasi pura. Paradoxalment,
un caolí d'us actual conté menys caolinita que aquelles.
El color roig d'una terra segellada és degut a I'hematites.
Hi ha analogia entre la composició mineralógica de les ar-
giles actuals i les pretérites. Unes i altres, en general, te-
nen poder absorbent, bescanviador d'ions i neutralitzador
de I 'acidesa.

I acabo, il.lustríssims Senyors, subratllant la lligó d'hu-
militat que ens han proporcionat aquestes últimes análi-
sis: Alguns caolins d'ús farmacéutic actual contenen menys
caolinita que les antigues, misterioses i <rudimentáries> ter-
res segellades.

89



BIBLIOGRAFIA

AETI, A. (1549) Contractae ex veferibtts medicinqe teta-
biblos Lugduni ex officina Beringorutn fralrutrt.

AcRlcot-R, G. (1546) De natura fossilunz. Tiad.Angl.
Bandy, M.C. i  Bandy, J.A. Geol. Soc. Amer. Spec. Pa-
per. 63. (1955). (1556) De re metal l ica. Tiad. Angl.
Hoover, H.C. i  Hoover, L.H. Mining N{agazine. Lon-
don  (1912) .

ALURovRNDUS, U. (1648) Musueum tnetallicutn, Ambro-
sinr. Bononiae, Ferronij .

ALFoNS X gl Snvl . Lapidario. (Según el manuscrito es-
cor ia lense H. I . l5)  E.Gredos. l98 l .

Alos (1676) Pharmacopea Cathalana sive Antidofarium
Barcinonense.

AscH, W. i Asctl, D. (1914) The silicqtes of Chetnistry
and Comtnerce. Constable. London.

AvlceNl. <<Liber Canonis...> ed. Lio (1522) Ti./ Gerard
de Cremona. Bibl i .  Univ. Barna.

AxoN, A.  (1947)  Pharmoceut ic  Journ.  4 :3"75.
BARoN, W. (1971) Riv. Storia Med. Roma:33-38.
BpnuuÉ (1766) Elements de Phanttacíe korique et Proc-

tique.
BeNr,r MnrHE,u (1521) F'arrttacopea, imp. Joan Rossen-

bach, a cura de Pere Mateu. Barcelona.
BEr<MUz, PEDRo i Nn:pnn, BRRrolovE DE (1546) Con-

cordia Aromatariorum civitatis Cesaraugustoe [v.
Folch (1918)1.

BenNRRo DE PALISv (17'7'7) Oeuvres. M.Faujas de Saint
Fond C. Ruault. Paris.

BERzgt-lus, J..1. (1819) Nouveuu S_vsÍétne de Minérctlogie.
C.  Mequignon-Marv is .  Par is .

90

BÍst-tn. Actes dels Apostols. 78:l-6.
BLAKE, D.A.K. (1956) A revaluation o.f' terra sigillata.

The Lancet. oct.27.1956: 883-884.
BoccoNE, P. et S. (1697) Museo di Fisit'a r¡ Osservaz,ione

naturali. Venezia.
BouvEt, M. (1922) Bull. Sci. Pharm. 5:212. Paris. (1925)

Pharm. Fran.  8 :189.
BRncG, W.L. i WEST, J. (1921) The structure of certain

silicates. Proc. Roy. Soc. London I l4: 450. British
Pharmacopeia. 1984.

BRocNtRRr, A. (1807) Tiaité élémentaire de rninéralogie.
Crapolet. París.

BRUcUES, C. (1922) De Agrologia. La Arcilla Coloide.
M. R. Ac. C. A. B.

CRpsRl-pINUS, A. (1596) De Metalllcrs. Rome. Aloysuis
Zennett i .

CnESluS, B. (1636) Mineralogict sive Naturalis Philosop-
hioe Thessari. Prost, J.P. . Lugdvni. Univ. Lyon.

CRtu-BRp, S. et al. (1982) Minerologie des Argiles 2 ed.
Masson Cail lere, S. i  Hénin, S. (1958) Bull ,  Sci. Com.
Trav. Hist. Sci. (fasc. sc. Terre). 65. (1963) Mineralogie
des Argi les. Masson.

CRLEY, E.R. i  RTcHARDS, J.F. (1956) Theophrustus on
Stones. Ohio State Univ.

CeLvET, R. (1963) Mise au point bibliografique: les com-
plexes organiques de argiles. Ann.agron. l4: 3l-117.

CRvIpEI-LAS (1654). Descrípció de la grandesa i antigui-
Íat de la ciutat de Mctnresa.

Cgt-so Ti./  Los ocho l ibros de la Medicina. Ed. lberia.
Barcelona (1966).

CEsRlptNUS, A. (1596) De Metul l icrs. Aloysuis Zennett i .
Roma.

CI-Ruot FesRl (1568) De la cure de la Peste.
Coopx MnolcRl¡ENTARrus (totes les edicions)
Col-utr¡gt- A. Los doce libros de Agricultura... Ti. al Caste-

l lá de Alvarez de Sotomayor. Facsimil.  Santander
1979. (Nestlé).

Concord ia Pharmacopolarum barchinonensium.(  l5 l  I  ) .

9t



CHRRRS, M. (1684) Phurntucopeu regia, galett ic 'u et
t'h.vtttit'u. Gent.

CHRrtERluS, R. (París, 1679) Operum Hippoc'rutis t'oi,
et Galeni. T. Xlll

CHuruRov et  a l .  (1961)  Akad,  Nauk.  SSSR. Moscou.
CnoNsrrnr, A. (1758) Minerulogie. Stockolm. Lib. 9.

Bibl. Fac. Med. Barna.
DnNn J.D. (1888) Monual of Mineralog.v and PeÍro-

grop hy. Tiuber. London.
DRRlrNctoN,  R.C.  i  GulH,  E.P.  (1950)  Am. Pharm.

Ass .  l l :  82 .
DnvtLR, P.F. (1767) <<Catalogue s-ystemotique ...>>. C.

Briassen. París.
DEoLrN ,  H .B .  iMATTIL ,  H .A .  (1942) .  J .  B io l .  Chem.  146 :

123.
DEs Ct-<lzEAUX, A. (1862) Manuel de Mineralogie. Pa-

r  is .
DEzRI-l-tsR D'ARGENVILLE (1755) <<Oryctologie>>. De

Bure. París.
Diccionario de Farmacia. Colegio de Farmacéuticos de

Madr id .
DtoscontoEs ANAZARBEO, P. A cerc'a de la tnateria me-

dit'inal _v de los venenos ntorttferos. Laguna, A. de Va-
lencia Cabrera V. (1677); Mathiol i ,  V. (1574)

DtSCttpR, C.A. (1966) Modern Inorganic Pharmaceutical
C hernistry. Wiley. Tiad. Alhambra.

DoNzpl-ll (1728) katro Farnraceutic'o, Dognratico e
Spogiri t 'o. Niccolo Ferrara-Aulisio. Ed. 22. Giambatis-
ta Recurt i .  Yenezia 1743.

DRRcctNl- TESTt, G. (1948) Chittt ic 'a. 3 n.i . :8.
DupR¡Nt'ry, A. (1845) Tiuité de Mineralogie. Cari l ian-

Goeury et Dalmont. París.
E,Ncel tus,  C.  (1557)  De Re Meta l l ica.  Frankfur t .  Chr is-

t ianus Egenolphus.
ENsurNcER, L.E.  i  GnlesexrNc (1942)  Soi l  Sc i .  48:  125.

(1943)  Soi l  Sc i .  48:  467.
ESME, A. (1941) L' lnd.Chint. 321 230.
Esrnvn DE SEGRERA, J. (1979) Estudio de la apot.tat.irjn

rrtédico-.fannaceutic'a de Ramon Llull t, Arnau de Vi-

92

lunovu. Univ. de Barcelona.
EsTRRgo, Trad. A. Buonaccirol i .  Venetia. La segunda

Parte. . .  in  Ferrara (1565) .
FANTHUS, B.  (1915) .  J .A.M.A.  64:  1839.
Farmacopea Oficial Española (Totes les edicions f ins a

1954) .
FeRRnNrr  lvpnRRro (1599)  Hisror ia  Natura l .  Napol i

Ed.  V i ta la .
F lscupR, R.  i  lwANoFF,  W. (1943)  Arch.  Pharm. 2gl :

361 .
FoLCH, ANnR¡u R. (1918) Lu Concordia Aromatario-

rum Civitatis cesaraugustae. (1933). An. Univ. Madrid
l l ,  2-3 Ciencias, L

ForcH Jou i Muñoz Cnlvo (1977) Bol. Soc. Esp. His.
Farm.

FnINx-KnMENETSKI, V.A. (195S) (D.p. Bobrovnik et al.
ed.) Izd. Lvov. Univ. 713. (1960) Clay Min. Bull .  4: t6t.

FRANKoNAU, FRANC DE (ló74) Dissertatio de Terrs Lem-
nia. Lipsiae.

FRInIAT, J.J. (1968) Tians. 9th. Int. Cong. Soil  Sci. t :679.
FRIprAr, J.J. et al.  (1972) Clays and Clay Min. 20: 331.
GENTILI, G. (1959). Bolog. Medica.S, (5).
GESNER, C. De rerum fossilium, lapidium et gemma-

rum... Zuric.
GlBsBxlNc, J.E. (1949). Adv. in Aron. l :  159.
GII-scRT LANcLrc. Compendium totis medicinae.
Gltr,tMA, G. (1730) Della Fisica sottemonea.
Gounz Canueño, J.L. (1958) Historía del Real Colegio

de Farmacia de S. Victoriano. Publ. Col. Farnt. Gix¡-
no.

GoooM¿N, ¿.S. i Cil¡nsn, A. (1965) The Pharmac'ologi-
cal Basis of Therapeutics. Mc Millan. New York.

GRRHRvI, Tn. (1864) J.Chem.Soc.
GReELrNo, D.J. (1963) J.Colloid Sci. l8: 647. (1965\

Soils and Fert i l .  28: 4l-s.
GRIFFoN, M.  (1937)  Bul l .  Soc.  Pharm. Par is .
GRtM, R.E. (1962) Applied Clay Mineralogy. Mc Graw-

Hil l .  (1968) Cly Mineralogy. Mc Graw-Hil l  2 ed.
GulnouRt, J.BC. (1852) Historia Natural de las Drosas

93



Simples. Madrid.
HRNUT, C.J.  (1938)  Ann.  ph¡ 's io l .  ph is iochan.  b io l .  l4 :

893.
HRüv, R.J. (1801) Traité de Mineralogie. París.
HrNpRlcrs,  S.B.  i  FRv,  W.H.  (1930)  Soi l  Sc¡ .  29:  457.
HlpocRRrES. Opera Ontniu. Litrée Amsterdam. (1865).
HUYCK, C.L.  (1950)  J .  Am, pharm. Ass.  pract .  Pharm.

Edn .  l l :  170 .
JRcrceRorr, A. i  PEpensElN-BJERc-iAARD, K. Arch.

Pharm. Chem. 54.9: 320.
JoHNSoN, S.W. i  BLAKE, J .M.  (1867)  Am. J .  Sc i  Ser .  2 ,

43: 351. Am. J. Sci. Ser. 2.43: 351-361.
JounpRN (1833) Pharntacopea Universalis.
KENTMANN, J. (1565) <<Nomenclaturae Fossilum ve-

rum...>>. Dresde.
KIRCHER, A. (1678) Mundus sublerrane¿¿s. Amsterdam.
KrRwAN, R. (1794) Elements o.l'Mineralogy. 2 ed. Elmsly.

London.
LRcRotx (1893) Mineralogie de la F-rance et cle ses colo-

nies.
La oficina de la .farmacia española (1888-89).
LAURA, R.D. i C¿oss, P (1970...) Clays and Clay Min.

20, 23,...
LAZARENKq, E.K. (1959) Cla.v Mitt. Bull 4: 67.
LE CHATELIER, H. (1887) Bull. Soc. Fr. Min. 10: 204.

(1912) La silice et les silicats.
LspEgRE, G. (1956) Esssi sur ls Medicine Egyptienne de

I'epoque pharaonique. Press. Univ. France.
LEMERy, N. (1726) Cours de Chimie. Dresde.
I -EMETAYER, E i  UHRY, P.  (1938)  Com. Rend.  Soc.  B io l .

125: 823.
LESSER, A. (1941) Drug Costttet ic Ind. 49: 390.
LtttER, M. (1964) Fannacologiu. 3 ed. Buenos Aires.
LowENSTEIN, E. (1909) Anorg. Chem. 63: 69.
LLULL, RnuoN. Llibre de les Marevelles. Ed Barcino,

Opera medica... Mallorca (1752). [v. Esteva de Sagrera,
J.(r e79)l

MRcr¡NzrE,  R.E.  (1959)  Clay Min.  Bul l  4 .  67.  (1963)

94

Proc . l l  Th .Na t .Con f .  on  C lays  and  C lay  M in .  l l .
(197,s)  in  Soi l  Components (Ed.  Giese-King) .

M/ \ tZ,  L .  (1945)  Bol .  In t .  C.G.  Col .  o f .  t 'arm.  Española.
IV ,  32 :  15 .

MnNc¡Erus J.J. (1698) Phannacopea SchróderohofJ'ntan-
niuna. Ginebra.

MARTINDALE (1982) The Extra Pharmac'opoeia. 28 ecl.
London.

I\4nsuccl, P. (1943) Antigenic c.omposit iorz. U.S. p¿rrenr
2.332.52t.

MnrrtolÍ P.A. (1574) Opera: Contentarii Diost'ot.icleés
Anazarbei de Medica materia. Knig, J. Basilea.

MAUGIN,  C.H.  (1927)  Comf.  Rend.  Ac.  Sei .  par is .  185:
288 .

MeucRruENrA (1917...) Ed. Labor.
MELL¡R, J.W. (1916) Trans. Ceram. Soc. (Engl.) l6: 83.
MERCRII, M. (1719) Methaloteca VsÍicana. Lancisi edit.
MERRILL, P. (1904) Non-metallic minerals. Wiley. New

York.
MESUE, J. (1581) <<De medicomentorum... Canones... De

Simplicibus. Crabadin. Antidotsrium...>> Venetiis.
Apud Juntas.

MtcnR JoHnN DE Vrc (1466) Receptari. (v. Moliné).
MoLINÉ, E. (1914) Receptari de Micer Joan. R. Ac. Bue-

nas lrtras.
MoMoT, J. (1963) Bull .  Soc. Linn. Lyon. 32, l l4, l&B.
MoNreNus, J. (1585).
MoRrLeND, M.M. (1970)  Adv.  Agron.22:  75.
NtCAtSe, E. (1397) Thrtfa de gabelas. Avinyó.
Nlcoles PRRc poslr. Antidotari.
PRLRctos, F. (1706) Palestra Pharmaceu ticq-ch-vmit'o-ga-

lenics. Madrid.
PRu p'EctNA. De re medic.a. Lib. 7 cap. 3
PRUL¡NG, L. (1930) Proc. Nat. Acad. Sci. Wash. 16:

r23-r29.
PRRÉS, R. (1985) Cartas sobre Historia de la cient'ia.

P.PU.
PEDRo, C. (1965) La classification des ntinerals argileu.r.

l.N.R.A. París. (1979', Les mineraux arsileux. In Pedo-

95



logie. M.Bonneau B.Souchier.
PETRUS BelLoNtu5 (1,s28) Observations de plusier.s sin-

gularités et choses rcnrarquables de la Gréce, .Asie,
Juddée, Arabie, Egypte. París. Bibli. Nat. 5476.

PHARMACoPEA H tspRNR (17 94).
PsnnvacopEA oF JAPAN, The.  8 ed.  (1973) .
PH¡,RUnCOPEE FRRNCNISE. Ed. X. 1976.
Pr¡RRH,tlcopptn Tu¡ UNlrgn SrRrPs, The Nalional

Formulary (1985).
PLANS, F. (18ó7) Maferia F'artnoceutic'a Minerul.
PLRrenRlus EL JovP. Practica.
Pr-lNu SpcuNDt, C. (1166) Historiae Nafural is. Berol iní.

loanne Petro Mil lero.
Povnr (1735) L'Histoire générale des drogues simples et

contposées. París.
Pozo, A. nnl (1977) Farmacia Galénica especial 3 ed.

Romagraf.
Pozo, A. DEL i GnsroN DE IRIAKTE (1962) Enciclopedia

Farmac'euÍica. Receptari de Manresa.
REMINGToN'S PHARMACEUTICAL SCIENCES. (I975). Ed

15 .
RrccETARro FToRENTINo (1498) Fiorence.
RoAGNR, F. (1971) Att i  Congr.Int.Stor.Farm. Aosta.
RosERtsoN, R.H.S.  (1949)  Class.Rev.  63:  51.  (1958)

Class.Rev. 72:222. (1963) Class.Rev. 13: 132.
Ross, C.S. (1927) First Int.Congr.Soil .Sci. Washington.
Rulz MoRnNo, A. (Ed.1947-48) Obras de Galeno. Bue-

nos Aires.
SnNr ALBERT Mnc;ru¡. De Mineralibus et rebus ntetalli-

('¿ls.

SsRNr IslDoR. Etimologies. Manuscrit  l latí S.XlV. Bibl i .
Univ  Barna.

ScHt-oEsstNC;, T. (1874) Sur Io consti lut ion des Argi les.
Comf. Rend. Ac. Sci. 79: 376-390 i 473-477 Senft
(1867) Die Steinschutt und Erdboden. Berlin.

SERRRNo, M.  i  Suñp,  J .M.  (1972' ,  Bol .  Soc.  His t .  Farm.
XXI I I  ( 89 ) :9 .

Sot-ol, A. (1940) IApplicozione dei colloicli di bentonite
nellu tecnica J'arntac'eulit'rt. Mal. Prim. d'ltallia e

96

de l l ' lmpero .  I I ,  IV .
SrnpH,t l lE,  H.  ( l9 l l )  Centr .  Miner .  Cieol . :  205-2f i .  (1912)

Fortschr. Mineral. Krist. Petrog. 2: 81.
SuNÉ,  J .M.  Con f .  i ned i t .
T'rRlecoN, J.C. (1867) Tierras medicinales i alintenticius.

El  Restaurador  Farm. XXI I I  (12) :183-187.
TEoPHRASTUS, ca. (300 a.C.) De Lapidibus. Ttad. angl.

Teopfrastus on stones. De Caley E.R. i  Richards,
.1.F.C.. Colombus: Ohio State University Press (1956).

THENC, B.J.K. (1972) J.Roy.Soc. New Zealand 2, 4: 437.
THotr,tpsoN, C.J.S. (1914) XVll Th. In.Cong.Med.Sec.23

History of Medicine. [-ondon. (1932) Bri.  med. J.
1932, j .  9,73.

THoREZ, J. (1975) Phillosilicates and clay minerals. Lelo-
t le. Dison.

TscHeRuAK (1888) Lehrbuch der Mineralogie. Hlder,
Viena.

VRInNTINI, M.B. (1714) Historia Simpliciurn reforma-
ta.(17 16\ Museum museorum. Frankfurt.

VRLvpRne, J.L. i  Bnurlsrn, MT. (1979) Pharm. Medi-
terr.

VRlvnRoe, J.L. i  PEREZ RoueRo (1968) Bol. Soc. Esp.
His. Farm.

VRN BevMELEN, J.M. (1888) Die Absortionverbindung
und das Absortion vermgens der Ackerde Lqndw.
Vers. Sta. 35:69-136.

VIDoLo, A.E. (1950) Boll .Stor.Pisano, 3. (1955) Farm.
Glasnik. l l :7. 279.

Vtt-RNovR, ARNAU DE. De Simplic'ibus, Antidotariunt,
Tractatus de dosibus theriaculibus [v. Esteva de Sagre-
ra, J. (1979)l

VlrRuRl PoLLIo, M. De Architectura.
WelL¡Rlus, J.G. (1753) De Systematibus mineralogic'is.

Trad. francesa Olbach. Paris.
WAY, JT. (1852) J. Roy. Agr. Soc., l3, lZ3.
WERNER, A.J. Orictognosia. Dresde.
WllfNVlRN, J.F.G. (1797\ La Orit'tr¡snr¡sia. Tr./

Herrgen.  Madr id .



WORM,
rum

YnñEz
ral.

O. (1655) Museum Wormianium seu Historia re-
rariorum. Ludorium et Danielem. Amstelodami.
i GlRoNR, A. (1820) Lecciones de Hisroriu Natu-
Vda. Roca. Barcelona.

98 99

Excel. lentíssim Senyor President,
Digníssimes Autoritats,
Molt l l . lustres Senyors Académics,
Senyores i Senyors,

De bell antuvi vull manifestar el meu reconeixement als
companys d'aquesta Reial Académia per la confianqa que
han dipositat en la meva persona en encomenar-me con-
testar en nom de la Insti tució el discurs d' ingrés del Doc-
tor Jaume Bech i Borrás. En aquests casos s'espera d'una
banda la glossa del tema exposat pel recipiendari i de I'al-
tra un judici ponderat sobre la seva trajectória científ ica,
académica i professional. És obvi que ambdues coses ha-
gin de resultar tasques difíci ls per un microbióleg com ara
jo, que no puc dir gaires coses sobre ((terres medicinals>>,
ni m'és possible d'aprofundir en l 'obra d'un edafdleg. Per
tant caldrá que no oblidem que en aquest com en altres
casos la meva designació s'ha produit per altres raons, entre
les quals cal incloure la própia instáncia de I ' interessat. Hi
ha també el fet de la bona i l larga relació personal, així
com el de formar part del Claustre de la mateixa Facultat,
és a dir la Facultat de Biologia. En tot cas és cert que les
relacions entre el Dr. Bech amb la Facultat de Biologia han
estat molt importants, tot i  que la major part de la seva
trajectória universitária es trobi realment en el si de la Fa-
cultat de Farmácia.

És per tot el que acabo d'assenyalar que he considerat
particularment delicada la missió que ara em disposo a por-
tar  a  terme,  no podent  assumir - la  més que amb la  major



cautela i  modéstia, ben segur endemés que altres membres
d'aquesta lnsti tució podrien fáci lment sobrepassar-me en
ella. Per aixd caldria afegir amb Jahuda Bonsenyor <ha-
ges pietat de cells qui son en terra, e haurá-la Déus de tu...)),
sobretot si se'm permet forgar la connotació del mot terra
d'aquesta dita com a centre de tot alld que ara ens ha d'ocu-
par .

El terme terra correspon a un concepte molt vel l .  Jun-
tament amb I 'aigua, I 'aire i  el foc va ser considerat com
un element durant molt segles, des de la formació empe-
docliana el segle V abans de Crist. Anteriorment com diu
Aristótil, I'aigua, I'aire i el foc foren seleccionats com ((ar-
che> o principi del qual es deriven totes les coses per als
primers monistes, quant a la terra no va tenir cap partida-
ri .  En el Timeu Plató també considera la resultant de la
transformació d'altres elements. Tanmateix peró es coneix
una obra de la col.lecció hipocrática on s'afirma que en-
tre els primers pensadors hi hagué també qui agafá la ter-
ra com <<arche>>. Tot fa pensar que es fa referéncia a un
tal Xenófanes, que visqué cap al 500 abans de Crist. En
canvi pels atomistes la matéria era constituida per una va-
rietat infinita de partícules indivisibles de diferents tipus.
En la tradició médica posterior s'instauraren els quatre ele-
ments i  així des de Galé I 'atomisme democrist iá quedá si-
lenciat fins al segle XV, quan la terra continua sent un dels
quatre elements tant per als arabitzants com per als mes-
tres humanistes i  els de I 'escola material ista de Pádua.

A.part dels antics pensadors de la Grécia clássica la ter-
ra ha jugat un paper important en totes les mitologies i
tant en els uns com en els altres se la relaciona AMB I 'ori-
gen de la vida. Així Tales de Milet suposá que els primers
animals i  plantes i  f ins i  tot I 'home sorgiren de la terra hu-
mida escalfada i en el mateix Génesi <la pols de la terra>
és la primera matéria de la qual Déu féu I'home.

És dins del context d'aquestes idees on cal situar I ' ini-
ci de I 'história dels aspectes terapéutics de les <terres> que
tan bé ha desenvolupat el Dr. Bech en el seu discurs, en-

r00

cara que aviat ens precisi que es restr ingirá més própia-
ment a les argi les. Sembla cert efectivament quer a part
de constituir el material amb qué I 'home fabrica Oei de
la prehistória multitud d'objectes i utensilis, les argiles són
de seguida utilitzades amb fins terapéutics, tant á t.au.s
d'una medicina taumatúrgica com d'unes práctiques pu_
rament empíriques. Podem dist ingir des d'estr is empiats
per l 'elaboració de medicaments primit ius, vasos i áltres
objectes amb virtuts salutíferes, amuletsa, répliques d'ór-
gans per práctiques religioses i diferents tipus de terres per
al tractament de ferides, cremades i picades d'insectes i áni-
mals verinosos. També criden I'atenció antics tractaments
amb banys de fang i les més diverses aplicacions de les te-
rres a maquillatges de variades finalitats.

No hi ha cap dubte que des de I'antiguitat queden con-
sagrades algunes terres especials d'ús terapéutic a les quals
ha fet referéncia amb prou detall I'Académic electe. Elles
són I 'origen de molts dels simples minerals recoll i ts en les
antigues farmacopees des de la <Matéria médica>>, entre
les quals destaca <De terra Lémnia> o terra segellada. El
Dr. Bech ens ha descrit  com també a la <Concórdia)) se
cita la <<terra sigilata> com a ingredient de moltes prepa-
racions, així com en altres farmacopees dels segles XVI i
XVII. Moltes d'aquestes terres medicinals tingueren un
gran predicament fins a temps molt recents.

El Dr. Bech ha sabut desenvolupar una quantitat con-
siderable de dades sobre les terres medicinals uti l i tzades
en el passat, al costat d'una visió sinóptica de I 'evolució
del coneixement científ ic general, la qual cosa ha estat un
encert en donar el mil lor sentit  a una l larga relació de pre-
paracions que tenien per únic fonament la tradició i  certs
coneixements purament empírics. De fet així podem
adonar-nos molt mil lor que, per poder avanqar realment
en el coneixement de les argi les, hauríem d'arribar al de-
senvolupament de la cristal. lografia ide I 'análisi química
gairebé a la primeria del segle XIX. Certament abans de
René-Just Haüy (1743-1822) les formes crisral. l ines havien
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estat molt poc estudiades. Hi ha algunes referéncies de
Hooke en la seva <Micrographia> i també en el <De soli-
do intra sol idos> de Steno. Bartholin havia dedicat certa
atenció a I 'espat d' lslándia, perÓ gairebé res més. El
primer que va comengar a adonar-se del problema fou
Jean-Baptiste-Louis de Rome de I ' Isle (1736-1790), que

l'any 1772 publicá una <Cristallographie ou description des
formes propres á tous les corps du régne minéral>. Enca-
ra que no passés de ser un classificador, va tenir la idea
magistral de mesurar els angles diedres dels cristalls i arri-
bá a la important conclusió que per tots els de la mateixa
espécie aquests angles eren constants' El pas següent era
la connexió de la geometria amb la física i amb la quími-
ca. En el primer cas Haüy contribuí en forma particular-
ment rellevant. Després dels seus <Essai sur la structure
des cristaux> (1783), l '<Exposit ion abregée de la structu-
re des cristaux>> (l'193), el <Traité de minéralogie>> (1801)
i el <Traité de cristallographie> (1,822) la mineralogia i la
cristal.lografia es desenvolupen en una forma que no té
precedent. En el segle XIX tot aixÓ donaria lloc a grans
progressos en el terreny de l'óptica, i de la prÓpia cristal'lo-
grafia. També seria aleshores quan s'assoliria la connexió
adient entre la cristal.lografia i la química. Cap a la fi del
segle XIX s'introduí el microscopi petrográfic que consti-
tuiria una eina básica per a I'estudi dels minerals.

El Dr. Bech ens ha referit com les terres medicinals van
a parar com a conseqüéncia dels progressos esmentats al
camp dels silicats, si bé constituint un dels capítols més
obscurs de la nova mineralogia. Malgrat els grans aven-

eos en el coneixement de la composició química les seves
fórmules no acaben de ser ben compreses. Entretant el
nombre de terres medicinals va disminuint, si bé el seu ús
medicinal continua vigent, d'una part amb les clássiques
terres segellades i Bol Armeni i d'altre les noves argiles molt
més ben caracteritzades com el talc i el caolí. En aquesta
época I'argiloterápia es posa també de moda tant als bal-
nearis com a tota la medicina naturista.
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El gran aveng en el coneixement de les argi les que té
l loc al comenqament del nostre segle és el resultat de I 'apl i-
cació dels métodes basats en la difracció dels raigs X. Els
primers lauediagrames d'argi les són del voltant del1924,
si bé f ins al 1930 amb Pauling no s'arr iben a assolir els
primers resultats importants sobre I'estructura dels silicats,
conseqüéncia de I 'apl icació d'aquesta nova técnica. Es f i-
xa la naturalesa cristal. l ina de les argi les i  es precisa la dis-
posició dels ions a I ' interior de la xarxa cristal. l ina. Se'ns
ha mostrat també com va ser d' important per al coneixe-
ment de les propietats d'interés farmacéutic de les argiles
la incidéncia de la col'loidoquímica desenvolupada a la pri-
mera meitat del nostre segle. Les propietats de bescanvi
iónic permeten comprendre el paper de les argiles tant en
el sól com en la consecució de determinats efectes terapéu-
t ics .

També és característica dels nostres temps I'aplicació
de moltes argiles com a vehicles i excipients de diferents
productes farmacdutics. En aquest sentit  destaca l 'ús del
caolí i  de la bentonita. També l 'ús del talc com a cosmétic
i lubrificant.

El nou Académic ens ha portat al llarg del seu discurs
fins a la situació actual de les aplicacions de les argi les a
la Farmácia, donant-nos un magnífic exemple de com s'ha
incorporat a la ciéncia rigorosa una llarguíssima tradició
purament empírica dins de les práctiques terapéutiques. Pe-
ró el Dr. Bech no és sols un coneixedor documentat
d'aquest procés históric, sinó un expert home de labora-
tori. D'aquesta manera ha pogut adornar la interessant his-
tória de les terres medicinals amb I 'estudi de disset mos-
tres concretes d'acord amb la metodologia més actual. Vuit
d'el les són productes ja fora d'ús, iguals a les terres que
havien estat ut i l i tzades en el passat. Les nou restants, un
caolí i  vuit productes comercials actuals de t ipus dietétic
o naturista. Res no puc afegir a les dades que ens ha pro-
porcionat, perqué la seva interpretació escapa comple ta-
ment  a les meves poss ib i l i ta ts .  No obstanl  a ixó comprenc
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el valor del seu srgnificat al costat d'un estudr en sr mateix
de carácter fonamentalment erudit I histonc

El Doctor Jaume Bech i Borrás va néixer a Barcelona
I'any 1936. Va estudiar a la Facultat de Farmácia de Bar-
celona, on es graduá I'any 1959 amb la qualificació d'Ex-
cel.lent. L'any 1961 obtingué el títol de Llicenciat en Geo-
logia, també a la nostra Universitat, amb les qualificacions
d'Excel.lent i Premi Extraordinari. EI 1972 rep el títol de
Doctor per la Facultat de Biologia de Barcelona amb una
tesi sobre <Liberación de bases en suelos de origen graní-
tico de la comarca del Maresme>. En aquest mateix pe-
ríode i posteriorment ha fet diverses estades d'ampliació
d'estudis a Franga, Anglaterra i Holanda.

El nou Académic ha desenvolupat una considerable la-
bor docent, la qual comenga I'any 1961 com a Professor
Ajudant, primer de Geologia i Mineralogia i després d'Eda-
fologia. Ha estat Professor Encarregat de Curs de les as-
signatures d'Ampliació d'Edafologia (l97Gl97t) i d'Eda-
fologia (1974-1982). L'any 1974 és nomenat Professor Ad-
junt d'Edafologia adscrit a la Facultat de Farmácia de Bar-
celona després de la corresponent oposició. També per opo-
sició obté I'any 1975 la plaga de Professor Agregat d'Eda-
fologia a la mateixa Facultat. Per concurs públic obtin-
drá també el títol de Professor d'Edafologia (Sóls i Adobs)
a I'Escola d'Enginyeria Técnica Agrícola de I'Excel.lentís-
sima Diputació de Barcelona, centre adscrit a la Universi-
tat Politécnica de Barcelona. Finalment per concurs d'ac-
cés, és nomenat Catedrátic de la mateixa disciplina ads-
crit a la Facultat de Biologia. L'any 1978 fou elegit també
Académic corresponent d'aquesta Reial Académia de Far-
mácia. La seva activitat académica és plena de cárrecs de
responsabilitat, entre els quals destaca I'haver estat Director
de l'Escola Universitária d'Enginyeria Técnica Agrícola de
Barcelona des de l'any 1979 al 198ó. Té la medalla de pla-
ta de la Facultat de Farmácia i ha participat a nombrosos
congressos, cursos i conferéncies, tant nacionals com in-
ternacionals. Considero també especialment meritoria la
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labor del Professor Jaume Bech i Borrás en la direcció d'un
bon nombre de tesis doctorals, tesines i treballs de f inal
de carrera d'Enginyeria Técnica Agrícola.

La seva l l ista de publicacions és realment molt exten-
sa, comptant 129 títols. S'hi troben treballs de divulgació,
didáctics i  manuals, peró el nombre principal fa referén-
cia a art icles d' investigació en la seva majoria de carácter
experimental i  de camp. No puc fer un judici d'una labor
investigadora tan al lunyada de la meva especial i tat com
és la del Dr. Bech i no conec en detal l  el contingut precís
de les seves publicacions. No obstant aixó, m'atraveixo a
considerar que la seva contribució al coneixement dels sóls
de Catalunya és realment valuosa, tant pel que fa als agrí-
coles com als naturals. M'agradaria cridar l 'atenció per la
meva atenció a la História de la Ciéncia una publicació
recent sobre I 'obra pedológica d'Emil i  Huguet del Vi l lar,
figura pionera a la Geobotánica al nostre país. No podria
acabar aquesta breu semblanga biográfica sense donar tes-
timoni de I'entusiasme i laborositat que Jaume Bech i Bor-
rás ha posat sempre de manifest al llarg de tota la seva car-
rera. Malgrat les l imitacions del meu discurs, crec que la
brillantor de la seva obra és prou manifesta.

Senyor President i Senyors Académics, després del que
acabo d'exposar només manca la solemne entrega dels atri-
buts académics del Professor Jaume Bech i Borrás perqué
pugui ocupar merescudament el l loc que l i  correspon a la
nostra Corporació.
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