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Excel.lentísimSenyor President
DigníssimesAutoritats
Molt ll.lustres SenyorsAcadémics
Senyoresi Senyors,
És per a mi un gran honor I'haver estat elegit Membre
Numerari d'aquestaReial Académia de Farmácia de Barcelona. 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 prestigiosaCorporació.
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És costum en les ReialsAcadémiesque el recipiendari
faci I'elogi de la personai I'obra del seu antecessor,peró
en aquest cas la vacant de <Geologia>>
s'ofereix per primera vegada,amb la qual cosaem veig dispensatde complir tan grata i justa obligació. A canvi permeteu-meuna
molt afectuosaal.lusió a la nostra Facultat de Farmácia,
on he passattants anys, primer com alumne i més tard com
a professorde Geologia i Edafologia i Coordinador d'Estudis. D'ambdues etapesguardo molts bons records:de
la discent, els de la il'lusionada iniciació a la vida universitária,amb les fatiguesi les alegriescompartidesdia a dia,
en bona companyoniaamb professorsi alumnesdel curs.
D'entre els vells amics condeixebles,vull fer menció de
Margarida Salesi Joan Sabaté,units poc més tard en felig
matrimoni. Avui ell és el brillant Presidentd'aquestamolt
il.lustre Casa. La segonaetapa em va permetre conviure
i compartir responsabilitatsamb antics i benvolgutsmestres, delsque molts podria citar, peró simbólicament,com

a representants
de tots ells,en llur professionalitat,altura
científica,serietati humanitatno podem passarper alt els
Professorsi bons amics,A. Del Pozo, J. M. Suñéi T. Adzet, i a la també bona amiga i ánima de I'administració
i del Deganat,la documentadíssima
i molt gentil Sra. F.
Perales.
De la també entranyableFacultat de Biologia, on está
ubicadala meva cátedrad'Edafologia, cal evocaramb gratitud com a dignesrepresentants
del Claustre,els benvolguts mestresi distingitsamicsi companysProfessorsDrs.
A. Caballero,E. Gadea i O. de Bolós.
També expressoel meu sinceragraimentals molt il.lustres Srs. AcadémicsDrs. J. Uriach, V. Iranzo i R. Parés
que em varen proposar com a candidat.A aquestúltim,
I'agralmentés per doble motiu ja que, a més, molt amablament ha assumitla tascade contestar-me.També he
d'agrair a J. Garrigó la sevaeficagcol.laboració,als Profs.
Drs. J. Danon i J. BoatellaI'adient informació lliurada
i a la Comissiólnterdepartamentalde Recercai Innovació Tecnológica,C.I.R.I.T. de la GeneralitatI'haver ass u m i t I ' e d i c i ód e l p r e s e n tD i s c u r s .
Aquest vull dedicar-loa la meva estimadaesposaJoana, perquéel seucoratge,entregai bon criteri, a més dels
seussólidsconeixements
científics,han estatessencials,
tant
en la sevaelaboració,com decisiusen la meva vida univ e r s i t á r i a ,i n c l o s ae n l a n o s t r ac o m u n a q u o t i d i a n i t a t .

LES TERRES MEDICINALS

<En obsequioa los desvelos
dela antigüedad
a quetan
deudoressomos,repitannuestrosprácticosnuevosensayos, seguroque respondránsatisfactoriamente
a susindicacioneslas tan olvidadastierrasmedicinales>
Juan GualbertoTalegon
(El RestauradorFarmacéutico,Madrid 1867)

INTRODUCCIO
Amb el presentDiscurspretenemsintetitzarI'evolució
paral.lela dels coneixementssobre la natura de les argiles
i llurs propietats terapéutiquesdes de la Prehistória fins
a I'actualitat. La paraula argila, deriva de la llatina <argilla> i aquesta del mot grec <argillos>. Sobre I'origen
d'aquest, semblaque la majoria d'autors estand'acord en
qué rau en el mot també grec ((argos))que significa blanc
(albam argillam).
Per llurs propietats, entre les que destacala plasticitat, les argiles són conegudesdes de la més remota antiguitat. Ja en temps prehistóricss'usarenper fabricar cerámica, tant d'ús culinari com funerari o per fabricar estátuesamb fins mágico-religiosos.
S'han emprat també per
escriure(tauletes)i per a rentar, així com aliment (geofágia) i com a medicament. Es aquest últim aspecte,el de
llurs aplicacionsterapéutiques,el que ens interessa.
Procurarem seguir un ordre cronológic en I'exposició
i a la vegadatindrem en compte que en els orígensles argiles,junt amb productesmineralsmés o menysafins tals
com ocres,miques,etc. eren inclososen el terme genéric
de terres medicinals.
D'antuvi hem de puntualitzar que ens referirem no a
totes les <<terres>>
medicinals,que inclouen productesquímics molt diversos,sinó només a les agrupadesen les argiles i silicats afins, així com d'hidróxids de ferro i algunes ((cretes))
Recordem que des d'un punt de vista generalla terra
és un dels quatre elementsbásicsde la majoria de cosmogoniesmés remotesen el tempsi en I'espai,no solsen els

g r e c sc o m D e m o c r i t @ 5 7a . C . ) , A n a x i m a n d r e( 6 1 0 - 5 4 6 ?
a.C.) i Empédocles(492-432a.C.) per als qualsels quatre
principis fonamentalsde I'universeren 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
africanescom a Malí, la terrajuga un paperimportant en
el mite de la creaciódels Dogons.Al Japó, I'argila, és un
deu mitológic. Per als tártarsde I'altiplá d'Altai, el fang
tambédestacaen un relat cosmogónic.Segonsels indis Hopi d'Arizona, la deessade I'Est va fer primer una dona
de fang... i desprésI'home. A Guatemala,els déus creadors Tepeu i Gucumatzvarenfer de terra, d'argila, la carn
de I'home... i per als indis dels Andes, el déu Viracocha
modela figuresamb terra, els homes...En el llibre sagrat
del poble hebreu, la Bíblia, i concretamenten el Génesi.
se cita el fang (textualment<pols de la terra>), com a matéria primera emprada per Déu per a fer el cos humá. Per
al romá Lucreci(96-55a.C.) la terra és la matriu comuna
de tot el que viu.

PREHISTORIA I ANTIGUES CIVILITZACIONS
Ja entrant en els aspectesterapéuticsde les terres,fixemnos en el fet que molts animals seguint el seu instint de
conservacióes rebolquen pel fang, per a curar-seferides,
atenuar el dolor o calmar les picors. L'home prehistÓric
observaaquestfet i el copia (Suñe,J.M. conf. inédita).
Hi ha provesque des de la més remota antiguitat I'home ha emprat productesmineralsamb fins terapéutics.Junt
s'han
a restesd'Homo erectusi a Homo neanderthalensis
trobat ocre roig, i ocre bru que ben segur utilitzava tant
com a colorant, amb fins est¿tics,mágico-religiososi curatius.
En diversesestacionsprehistóriquesapareix,a més, caolí, argila blanca, que devien emprar com a refrescant,antisolar i descongelant.Els indis de Nord América des de
temps immemorial apliquen gels de bentonita bruta a ferides, cremadesi altres lesionsde la pell. En la tauleta de
Nippur (Mesopotámia, 3000 a.C.), que és el text més antic de medicina, se citen uns cent vint medicamentsde natura mineral, entre els quals s'inclou I'argila. A I'antic Egipte ja es coneixienmoltes drogues,i entre ellesdiversesd'origen mineral. Així per a curar feridesi en dermatologiaes
recomanen:terres, fang, argilesi 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 negre, la terra de Núbia i I'ocre groc. En diferentspapirs i
en repetidesocasionsse cita l'ús de la terra de Núbia, per
a dolors d'orelles, inflamació de la llengua, per a (empastar)) o obturar dents malmesesper la cáries,etc.. Per curar la tracoma recomanen ocre groc i terra de Nubia.
Aquesta última en el papir de Hearst es considerarefrescant.

Per a <malaltiesde dones>eren d'ús comú els embad u r n a m e n t sd e p e u si c a m e sa m b f a n g , t a l c o m e s c o n L i nua fent actualmenten algunsbalnearis.Al Japó antic eren
d'ús comú les terresargiloses.Així se citen anticspots de
medicamentsfabricats en cerámica i en els quals s'hi ha
trobat limonita, mica, haloisitahidratada, moscovita,etc.
GRECIA
El períodepretécnic(seglesVIII-VII a.C.) ja és ric en
medicamentsminerals dosificatsen píndoles,bolus i trociscos. Així a la necrópolis de Ninu (Aeona, Dalmácia),
s'han trobat píndolesen lesqualsl'análisievidenciaun 6990
i en <l'il.Iíada>>,
Hode matériesminerals.En <l'Odissea>>
mer (750 a.C.) enumeraforga medicaments,d'ells algun
de natura mineral. La primera notícia que es té de les terres segellades-terra sigillata, terra Lémnia- la trobem
en el poema de l'Il.líada, en el passatgeen qué I'heroi Filoctetesés curat de les seves((pestil.lentsferides>a Lemnos, amb la terra sagradadel temple d'Asclepi. La terra
Lémnia també se cita en un passatgereferent a Vulcá.
Igualmenta I'Il.líada se cita la Rúbrica Sinópica,que vé
a ser el mangra.
Del períodehel.lénic(s. VI-IV a.C.) ja hem avanqata
la Introducció les concepcionscosmogóniquesdels filósofs,
entre les quals destaquenles d'Empédocles(492-432a.C.)
que propugna la teoria dels quatre elements:foc, aigua,
terra i aire. Precisamenten excavacionsd'aquesta época
s'ha trobat una <medalla>en la qual aquestselementses
defineixenper llurs propietatsde maneraemfática:Ignis:
Acutus, Tenuis,Movilis. Aqua: Crassa,Movilis, Obtusa.
Terra: Crassa,Obtusa, lmmovilis. Aer: Movilis, Acutus,
Crassus.Cal que retinguemelsmots emprats,car, crec que
per una deficient traducció o interpretació, s'ha anat repetint 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 protestatsaviscom Bernard de
Palissy(1777'),que en to irónic comenta que ((com és que
tradicionalmentles argilessón tingudesper grasses,si pre-

La inscripcióde la
cisamentserveixenper desengreixar?>'
que
ja
el qualificatiu
que
veiem
medallaens és moli útil,
per
a l'aigua i per
crassa,s'empráa més de per a la terra,
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 encaixaperfectamJnt amb ü terra, I'aigua i I'aire, que es troben en
massesconsiderables(<gruixudes>)en front del foc que'
<<prim>'
'per sort, usualmentés quelcom localitzat,
dedicat
viscós
qualificatiu
protesta
del
Palissy també
amb
veure
a
res
já
no
tenen
a terresaigiloses, que aquestes
que
producte
el vesc, que hom extrau del Viscum album,
ii q.r. ásiealment viscósi greixós. Referint-nosa les argiles, <millor és parlar de pastós, car el vesc i dels olis no
es áissolenen aig,ra, ans s'endureixen,en canvi I'argila es
(Oeuvresde Bernard
dissolo dispersfmolt bé en I'aigua>>.
de Palissy, 1777PP. 38-405).
Feta aquesta puntualització, prosseguim en el mÓn
en la medicina del períohel.lénic.Figura destacadíssima
(460-377a'C')' Ja Plini
HipÓcrates
de del mateix nom és
i la seva
de
(a.79 d.C.) I'anomena<Príncep la Medicina>>
de
doctricos
obr" ,upoóa la primera aportació de tot un
qual
se citen
na médica o <Cbrpus Hippocraticum>>,en el
terres medicamentoses,com I'ocre i la terra Sámia, tant
com a componentsde píndoles,com bolus, trociscos,etc"'
Concretamentla terra Sámia, la recomanaen <<Denatura
Mulierebi> i I'ocre com a vomitiu. La cita del desig d'un
jove malalt de <clorosi>de menjar terra ésun delsprimers
iestimonis de la importáncia de la terra en Medicina (Baroni, W. l97l).
Aristótil (384-322a.C.), en el llibre quart de Meteoros
divideixels mineralsen <fÓssils>i metalls.Els no metalls
(<fóssils>)els subdivideix en terres i pedres.Aquesta és'
don.t, una de les primeresclassificacionsmineralÓgiques
conegudes.
Eitrabó iff,3?a.C.-242 d.C.) cita terresi minerals tals
com el mangra, argilesQlib. l3) i la terra de CimÓlia (llib'
110),Arméñia terra, sinopicaterra, etc. Ja en el període
Teofrast,(300a.C.), classificaels mineralsen:
hel.lenístic
l0
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metalls,pedresi terres,i entreaquestescita la rubra sinópica, terra roja o llapis roig que era com un ocre roig o
mangra (bol arménic) usadacom dessecadori astringent.
En la secció17diferencia diversesargiles. Així parla ¿é paligorskita,de la terra Mélia, que deu ser quari en pols fina o potser caolinita (o millowita). També parla de terra
Sámia, que corresponal caolí, que distingeixbé de la terra Cimolia, que és I'actual Montmorillonita cálcica(Rob e r t s o n1 9 5 8 - 6 3 ) .
Estrató, deixeblede Teofrast, en cas de cefalea,aconsella usar ((terra negra)).
En aquestaépocas'esténl'ús de tóxics,antídotsi elec_
tuaris. Antídot famós és el Mitrídat o Arteriaca laudata
creada per Mitrídates Eupátor (132?-63a.C.) del qual es
diu fou el primer col.leccionistade minerals.Entre eis electuaris assoleixgran prestigi la Triaca, citada ja pel metge
Nicandre de Colofó. En aquestafamosa 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
.filósofs
grecs.
ll

ROMA
Figures destacadessón: Cels, Varró, Vitruvi, Plini,
Dioscórides,Andrómac i Galé.
Corneli Cels (s. I a.C.), qualificat com el <Ciceró dels
i també <l'HipÓcratesllatí>, escriguéDe re memetges>>
dica o Els vuit llibres de la Medicina. El llibre cinqué tracta dels medicamentsi en cita diversos d'origen mineral,
entre ells I'ocre átic, la terra d'Erétria, la terra CimÓlia,
I'hematites,etc. formant part d'ungüents,trociscos,i emplastres.La terra d'Erétria la recomanaper a les llagues
i com emol.lient formant part de la composicióanomenada Filotas. La terra Cimólia, la prescriuper curar cremades. L'hematitesdiu que forma part del col.liri <<rhinion>.
Terenci Varró (116-27a.C.) també s'ocupa de les terres en el seu escrit <<Devariorum terrae genera)).
Columel.la,I'eminentagricultorgaditá,en la sevamagna obra <Els dotze llibres de I'Agricultura>>,parla de les
argilesen terapéuticaveterinária,com antídot de les picadesd'animalsverinosos,com escorpins,escorgons,...i musaranyes,mossegadadels quals caldrá ((untar amb terra
de paraire>dispersaen vinagre (llib. VI cap. XVII).
Vitruvi Polius, famós escriptor, arquitectei precursor
de la Hidrologia, en el cap. 7 d'Arquitecturae, cita diversesterresmedicinalscom la Mélia Terra, ocre, de rubrica,
etcétera.
Realmentés al gran naturalista Plini el Vell o Plini II,
a qui es deu una informació més completa sobre les terres
i llurs aplicacionsmedicinalsfins a l'época en que visqué,
sembleésseren temps de Trajá. Plini el Yell (79-24a.C.)
escriguéuna extensaobra: la Hisapodat el <<naturalista>>,
tória Natural o el Món de Plini, constituida per 37 llibres.
l2
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Especialinterésper nosaltresté el llibre 35, i malgrat que
es titula <De picture et coloribus>perqué s'ocupaabundantment de pigmentsi pintures, també tracta magistralment de terres. Val la pena que ens detinguem un xic en
el capítol que tracte de terres amb aplicacionsterapéutiques i ressenyemencara de manera abreujada el text original: (...XIII. De Sinopide>.El nom derivade la vila de
Sinope. També n'hi ha a Egipte, les Balearsi Africa. Peró la millor ve de I'illa de Lemnos i de Capadócia, s'extrau de cavernes...En medicinas'usa com emol.lienten
emplastresi cataplasmes.S'empra contra llaguesde llocs
<humits>>,
com la boca i I'anus. En enemaestroncael flux
de ventre. Begudaen dosis d'un denari para les pérdues.
Cremada i aplicada amb vi, cura les granulacionsde les
parpelles.XIV. De Rúbrica. De Terra Lémnia.- Alguns han
cregut que la Sinopia no és més que una Rúbrica de segona qualitat. Per aquestsla Rúbrica de primera qualitat seria la Terra de Lemnos, molt elogiada pels antics; no es
ven més que segellada,la qual cosaha fet que s'anomenés
Sphragis (:segell). S'empra com a liniment entorn dels
ulls, endulcint llurs secrecionsi dolors. Impedeix la secreció de I'egílops(fístula llagrimal). En ús intern es pren en
un vinagre contra la hemoptisi; també es fa veureen afeccions de melsai ronyó i per a les pérdues.Igualment s'empra contra les metzinesi en ferides de serpsterrestresi marines. També entra en tots els antídots usuals (<...omnibus ideo antidotis familiaris>). XVI. De ochra.- L'ocre
s'extreu en mines de ferro. L'ocre cremat dóna la Rúbrica. 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 venesentre les pedres.en medicina té el mateix ús que la terra Erétria. Dessecala llenguaper contacte, depila i suavitzala 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, cicatritzalesllagues;sobretot ésbona com
a dessecant,així com per a maldecapsi per a descobrirsul3

puracionsinternes:en efecte,esreconeixque hi ha pus si
I'Erétria mullada aplicadasobre la pell, no es desseca.
XVIII. Armenium.-Es refereixPlini a la pedrad'Arménia, de color blavósi properaa la Crisocola,perÓd'un
blau mésclar. A medicinaes fa servir per tenir cura del
LIII. De terra Samia.cabell,en especial,les pestanyes.
duesterresde Samos.Una s'anomenacol'liEs distingeixen
ri i I'altre áster.Per ser apreciada,la primeraha de ser
ala llengua.La segonaésmés
fresca,lleugerai enganxosa
compactai ésblanca.Totesduesescremeni esrenten.Hi
desha qui prefereixla primera.S'incorporena emplastres
oftálmiques.LIV. Eretriaeterrae
secatsi a composicions
genera.-Tambéhi ha duesvarietatsde terra Erétria:una
de blancai una de cendrosa.La primeraés preferidaen
medicina.LV. De terra ad medicinaslavanda.-Totesles
al sol; desterresesrentenamb molta aiguai s'assequen
préses trituren a dins de l'aigua i es deixendipositaren
forma de pans:es fan couredins de gresolets,que hom
agitasovint.LVI. De Chia terra, de Selinusia,de pnigitidae,de ampelitidae.-La terra de Quiosésmedicamentosa,ésblancai té lesmateixespropietatsquela terrade Saper a cosmética
femenina,igual
mos.S'empraespecialment
que la terra Selinusia.Aquestaésd'un color lletósi ésdeixata molt fácilmenten I'aigua.La pnigitis,molt semblant
mésgrolleresi s'ena I'Erétria,estroba nomésen masses
ganxaa la llengua.Actuacom la terraCimolia,perómenys
enérgicament.
L'ampelitisrecordamolt el betum.Se'nreconeixla qualitat quanesfon en oli com la cerai quanrostidaconserva el ieu color negre.És emol.lienti resolutiva.A méss'inprincipalmentels que tenenper
corporaa medicaments,
objecteembellirlesparpellesi ennegrirelscabells.LVII.
Cretaead vestiumusus,Cimolia,Sarda,Umbrica,Saxum.Hi ha moltesvarietatsde cretesentrelesqualss'hi compten duesterrescimólies,emprades
en medicinaI'una blanca
i I'altra tirant versel porpra.Totesdueshumectades
amb
vinagre,resolenelstumorsi parenlesfluxions.Curenles
minovesi lesparótides,i utilitzadescom a tópic, elsbérbols i lespústules.Si s'afegeixafronitre,oli de xiprer, cet4

ra i vinagre,descongestiona
la inflor delspeus.Aquesttractament s'ha de fer al sol i al cap de sishoresrentar la part
afectadaamb aigua salada.Amb oli de xiprer i cera és bo
per les inflamacions de testicle.La creta té també virtuts
refrescantsi en liniment per a la suor excessiva.Amb vi,
en banys, cura les pápules.És famosa sobretot la de Thesalia. Es troba a la Lycia, vora la vila de Bubon... LIX.
Terra Galata. Clupea. Balearica.Ebusitana.-La terra de
I'illa de Galatai la delsvoltantsde Clupea,a Africa mata
els escorpins;la de Balearsi Eivissa,les serps.
Veiem com Plini, en aquestúltim apartat ens parla de
((terresantídot>.
Laterra Sámiade la qual ensparla Plini probablement
és caolinita i les terresde paraire (Cimdlia), són terresd'alta
capacitatd'absorció, generalmentmontmorillonitesi a vegadesattapulgites.En aquestaépocahi havia una certaconfusió entre els termes: terra, creta, argila, ocre. Segons
Caillere-Henin(1963),la cimolita de Plini deuria ésseruna
barreja de montmorillonita i alunita i segonsRobertson
deuria éssermontmorillonita cálcica.Probablementla terra de Lémnia s'acostaa I'ocre roig.
També en altresllibrescita la terra Lémnia com a component d'antídots i medicaments.Així en el llibre 29la cita com a componentd'un antiverí,junt a sangd'oca i suc
d'espí i en el 28 recomanala terra roja de Lemnos mesclada <amb trompa d'elefant>, com afrodisíac.
Pedaci Dioscórides,nascut a Anazarbeu (Sicília),visqué al segleI. Escriguésis llibres sobre Matéria Médica.
El cinqué el dedicá a vins i minerals. L'<<enologiamédica))comprén els 43 primers capítols i la resta fins al cent
quaranta inclou ((tota classede minerals>>,
entre els que
hi figuren les següentsterresmedicinals;4i . De ochra.- Té
virtut <de prémer>>,corroir, de fondre els foróncols i inflamacionsi de <reprimir>>la carn massacrescuda.Barrejat amb cerat rebla les nafres profundes i trenca els tendrums que es formen en les articulacions.70. De Rúbrica
Sinopica.-Desseca,restrenyi tanca els porus, per la qual
cosaes barreja útilment en emplastresper feridesi en trociscosdessecatius
i estíptics.Restrenyel ventre. Es dóna

a malaltsde fetge.É,sel Bol arménicvulgaro comú. 72.
De terraLémnia.-Sol venir de I'illa de Lemnosi s'extrau
d'una covai desprésde netai barrejadaamb sangcabruna li donen forma de pastillesi li marquenun segellque
té una cabraesculpida.A partir d'aquí, se'ndiu segellde
cabra.Begudaamb vi ésmolt enérgicai potentcontraels
verinsmortífersi si se'nbeu abansqueaquests,elsfa vomitar. Serveixcontralespicaduresi lesmossegades
de les
feresverinoses.Es barrejaen antídotsi és útil contra la
disenteria.És el Bol armeniorientali la terrasegellata.128.
Erétria terra.- Hi ha duesvarietatsde terra Erétria:una
de molt blancai I'altra de color cendrós.La molt blanca
es té per excel.lentíssima...
constrenyforga, refrescai
mol.lifica moderadament.A més infla la carn de nafres
profundesi cicatritzaferidessagnants.129.De Sámiaterra.- La terraSámiaconvéescollir-lamolt blanca,lleugera i ques'adhereixia la llengua,blanai que s'engrunifáper algunscol.liri.Es trobendues
cilment;ésI'anomenada
espécies
de terra Sámia,la citadai I'anomenadaaster,que
és molt crostosai espessa
com la pedrad'esmolar.Té la
mateixavirtut que la terrad'Erétriai escremai rentade
la mateixamanera.Estroncaleshemorrágies
de sangdel
tórax i es dóna a beureamb la flor de mangranersilvestre, en casd'excessiu
flux menstrual.Aplicadaamb aigua
i oli rosat,talla la inflamaciódelspits. Frenala suori beguda amb vi auxilia els mossegatsper les serpsi els emmetzinatsde mortífer verí. 130.De Sámiapedra.-A Samos,s'hi trobauna certapedra,queusenelsargenters
per
a polir l'or i fer-loresplendent.
La millor ésblancai massissa.Té la facultatde constrényer
i refrescar.Beguda,és
útil contralesflaqueses
deI'estómac,peróembotaelssentits. Instil.ladaamb llet als ulls, ésútil a reumesi llagues
que els afligeixen.Tambées creu que accelerael part, i
penjadaal coll, guardalesembarassades
de mal part. l3l.
De Chia terra.-Igualment,de la terra Chia escolliremla
blanca,la que tira a color méscendrós,éssemblanta la
Sámia,perquétambééscrostosai blanca,encaraque té
forma diferent. Té les mateixesfacultatsque la Sámia,i
a méstreu les arruguesde la cara i li_dónaun color gral6

ciós i brillant, no solsa la cara sinó a tot el cos. Finalment
s'usaen lloc del nitre per a treurela suor delsbanys. 132.
De Selinusiaterra.- Té els mateixosefectesque I'anterior
la molt blanca i brillant,
i és tinguda per excel.lentíssima
que fácilment s'engrunai la que banyadaes desfámolt rápidament. 133.De Cimolia terra.- N'hi ha duesvarietats:
Una de blanca i I'altra que tendeix a porpra i és una mica
més grassaal tacte. L'última és la millor. Ambdues, disque s'engenpersadesen vinagre, resolenles excrescéncies
dren rera les orellesi qualsevolaltre apostema.Aplicada
d'immediat, en forma d'unció, sobrecremadesde foc, impedeix la formació de butllofes. És antiinflamatori general i s'aplica positivament contra el foc de Sant Antoni.
134. De pnigitide.-Pel color s'assemblaa la terra d'Erétria, encara que els trossos són més grollers; és freda al
tacte i molt enganxosaa la llengua. Té la mateixa virtut
que la Cimólia peró un xic més flaca. Alguns la venencom
terra d'Erétria. 137. De Mélia terra.- S'assembla,pel color, a I'Erétria cendrosai és de tacte aspre. Refregadaentre els dits fa cert soroll, com quan es rasca la pedra esponja. Té la facultatde l'alum, encaraque mésfluixa. Dessecamoderadamentla llengua. A part, neteja molt bé el
cos, li dóna color <<graciós>>,
aprima els cabellsi extirpa
asprorsde la pell i l'herpes. Es barreja cómodamentamb
els altres emplastresverds. 138. De Ampelitidae.- També
anomenadaPharmacitidae.S'extrau de Seleucia,Síria. I
és preferida la negra, semblanta carbó de pi, que es desfá
en lloses,brilla igualment en totes les direccionsi batuda
amb un xic d'oli es fon tot seguit.Té poder resolutiu i refrescant. S'usa per embellir les pestanyesi les celles,i per
a tenyirel cabell...>
A Andrómac el Vell, de Creta, que fou arquiatre de
Neró, se li deu la descripcióde la Triaca Magna. En ella
un dels ingredientsés la terra segellada.
El món de la medicinaromana culmina amb Galé, que
neix a Pérgam(Asia menor, 131-201d.C.), de família grega. RealmentGalé és el <pare de la Terapéuticai de la Galénica>. Descriules terresmedicinalsamb observacionsprecises,caráctersorganoléptics,maneresde reconéixer-lesi
l7

propietatsterap¿utiques.
El seu inter¿sper la terra segellada, el va fer anar duesvegadesa I'illa de Lemnos,((només per veurecom es preparava))segonscomentaLaguna
en una traducciódel llibre cinquéde Dioscórides(pág. 543).
L'obra que ensinteressaés Galenide SimpliciumMedicamentorum Temperamentisac Facultativusi concretament
el llibre nové que parla de: Terrarum, ac metallicorum facultate.En el capítol segonparla de: Argillam, Lémnia terra, (amb elssinónimsSigilluLemnium, SigilluDianaeSacrum, Lemniam Rubrica, terraeSacra,Lemniassphragidas), i en el quart a més de la terra Sámia parla de: Samius Aster, Collirius, Selinusiaterra, terra Cimólia, Ampelites,Pharmacites,Crética terra, terra Eretriensis,Pnigites, terra Arménia, Bolus Arménia i Lapídesarménic.
En el segonapartat explicamolts aspectesde la terra Lémnia, fruit dels seus viatges a Lemnos. Comento alguns
d'aquests: <<laterra de Lemnos portava marcada uns segells amb la figura de Diana o d'una cabra i era considerada una terra sagrada.Era una Rúbrica que no tenyia les
mans. Provenia del cim d'un turó rogenc, proper a la ciutat d'Hephestiaso Ephaistiaala part orientalde I'illa. El
turó és erm i d'aspectecremat. S'usentres varietatsde terra Lémnia. La primera, anomenadasagradai que ningú,
excepteles sacerdotesses,
no podia tocar; la segona,que
es deia rúbrica fábril o tectónica,emprada usualmentper
joiers i fusters i la terceraque tenia propietats detergents
i s'empravaper treure taquesde la roba. Una sacerdotessa de Diana, desprésd'escamparordi i blat al camp, i després d'algunescerimónies,n'extreiade la primera un carro ple. <Va serportada a la ciutat i preparadaa I'aire lliure: barrejada amb aigua i beneidaper alliberar-lad'impureses.L'aigua sobrenedantera decantada.La terra dipositada era remoguda, eliminant les pedresi les sorresi es
pastavafins que tenia una consisténciacom la cera. Es tallava en pastilles,se segellavai es deixava assecara I'ombra. En preguntar Galé quan s'hi barrejava la sangde cabra, (ja que aquestaera la versió de Dioscóridesi altres
autors -peró no la de Plini-, els presentsvan esclatar
a r i u r e d ' a q u e s t< a c u d i t > .U n p r o h o m d e I ' i l l a l i v a l l i u r a r
l8

un antic llibre sobre la preparació,l'ús i les virtuts de
la terra de Lemnos, i Galé va aprofitar el viatgeja que,
esva endur vint mil pastillesde terra segelladaper als seus
pacients. S'usava per nafres recalcitrantsi en picadesde
serps o mossegadesde feres. Barrejada amb ginebrons
constitueixel remei Dia Arceuthidon, que, li van dir, és
efectiu emétic antiverí, en cas d'ingestió de cantárideso
llebre de mar. També, presa en vi aigualit i externament
de gos
barrejadaamb vinagrefort, curavales mossegades
rabiós; també va bé la terra segelladaamb vinagre per a
les llagues toves.
Galé diferenciala terra de Lemnos del bol arménic.Fa
notar que li van donar pedra arménica per lluitar contra
una plaga cruel i va éssermolt efectiva. Diu que la persona 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 Dioscóridescomenta, (pag. 543) en una nota de la versió de Galé sobre la
imprópiament bol
terra Lémnia i ensdiu que <<l'anomenat
armeni oriental no és més que la terra Lémnia perfecta>.
El bol armeni oriental vertader ha d'éssergroc. El bol armeni és útil per la disenteriai qualsevolaltre flux de ventre, estroncala sang del pit i els humors que <destil.len>
els pulmons i assecales llagues.Per tant, convé als tísics.
<<Doni'sa beure amb vi blanc aigualit - si no hi ha febre
o molt poca!->.
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Frontispici de tom XIII de <<OperumHippocratis coi, et
Galeni pergomeni, medicorum omnium principium>>, de
Charterius (1679.
Frontispici del llibre nov¿ de <<Galenide Simpticium Medicamento>>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
a
cura de Millero (1766).
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PRIMERS TEMPS DE L'ALTA EDAT MITJANA
En els seglesV-VI, destacael compilador cristiá Aeci
o Aeti d'Amides, nascuta Mesopotámia,que estudiaa Alexandria i s'instal.la a Constantinoble.Escriu setzellibres
i classificaels medicamentssegonsel regne. Parla d'emplastresi ungüents i cita les argiles i les sevespropietats
alcalines,absorbents,etc. Per exemple,en el capítol primer de Tetrabíblica, parla de la terra de Chia. També cita
la terra Sámia, la crética, I'ampelítica, etc. Del bol armeni, <<queera una terra friable, lleugera,dessecant...>famós antiverí i remei contra la pesta,ens diu que s'extreia
d'una muntanya situadaprop de la ciutat de Bagana(Síria).
En aquestafasede I'Alta Edad Mitjana a Occident, la
farmácia i la cultura en generalrestena redós dels claustres abacials.A les farmáciesde monestirsi convents no
és estranyI'Armarium pigmentorum. I ésen aquestarmarium allá on es guarden les terres medicinals,citadesper
Plini, Dioscóridesi Galé.
Pau d'Egina (primera meitat del s. VII) és autor de Set
llibres de Medicina i en el seté,dedicata Terapéutica,tracta
de diversesterres medicinals:terra Chia, De Cimolia terra, terra Selinúsia,terra Erétria, terra Sigillata, Alana gleba
Arménia, terra Umbria, etc.
Figura hispánicad'especialrelleu és Sant Isidor, bisbe
de Sevilla(556-636)autor de les Etimologieso Orígens,important compendi (20llibres) dels coneixementsde l'época. En el llibre XIX parla: De Rúbrica, de la Terra Mélia,
i de I'ocre. En el capítol I del llibre setzétracta de la terra
Cimólia i de la terra Sámia.
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Térressegelladesd'époques grega, romone i medievsl. Noteu la cabra, símbol de Diana.
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ELS ARABS
Els árabsdesde tempsremotsusaventerressegellades.
Ja Dioscóridesparla de terra Sarracénica,
Worm (1655)
cita una terra Arábica sublutea,segelladaamb carácters
alarbs,i Caesi(1636)parlade Rúbricaegipciai africana.
Del segleIX ésJoanMesuéo EbenMesué,conegutcom
Príncepde la Faráciai tambéEvangelistadelsfarmacéutics.Escriguéuns Cánons,en elsqualsresumiael contingut d'un antidotario Krabadin,De Simplicibusi De Re
Medica.Les sevesfórmulesassolirengran fama i el seu
ús es perllongádurant diversossegles.Així per exemple
a la farmacopeacatalanaconegudacom Concórdia(l5l l),
hi constentrociscosde terrasegellada
de Mesué,trociscos
d'allzelzengíde Mesuédels qualsen forma part el Bolus
Armenicusi Ceratsde Mesué,en elsqualsigualmentel Bol
Armeni n'és un ingredient
De la transiciódel segleX al XI ésel <Príncepdelsmetges>Ibn Sinao Avicenna(980-1037)
nascuta Bokara(Corasan,Pérsia).La sevaobra cabdalés<Reglao Cánonmedicinal>,queve a ésserun compendide lesobresde Dioscórides,Plini i Galé.El Cánonconstade 5 llibres.El llibre cinqué,el dedicaa la composiciódelsmedicaments,
en ell, descriuelssimplesi tracta de la preparacióde medicamentscomplexos.Cita la pedrad'Arméniaper fer sortir la bilis negrai com astringentla terrad'Arménia.Una
receptaen la qual empraterra Sigillataésel Filonum persicum. Per ell els quatreprincipis fonamentalsde la seva
Cosmogonia,continuensent,com per als grecs,el foc, la
terra,I'aiguai I'aire.En l'aspectanaturaüstaproposauna
quelesdels
classificació
delsmineralsmésdesenvolupada
ja
greco-romans,
que incorporaels nousconeixeautors
25

mentsquímicsdelsalarbs.La classificaciód'Avicennaés:
l. Lapidem: Pedresi terres(infusibles).2. Metallum: Metalls (fusibles).3. Sulfur: Sofreso betums (o minerals suifurats) que són combustibles.4. Sales:Sals (solublesen
aigua i saboroses).
Aquesta classificacióno és superadafins el segleXVI
amb les d'Agricola i de Mercati, i té clara influéncia sobre
les obresd'Alfons X, Llull, Vilanova i Albert el Gran. Les
(terres farmacéutiques>,argiles,bolus, etc. quedendoncs,
ubicadesa la classe1: Pedres i Terres.
Avenzoar (1094-l160),conegutcom el <preparadorde
la triaca>>,nasqué a Sevilla (o a Peñaflor segonsaltres
autors). Escriguéun Tractat dels Simples,un Tractat dels
Aliments i Medicaments,un Tractat de Cosméticai I'obra
Thaisir o Taysir, dedicadaal seudeixebleAverrois. En els
seusllibres 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 ésserCadí. En el seutractat de medicina se citen les argiles i el bol armeni.
L'alt nivell assolitper la Farmácia islámicaens ve paanomenalesat per I'existénciad'unes <prefarmacopees))
des Krabadins o Grabadins. Un famós krabadí de I'any
1125és I Agrabadhin d'Al-kindi que exposamés de 800
materials d'origen animal, vegetali mineral. Un altre és
el Krabadin d'Al-Samarcandi,del segleXIII, també forga complert.En ell com en tota farmáciaalarb, s'empren
terres, el bol armeni i la terra segellada,una varietat de
la qual, extreta de la gruta de Betlem, assolífama <<miraculosa>tant en el mon islámiccom al cristiá.Es tractava
de I'anomenada<llet de Maria>>,argila rica en caolí que
es recomanavacom a estimuladora de la secrecióláctica
i protectora de la pesta.Estava segelladaamb una imatge
de la Mare de Déu.
Thompson (1914)cita un llibre de medicinasiríacdel
segleXII, en el qual la terra Sigillata entra a diversesfórmules.
26
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Terres segellades ardbigues i turques ontigues (medievals
i renaixentistes).
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ELS ULTIMS TEMPS DE L'ALTA EDAT MITJANA
AL MÓN CRISTIA
(MóN RoMANIC)
Ja desdel segleIX va adquirintfama I'Escolamédica
de Salernquepersistiráfins al segleXII. NicolauPraepósit o el Salerniállegaa la posteritatun Antidotari amb diversesfórmulesentrelesqualshemde recordarDiacodon
<<Segons
Nicolau>>,
en quéintervéBolí, i la TriacaMagna
<<Segons
Nicolau>
de la qual en forma part terra
de Galé
sigillataseuboli. Aquestesduesfórmulesfigurena la Concórdiade 1511.Un altre famósmetgeque acudía Salerm
queamb el <Compendium
ésGilbertI'Anglic (l180-1250)
totis medicinae>>
s'anticipatres seglesa les Instituciones
medicae,que no apareixenfins al segleXVI. D'aquestmetge, la nostraConcórdiacita una fórmula d'un emplastre
en quéintervéel Bolí, probablement
armeni,ésI'Emplastrum contra rupturamsecundumGilabertumAnglicum.
No sési ésel mateix,peróThompson(1914)cita BartolomeusAnglicusdel segletretzé,que parla de terra sigillata.
Un altreSalerniáésPlateariusel Jove,que cita unaterra
medicinalen la sevaobra <Practica>.Es tracta de terra
que forma part d'un ungüentper afinar elscasegellada
<contraasperitaten
bells(cosmétic):
capillorum,commisceaturpulvis terraesigillatacum aqua calida...>.
properesi concorrents
Escoles
amb lesde Salernforen
les de Nápolsi méstard Montpeller.
Cronológicament
abansde parlarde I'escoladeMontpellerhem de citar una figura preclaradel segleXII, Sant
AlbertMagneo el Gran(l193-1280).
En <DeMineralibus
parla
rebus
et
metallicis>
de Pedresi Terres.Classifica
els
mineralso fossiliaen tres grups: Lapidem,Metallumi
Media.
28

Personatge
eminentde I'escolade Montpellerés Ar(1245-13O5),
<perladetotselsmetges
naudeVilanova
del
(omnium
seutemps>>,
medicorum
viventiumgemma).
Semblaqueneixa Cervera
i mora Génova;fou metgepontifici i protegitdel rei JaumeII. A De Simplicibus,
una de
lesmoltesobresqueescrigué,
hi cita lessegüents
terresmedicinals:
el trociscroig,l'argila,Bolusarmena,Bolusi SigillumSanctae
Mariaqueera una terra segellada,
etc.

{@

@ffi

{

/"'t:,flh

T!fuJJ
\*úgr'

,

@,@

@@
Terres
segellades:
tenesde <SantPau>>(amb la serp)i de
la VergeMaria (s. XIII-XWI).
Deixeblede Vilanovaa Montpellerfou RamonLlull
queenel LlibredeMeravelles
dedicael capítolIV alsElementsi el VI als metallsi tambéa les Pedres.
Al Lapidarid'AlfonsX el Savi(1221-1284),
hi hemtrobatdescripcions
d'alums,mangra,greda,talc,etc.La greda,diu,ésunaespécie
d'argilacuita.Del mangra(Sinópida en llatí), ensdiu, entrealtrescoses,que té <colorde
hígado,esgruesasustancia
y muypesaday departesiguales
en suscualidades
y denaturalezafria y seca.Cuandola

remojan en agua crecemucho.) Es retentiva.((La ponen
y otrossiporqué esdeseen medicinaspara las menazones
cativay ayunta mucholas partesque son desyuntadas...))
((...ypara las postemas
y llagasde los ententinos
calientes
et para los que escupensangre...><<Matalos gusanosque
sehacenen los entestinos...>
Del talc tambése'n diu ((suor
de núvia> i pot comparar-sea lesgotesde rosada. <Hace
quedar la sangreal que escupepor algunaenfermedad.Eso
mismo hace a las mujeres cuando les sale más que no
c o n v i e n e .>
. .> .
Al segleXIV hi ha gransepidémiesde pestanegra, les
terresmedicinalsvan molt buscadesi es recerquennous
jaciments.Dels originarisjacimentsgrecs:Lemnos, Melos, Quios, Samos,Erétria,o de I'allunyadaArménia, ja
en tempsde l'imperi romá, s'haviapassata explotarla terra de Selinusia,Umbria, d'Arezzo i a I'edat mitjana, es
descobreixen
a Betlem,a Siena,a Malta, Sibéria,Hongria,
Silésia,Franga,...la qual cosafa que junt amb les varietats oficinals <efectives>>,
circulin succedanisi adulteracions. És ben conegutel fet de la petició de Felip de Valois (1348)al Col.legide la Faculrarde Medicina de parís
de remei per la pestanegra...i Ia respostaintitucional és
la recomanació del Bol d'Arménia! i alguns altres
preparats.
Com a precursorsde les Farmacopeeses comencena
estendreels Receptaris.En el Receptaride Manresa (3a7)
se citen Bolus en I'elaboraciód'electuaris,argila i el <Bol
Armeni>>,també anomenatrubra sinópica,que és cicatritzanti estíptici s'aplicavaa ferits i malaltsde fetge. Es cita
com a componentd'una <epitímia>,d'unespólvoresper
a curar nafres, com a componentde dos ungüentsi dos
emplastresdiferents.
A mésdelsReceptaris,
méstard Farmacopees,
una font
de recercaper a lesnostresterresfarmacéutiquesels constitueixen els llibres de Tarifes, veritablescatálegsque reflecteixenels tipus simplesi compostosempratsen diversesépoquesi llur preu. Per exempleen el llibre anomenat
Tarifa de gabelas,publicatper E. Nicaisea Avinyó el1397,
hi ha un capítol dedicata <Especieria
menudai grossa>
en el qual hi constael <Bolí armeni>.
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BAIXA EDAT MITJANA
gran prestigii poA la BaixaEdat Mitjana assoleixen
les qualspractialgunes
de
religioses,
diverses
ordes
der
quenla farmáciahospitaláriacopiadadelsalarbsi delsmoals apesnestirsde I'Alta Edat Mitjana. En I'assisténcia
tatsno esdonavaabasti es feia gran consumde lesterres
<excel.lentíssim
i seguríssim
remeiper a la pessegellades
qualsevolaltrevepicada
verinós
i
de
d'animal
ide
tota
ta
monopolis,queesguarden
s'estableixen
rí>.En escassejar
amb
ambzeli esprocuramantenirel prestigide <la marca>>
un tipusdesegell.Ja a I'Alta Edat Mitja, haviaassolitforga
renomlalerrade Malta o de SantPau i ésara, en el segle
XV, quanel Gran MestrePinto de l'orde de Sant Joan,
i disinstal.lada
a Malta, pren al seucárrecla recol'lecció
tribucióde la dita terra.Aquestaterrade color blanci de
naturacalcárias'extreiade la covade Sant Pau, situada
a uns quinzequilda Rabatto,suburbide Civitavecchia
metresde La Valetta.Per aquestmotiu es deia terra de
Maltao de Sant Pau. Aquestaúltima denominació,així
comla de la cova és fruit d'una llegendaque es basaen
el fetdescrita la Bíblia(ActesdelsApóstols,2.8, l-6). A
la covaarribáSantPau i d'altresnáufragsi en arreplegar
llenyaper a fer foc i així assecar-se,
un escurgóse li agafá
peró
va resultaril.lés.És per aixó
a la má,
miraculosament
queescreiaque la terra d'aquestagruta tenia propietats
antiverinoses.
I tambése'ndeia,pertot allÓexposat,Grácia
de SantPau i s'expeniaamb el segelld'armesde I'Orde
delsCavallersde Sant Joan o sia amb la creu de Malta,
o la imatgede SantPau sostenintun bastó,en la qual s'enmostrenSantPau orant
tortolligauna serp.D'altressegells
i tambéun vaixell,o Sant Pau i una serp.
3l

A mésde terra segellada,en trociscos,bolus i en pols,
comencena estendre'sgots, copes i gerros d'aquest mateix material,amb idéntiquespropietatsantiverinoses,que
assoleixengran predicament al Renaixement. Algunes
d'aquestescopesi gerrosd'argila segellada,per incrementar, suposem,els seusefectesmágico-curatius,tenien incrustadesunespedretesde color taronja que en deien<ulls
de serp>>,
molt preadesi que devien ésserdents de peixos
fóssils(d'aquestespedresn'hi ha al tresord'Enric V d'Anglaterra).
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EL RENAIXEMENT
Amb aquest
nomesdesignael movimentrenovadorde
toteslesactivitats:
Filosofia,Lletres,Arts i Ciéncies,que
va donarlloc a unanovavisiócientíficabasadaen I'empirismei en I'humanisme.
Esclatáversla meitatdel segleXV
plenitud
i assolíla
en el XVI.
per a la Farmáciasón I'aparicióde les
Fetsdestacats
farmacopees,
i de figuresoriginalscom Paracels,i amb
relacióa la Mineralogia,les d'Agrícolai Mercati.Es fa
un granús delesterressegellades,
tant de Samos,com de
Quios,de Malta,d'It¿lia, d'Arméniai de Turquiacom de
Saxónia,etc..
Continuenvigentsels Receptaris.
En el de Micer Johande Vic (1466)
secita el <bol ermini><ermini>>
i el <bol
d'Arménia>endiverses
fórmules:n'32 ((- per a qui haya
tel en losulls-ayguacuita,una lliura ayguaros, una onga
bon ermini>>,
n'134((- per a guarir la disinteria- nousde
xipresseques
eduespartsde boli ermini)),o'136(- per a
guarirlo traydorquantve quesfa en qual sevol lloch de
cos - boli erminipastaten vinagrefort)), n'177 ((- per a
guarir lo traydorquesfa en la cara o en altre lloch - boli
erminie siapastatamb vinagrefort a fur d'engüent>>,
n'225
polvorapera fer crexercarn- mastech,un pochde bo<<llo ermini,ensens
mesclat,angarota,mimarans...>>.
Peróaquests
Receptaris
no oficials,donenpasa lesFarquesóncodisoficialsd'ús obligatori;la primera
macopees,
de lesqualséselfamósRicettarioFiorentino(1498)en qué
hi constaun LectuariJacintic,que inclouterra sigillatai
el Bolo Armeno,blancde l'illa d'Elba, bol groc refinat,
Bol roigd'Alexandria...
se'nparDe lesterresmedicinals
la especialment
enel capítolde Mineralie suoicorpiaffini.
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Pere Benet Matheu, apotecari barceloní, acaba d'escriure la primera Farmacopead'Europa l'any 1497i roman inédita fins a I'any 1521en qué es publica a cura dels
seus fills. Cita el Bol d'Arménia.
En la Concórdia Pharmacopolarumbarchinonensium
( l5l l) secita la terra sigillata,com ingredienta les següents
preparacions:Triaca Magna Galieni, secundoNicolau, Filonum percicum, secundumAvicenam i L.Off.d'ajaccito
(<pesteprobata>). Laterra sigillata,junt al bol armeni els
cita a: Trociscum de terra sigillata, secundoMesue i Atanasia, secundumNicolau. Del Boli armenici, se'n parla al
trociscum de Candelis,secundumEbemesuei en el Ceratum fandelatum, secundumEbemesue.Cita boli: en el Diacodon, secundumNicolau, i en el emplastrumcontrarrupturam secundumGilabertum anglicum, i el boli junt amb
boli armenici en el trociscum allzelzeng, etc.
A la Farmacopeade Saragossa:Concordia Aromata(1546)s'hi citenel Bol, el Bol
riorum civitatisCesaragustae
Armeni preparat i la terra segellada.El boli armenici forma part de I'Antidotus ex-Hiacinti i de I'Antidotus Emargaritis frigida.
Paracels(1493-1541)reconquereixel remei mineral. Dóna un gran impuls a la terapéuticaquímica i rebutja radicalment, i creiem que injustificadament, les doctrines de
Galé, fins arribar a cremar públicamentles obresd'aquest
i d'Avicena. Només accepta I'obra d'Hipócrates. Eren
temps difícils, en qué es cremavenllibres i persones,com
Miquel Servet,o s'experimentavenmedicamentsen comdemnats a mort, que a vegadessortien ben parats, com
el cas de Thumblart, o molt malament com el d'un francéscitat per Paré. I si no, vegemcom ocorreguerenels fets.
Era tal I'entusiasmeper la pedra bezoarque Ambroise Paré
(1510-1590)
cirurgiá de la cort en temps de Carles IX va
administrar sublimat de mercuri a un condemnati li doná
desprésel beozarper a comprovarel poder d'antídot. L'experiment fracassái el pobre desgraciatva morir desastrosament. En canvi Joan Montanus cita (1585) un malfactor de nom Wendel Thumblart al qual li van subministrar
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la mateixametzina<<amb
aigua de roses>i després<un
dracmade terra sigillataamb vi vell>; va tenir méssort
i es va salvar.Desprésde testificaraquestes
barbaritats,
potserla classefarmacéuticahauráquedatconsternada.
No sési alsgalénicselsconsolarásaberquea favor deI'anatomia se'nfeiende mésgruixudesdesde tempsabans.És
quasiimpúdicrecordarel privilegiconceditel dia 3 dejuny
de 1391pel rei JoanI d'Aragóa la Universitatde Lleida
de poderofegarper submersióelsreuscomdemnats
a mort
poder
practicar
a fi de
amb el seucos I'anatomia.
D'aquestaépocaés Agrícola(1494-1555)
<parede la
Mineralogia>queen De NaturaFossillium(1546)dónala
<primeraclassificació,
seriosadelsminerals>.Els cossos
mineralselsclassifica
en dosgransgrups:1.-Barreges
Heterogénies
i 2.- CossosHomogenis.I aquestsúltimselssubdivideixen: MineralsSimplesi en BarregesHomogénies
de MineralsSimples.Els mineralssimplesesclassifiquen
en quatregrups:Terres,SucsSolidificats,Pedresi Metalls.
El llibre X, el dedicaa lesterres.La majoria són argiles,
peró la nomenclaturaque empraha variat molt poc des
delstempsde Teofrast.
Lesnostresterresmedicinalsestanja, doncs,benubicadesen una classificació
mineraldgica.
Acceptala práctica correntde donar noms a les terresen funció de llur
ja trobainlloc d'origen,peróel <parede la mineralogia>
convenientsen el sentitque terresde llocsdiferentspoden
ésserla mateixai terresd'un mateix lloc poden oferir
diferéncies.
Una de lesargilesque descriuésla que anomenaSteinmark que equivala la caolinita.Parla tambéde terra lutosa,Erétria,Sámiaterra,Chia, argilla,Selinusia,
Armenium, Rúbricafabrilis, etc.
BernardPalissy(1510-1589)
nascuta la diócesid'Agen,
fou <potierde terre>,saviautodidactequesensetenir coneixements
basant
de llatí va arribar a <filósof natural>>
Fundá
elsseusestudisen I'observació
i en I'experimentació.
el primer Gabinetd'História Natural de Parísi fou sens
dubteI'homemésexpertdel Renaixement
en argiles,a més
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Frontispici, de les obres de Bernard de Polissy (1777).
Pdgina inicial d'un assaigsobre ls tems segellada,dins les
obres de Bernard de Polissv.
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d'anticiparel fet dela nutriciómineraldelsvegetals,
el significat exactedelsfóssils,I'origencientíficá'. i.r'uigii.,
subterrirnies
i d' altresimportantidescobri-.n tr - Er.rTgre
nombrosesobres.Especialment
interessantper a nosaltres
ésl'<Essaisur la terresigillée>>.
Ens explicáet cerimániat
religiósd'extracciói preparacióde la teria de I-.-nor, .t..
I suggeríles possibres
causes
der seupoder curatiu:'<res
matériescalcáries
deI'argilaserien.e-éi eficag.ontrul'.*césd'acidesaa I'estómac...
Els principisrerruginos;;;;.sents,la presénciadelsqualsdedueif per corJr roig dl la
terra segellada,
sónapropiatsper a repárarelsestraiíspro_
duitsper la bilis alterada>.
nEl nitre ó sah d'amoníac'natiu presenta les argiles(magníficaanticipació.n qu"ir.
seglesal coneixement
del fet de I'existéncia
d'amoni¿. ü.rcanvi fixat per algunesargiles)té fort poder antídot cütra verins.Tambéel <vitriol>>
de les argilespot reaüo_
nar, alliberantuna espécie
de sofrenecéssari,
potser...a
I'economiaanimal...>.En la sevaobra, escritaa manera
de diálegentre<la Teoria>i <la prácticau,,ebut¡afLoU
jeccióde l'ús d'aquestsprincipisactiusdirectament:
<nitre, vitrol, tintura de ferro,etc.ja que tenenmassaforga
i massaactivitati alleugeririen
algunsinstantslesnostils
malaltiesperódestruirien
elsnosties(temperaments).La
naturaprefereixelsremeisqueellapreparalentament
en el
seusi a tots elsque fabriquémen ei nóstreslaboratorisde
química..->.Paraules
plenes
de saviesa
médicaq"r.n, .rtalvienqualsevolcomentarii que il.lustrenra sagacitati
la profunditatd'aquesteminentíisim
<terrisser>
frincésJel
segleXVI, queen aqu_esta
i en altresqüestions.i.ntifiq,lár,
s'avanga400 anysa llur solució.
ConradGesner(1516-1565),
metgede Zurichapodat
<elPlini d'Alemanya>escrigué
<Deñrum fossilum,lapi_
dium et gemmarummaximefiguris et srmilituái;ibilr;:ii,
un_delsprimersautorsa repróduir,en el seullibre, <<se_
gells>de terressegellades.
Fray Bernardinode Laredoescriu<ModusFaciendi,
cum ordine medicandi))
(152r)que segonsRafaelFolch
(1933)ésel primertractatprópiámentde farmáciaesciit
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en castellá.Cita Trociscide terrasigillataMesueintitulati
ex inventionenostra,que constade 29 ingredients.Cita
a mésBlataterrenea,sinónimde terrarubea,així com Pro
terra sigillata,que diu éssinónimde Bol armeni.Textualhabíatierraselladamuy
mentcomenta:<<...antiguamente
y
buenade color rubio selladapor personasprincipales,
peroqueen su tiemposegastabaotra de color blancoque
era de dudosaacción,por lo que entrebuenosboticarios
sesueleen su lugar ponerun buenbol arménicofaltando
aquella>.
PetrusBellonius,célebrebotánicde Le Mans, viatja
a Lemnosal 1553,com ho féu molt abansGaléi amb el
mateixfi: averiguard'on estreia i com espreparavala terra segellada.En lesseves<<Observations
sur plusieurssingularités>(1588)diu que I'argila s'€xtreud'un turó que
ésal veinatde Kotchino. Descriula cerimóniad'ext¡acció
el sisd'agost.Comengaamb una missacelebradaen una
petitacapellaal peudel turó per popesi monjosgrecs,presididapel governadorturc. En acabar,cavenuna venade
terra. Hi participen14 o l5 homes.Els monjos omplen
uns sacsde terra i elslliuren a lesautoritatsturquesque
els envienal Soldá de Constantinoble;els que han cavat
se'nquedenuna micaper a llur ús. Belloniusva recol.lecde pastilles,amb inscripcions
tar l8 classes
diferents,atri(senyors>.
buidesa diferents
Unestenienquatrelletres,
i d'altresla lluna i les estrelles.
ClaudiFabrien I'obra<Dela curede la peste>(1568)
cita com a remeiper a la pestales terressegellades.
Andrea Mattioli (1574)cita tres Rubricarumgenera:
Bolum Armenium,Terra Lémnia, i Stalimene.
Veiem,doncs,com encaraen el segleXVI en ple Renaixement,no solscontinuavigentl'ús de la terra sigillata i d'altresterressinó que s'incrementaamb la gran fama queassoleixla terrade Saxónia,tant en forma de bol
anáfins i tot en copesi gerrosantiverinosos
com segellada,
logamentals de la terra de Malta.
tractalesterresmediFerranteImperato(1550-1625)
cinals:Lémnia,Sámia,Salinúsia,
Quia,Cimólia,Bolo Armeno,etc.en el capítolprimerdel llibrecinquéde la His38

tória Natural (1599).
M i c h e l eM e r c a r i( 1 5 4 1 - 1 5 9 s3 o) r ae l m e c e n a t gdee l p a pa Sixte V organitzaa redósde la Biblioteca Vaticana una
de lesprimerescol.leccionsde minerals,roquesi fóssilsque
ha existit(una Methaloteca,1583)peró el <catáleg))
no es
va publicar fins I'any 1719,a curade Lancisi,amb el nom
de MethalotecaVaticana, obra majestuosai de gran valor
científic. La Methalotecaés una de les primeresclassificacions museístiques
del regnemineral.Hi ha duesgransseccions: Oricta (minerals)i Metalls.La primera comprén l3
grups i la segona6 grups. Els grupsd'Oricta són: t.- Terra; II.- Sal et Nitrium; tII.- Alumina; etc. A cada grup
li corresponun armari. L'armarium I el dedica a Terrae,
és a dir que tracta <De terrarum generibus>i descriu les
següentsvarietats:Patera o terra Lémnia, De armenia terra sive bolo armenio, De Rúbrica fabrili, De Alana Gleba, De Samia terra, De Chia terra, De Selinúsiaterra, De
Mélia terra, De Erétria terra, De Melitensisterra vulgo terra de S. Pauli, De Cimólia terra, De pnigitide, De Paraetonio, De Ochra, De Chreticaterra, De argilla, De margis
et medulis, De Tripela, i De arena.
Kentmann publica a Dresde<NomenclaturaeFossilium
rerum...> (1565)en la qual parla de terresi cita l0 espécies de marga, i descriu 6 bols: Bolus Candidus Juliacensis, de color rogenc, s'acostaal Bol d'Arménia i prové de
Juliers, a Westfalia; Bolus Pannonicusverus, que es troba a la muntanya de Martinsberg,a la Baixa Hongria; Bolus Armenius verus, que és el Bol de Llevant; etc.
Joan Montanus (1585)<Medicusclarissimus>publica
una interessantobra en la qual parla de les terres segellades de Silésia:Terra Sigillata Strigoniensis,Stringia terra
o Auxungia solis. En el segellhi figuren dos i tres muntanyes, eren de color groc i es creia que contenien or.
Cesalpinusen De Metallicis(1596)parla de Terres,Sals,
etc. i descriumoltes terresmedicinals(Vg. terra blanca de
I'illa d'Elba, terra Rúbrica,astringentde I'illa d'Elba i de
Giglio, etc.). D'aquestsegle(abansde 1560,ja que Worm
cita el fet) es coneix un tercer <pelegrí>a Lemnos, el metge espanyolStefanoAlbacario, que instruit per I'ambai-

x a d o r a u s t r í a ca C o n s t a n t i n o b l ve a a I ' i l l a . L i e s c r i uu n a
carta a I'ambaixadorAugeriusde Busbecke,en la qual,
com féu Bellonio.descriuels indretsd'on es treia la terra
Lémnia. Parla de dues grutesabandonadesi una encara
activa, d'on s'extreuterra similar al Bol Armeni.
Insistimen el fet que al segleXVI escontinuaemprant
la
amb gran éxit i difusió la terra segellada,especialment
((terra
qual
la
a
més
del
bols
miraculosa>
amb
de Saxónia,
i trociscoses fabriquen vasos,copesi gerros,que transmetienllurs propietatsantivería I'aigua continguda.S'usacontrala picadade serpsverinoses.També
ren especialment
la terra segelladaprovinent de Turquia assoleixgran fama com antídot contra la pesta,disenteriai de verins,tant,
que els ambaixadorsal retorn de Contantinoblea llurs paisosen portaven com a preat regal per a obsequiara personatgesdistingits.

@@@@@@

gerrnaniques(de Strigoniu, Legnicensis,
krres .segellades
ef¿'./dels .seslesXV al XVI.
Golhersen^sr.s.
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SEGLE XVII
En aquestseglela nova mentalitat donada per Francis
Bacon(1561-1626)
en I'anteriorfrutifica plenament.La dialécticaés substituidaper I'observaciói I'experimentació.
És el seglede lesAcad-émies.La primera Académia científica 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 Londres, la <Royal Society>de tanta trascendénciaeuropea.
Malgrat els extraordinaris avanqosen la física, astrónomia,, etc. en Farmáciaencaraperdurala Litoterápia,que
alternaamb I'Iatroquímica. Segueixenels museusiles Fármacopees.Aldrovant (1527-1605)
a <Museummetallicum>
tracta de les pedres,i les terres medicinalshi tenen ampla
cabuda;descriula Lémnia i moltesaltres,amb exposició
de llurs propietatsterapéutiquesi reproducciódelsieus segells.
Worm (1655)descriumoltes terresmedicinals.en especial terres segellades.Les agrupa per colors: albas, rubras et luteas.Hi ha terresde Lemnos blanquesi altresde
rubras, de llocs diferents.
La Farmacopeade Valéncia(1601)cita terraeSunt hac.
i terra Lémnia, Ex Insula Lemno. Bolus Armenia. Terrae
Salmanticaei terra Cimólia (p.23). A la p. 298 dóna una
fórmula de trociscosen qué entra la terra segelladai el bolus. A la p.299 indica la Boli Armenia preparatio.En els
emplastres:De emplastris,cita De Emplastrocontra rupturam que conté Boli Armenia.
Una altra important farmacopeaés la d'Alós, que amb
la denominació de PharmacopeaCathalana sive Antidotarium Barcinonense
es publicá el 1676. En la p. I 56 desc r i u P i l u l a ec o n t r a f l u x u m N i c o l a i ,q u e c o n t é B o l i a r m e 4l

ni. A la p.235 un Emplastrumalliud contra rupturam Petri Albi, que també conté Boli Armenae.La mateixaterra
figura en el Ceratum santalatum (p. 232).
Un altra farmacopeaimportant és la Pharmacopoeia
londinensis(1618)que cita la terra segellada,i altresminerals. Concretamentla terra segelladaés un dels 123 ingredientsde I'Electuari magnusde Mattiole que es descriu
en aquestafarmacopea,així com la terra Lémnia, que forma part de la Triaca d'Andrómac.

Luis de Oviedo (1622)descriula terra segellada,el Bol
armeni oriental i el Bol de Llevant, que és groc, i el Bol,
senseprecisar,que ve a ésserel Mangra. Explicala prepa_
ració de la terra segellada.Cita uns trociscosde terra sigillata (p. 315) que contenen,a més de la terra segelladi,
bol armeni i pedra hematitesi cita un antiverí <infal.lible>
a base de terra segellada,oli fresc, bo, i llavors de ginebra. Aquest preparatpresabanso desprésdel verí <lliura
I'home de la mort>. També cita uns trociscosde donzell
que contenenBol armeni.
Caesius(1636)també dedicaatencióa les terresd'ús
medicinal: Sámia, Lémnia, Arménia <et bolo armenio seu
armeno)).Erétria, Chia, etc...
Es oportú recordar ara que I'illa de Lemnos havia caigut en mans del turcs el 1478i a principis de segleXVII
passaa poder veneciá.Al 1657Mohaméd fiuprili reconquereix Lemnos i envia un missatgeal Sultá d'Adrianópolis en el qual de manera emfática afirma: <<Hemrecuperat I'illa on esva trobar la terra segellada>.El to en qué
és escrit palesaben clarament la importáncia que encára
es concedia a la terra sagrada en aquestaépoca.

'\
l
J

O

Frontispici de la versió del Dioscórides <<LoMateria Médica>>,per Matthioli (1574).
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krres segelladesd'Etrúria (s. XV at XVIII), amb I'escul
dels Medici. A la part superior, el retrot del Gran Duc
Frsncesc<l'alquimista>>.
Algunes d'oquestesterressón 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
qual passdal papa Climent VII (Metholote_
lylCa, el
ca Vaticana).
44

Campellas,en I'obra <Descripcióde la grandesai an_
tiguitat de la ciutat de Manresa>(1654)dedicaelsprimers
capítolsa un <Llibre dels comptesde la pesta...ri.En lu
terapéuticaantipestosahi figura el Bolo Armini.
Franc de Frankonau, publica a Leipzig al 1674 una
<Dissertacióde Terra Lemnia>.
Kircher (1602-1680)
a Mundus subrerraneus(167g)par_
la de Sals, Sucs concrets (minerals i altres fóssils), ..rtr.
els que descriules terressegellades.
D'aquest any (167g)
una tarifa de Londres cita la terra sigillataa Is.4d I'unqa
i altra d'Espanya (1680)el bol armeni a 0'5 rals.
Al revisarels inventarisd'época a diferents farmácies,
per exempleal 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 Peñarandade Duero s'hi troben les
següentsterresoficinals consideradescom absorvents:bol
armeni, terra segelladade Sibéria,mangra, <médulade pe_
ñascos>.etc.
Nicolas Lemery en el seu Curs de euímica reflexiona
extensamentsobreI'esperitde la terra segellada,<terre sigillata distilatio ex qua spiritusetc. ...>l sobre <Spiritus
Boli Armenici eiusquesal aluminosum>r,
respectiváment.
En les sevesmanipulacionshi ha un desigd'extreureels
principis actius tant del bol, com de la teria segellada,la
qual cosa representaun aveng respecteals autors prece_
dentsque s'havienocupat de les terresmedicinals.índica
la manera de preparar Magisteri astringent o licor de terra segellada,a basede tractamentsamb vitriol. La refle_
xió de Lemery sobreI'esperitdel bol armeni el porta a anal.itzar o separar per <destil.lació>un Esperit astringent,
ácid, i restauna sal fixa o caput mortum que és absorbent
i dulcificantd'ácids<mésacres>>.
L'idea d'ésbrinarles<virtuts> terapéutiques
per análisiés bona i suposaun aveng,
Ja que separados componentsa qui imputar propietatscu_
rativesdiferents.Peró malgrat que aquestaideá d'analitzar és bona Lemery no arriba a copsarel per qué del poder neutralitzadordelsácidsforts, iom ho-féupalissyi50
anysabans,quan deia que era la calqque portava I'argila
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la que neutralitzava.Palissyva intuir I'acció del calci de
bescanvi.Lemery no ho semblapas. Aquest últim insisteix en el paper dels porus per rebre els ácidsadventicis,
la qual cosa és certa només en part.
El francésCharas, en la Royal Pharmacopoeia(1694)
afirma que totes les terressegellades
són <grassesi.astringents,estancompostesmés o menysde les mateixessubstánciesi tenen el mateix gust. La vertaderaterra Lémnia
(Thompson1914).Peró a diferénciade Leés roja... etc.>>
mery, Charas no és partidari de tractar les terres segellades per <esperitsácids> a fi que no perdin la <qualitat>
dessecant,obturadora i antiverí.
Pau i Silvio Boccone,pare i fill, publiquenal 1697MuseoDi Físicao Osservazionenaturali a Venécia.NombrosesOsservazionies dediquen a terresmedicinals.per exemple la 6, terra Alchaliche e Medicinali di ltalia, entre les
que cita terra Vergine Aurea di Reggio, terra Silesiacao
terra sigillata Stregoniense,terra Cimolia, De Malta, De
Nocera, Samia, exposantllurs virtuts antiácidesi curacions
de disenteria, hipocondria, etc.
JohannesIacobus Mangetus, metge, el 1698compila
una PharmacopeaSchrderohoffmanniana,que publica a
Ginebra, i en el llibre III, De Macrocosmologiaseumineralogia, cap 2 tracta de: I, Terris, amb les seves:Lotione.
Preparatio, Precipitaciounde Magisterium, Destilatio ac
Sublimatio unde Spiritus, etc. Descriu terra Argillaceaeseu
sigillata(1. turcicae,terrae LemniaeGaleni, 2. terraMelitea, 3. Strigensisa Striga SilesiaeOppido, Medulla vel
Auxungia Solis, Lignicensis)etc., II, Bolus: Bolus armena... propietats...etc. L'estil i precisiósón análegsals de
I'obra de Lemery, amb destil.lacions,extraccions,etc. que
suposenel clar desig d'extreure els <principis actius> de
la terra sigillata.

Visto general del <<Museum Wormionu>>,gravat dins
I'obra del mateix títol (1655).
Frontispici del <Museum Wormianu> (1655)de Worm.
Pdgina del llibre <<MuseumWormianu> (1655)on s'inicia
I'estudi dels <Fossilibus>>,
entre els quals hi ha la <<krree>>.
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Capít o I <<
Observac io ne>>de I'obro <<Museodí Fisica> de
Boccone (1697).

SEGLE XVIII

<<Pharntacopoeo Sc'hrrtderolu
Frontis¡tic'i de
Hofftnartniana de Mangetus (1698).
Printera ¡tlana de la Mineralogia, dins la <<Pharnta('opoea
Sc'hrorlero-II offman n ianq>>de Mangerus (1698).
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En aquestsegleel racionalismei el materialismemenen cap a I'Enciclopédia(1751)que s'acabade redactar
el 1780.Les ciénciesrebenun fort impuls i es donen figures com Buffon, Lavoisier,Linné, Priestley,etc. Per a la
farmácia és el final d'un període de transició vers els medicamentsquímics,etapa que s'assoliráplenamentel segle XIX, peró que de moment una forta inércia fa que encara se n'emprin de clássics,tal com veurema les Farmacopees.Les nostresterresmedicinalsquedenprogressivament més ben delimitadestaxonómicamenten les Orictologiesen ús.
Es un moment de plenitud del pensamentlliure. Les
Académiess'escampena dojo. El 1760es funda en una
rebotiga, primer, la ConferénciaFísicoMatemáticaExperimental,que esconverteixméstard en I'Académiade Ciéncies i Arts de Barcelona.Perd ja a principis de seglefunciona a Barcelonauna <académia>al Gabinet o Museu Salvador a la farmácia de la família Salvador. Entre les terres medicinalsde la col.lecciódestaquen:el Bol Armeni,
(bol oriental), Terra de SantaMarta, Terra Angalba, Umbria Creta, Terra Viridi, terra sigillata de color gris. (A
I'etiqueta consta Terra Sigillata Ducis Etruriae, i les pastilles tenen el segelldels Medici), Terra Cuenca, indicada
per a la disenteria,etc.
Baumé, el1766, publica <Elémentsde PharmacieTéorique et Practique>>
i en el capítol de les terres descriudiversesterres segellades:
de Lemnos, de Blois, <que té la
mateixa qualitat que el Bol d'Arménia>, etc.
En una Tarifa dels Farmacéuticsde Basilea(1701)hi
constael preu de 2 florins i 6 penicsI'unqade terra sigilla5l

ta siliceai de 3 florins i 4 penicsI'ungade terra sigillata
Turcica(ThomPson,l9l4).
de la galénicaespanyolade prinObra representativa
cipisde segleésla PalestraPharmacéutica-Chymico-galenica de Félix Palaciospublicadaper primera vegadaen
1706.Defineixvuit géneresde minerals:Metalls, Semimetál'lics,Sals,Sofres,Pedres,Aigües
Metalls,Recrements
són
Simples.Defineixterra com una
i Terres.Les terres
de moltesimpressions
massablana i porosa,susceptible
((que
globus
inferior>,com el
éstot
i falta de moviment,
etc. Se'lsdóna diferentsnoms,
Bols,lesterressegellades,
paisos
o segonselscolorso llurs <imd'origen
els
segons
per
préssions> a diferenciarunesde les altres.Entre les
terresoficinalscita:Terraarmena,bolusarmenavera'seu
orientalis;Bolusvulgaris,Bol armenivulgar;terra Lémnia; terrasigillataturca;TerraMelitensis;Terrasilesiaca;
etc. Les virtuts de la terra segelladasón: ser absorbents
parar elscursosde ventre,leshemorrágies,
i astringents,
elsfluxosblancsi el vÓmit;la dosi, de mig
lesgonorrees,
algunselsatribueixenla virtut d'ésfinsa dos<escrúpols>;
sercontraveríi de serútils en les febrespestilentsi altres
malaltiesverinoses;perósi serveixende quelcomen aqueso entes malaltiesnomésho són en tant que correctores
perque
perqué
el
en
d'<allóacredelshumors>>,
dolcidores
toca a les altresintencionsque solentenir els metgesen
malalties,com sónlesd'atenuarelshumors,proaquestes
vocarla suor,I'orina, fortificarlespartsnoblesdel nostre
no produeixtalsefeccos,..:etc., ...etc.,la terrasegellada
que
Palacios,subratllales propietats
tes. Veiem,doncs,
a d'alperólesdesmitificarespecte
i astringents,
absorbents
<(virtuts>>
curatives.Sobreel BolusOrientatres preteses
lis, seuArmena,Bol Orientalo Armenidiu (p. 706):el bol
Es portaésuna terrasemblanten tot a la terrasegellada.
per
aixÓes diu Orientali Arva antigamentd'Arméniai
meni, peróen elstempspresents(1700)no hi ha regneon
no se'ntrobin moltesmines,tan bo com el queesportava
d'Arménia.A Espanyan'hi ha a molts llocs.Per via inen ús
terna,fa elsmateixosefectesque la terra segellada;
parar
per
la sang,
externs'aplicamixt amb altressimples, a
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Frontispici del <<TeatroFarmacéutico> de Donzelli (Ed. 22)
i plano del <<TeatroFarmacéutico 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 delshumors a lesparts, per a fortificar i com a resolutiu.La dosi, per via interna,ésde mig
a dos escrúpols.
Valentini (1714)a Museum Museorum parla de les terres medicinals,en especialde les alemanyesi comparaen
valor la terra Lémnia a I'or!
Donzelli en Teatro Farmacéutico,Dogmático e Spagirico (1728),tracta de les argilesmedicinals:del Bol Armeni, terra Lémnia, terra Materana, etc. i cita els viatgesde
Galé, Albacari, etc. Descriuel trocisc de Terra sigillatade
Mesue i un emplastre de terra sigillata.
GiacintoGimma, naturalistade Bari, en I'obra <Della
Fisicasotterranea>(1730)dissertasobrenombrosesterres
medicinals.Dragone-Testi(1948)el consideraun precursor de les modernesteoriesalemanyessobrela geoterápia.
Consta que al 1733en la botica de D. JoséOrtega (que
corrent els anys seria la seude la <Real Academia de Farmacia de Madrid))), hi havia les següentsterresmedicinals:
terra segellada,trociscos de terra segellada,bol armeni
(aquestformava part del lapis medicamentosus,preparació química complexa), <llet de terra)), etc.
De les terressegellades
també se'n parla a <L'Histoire
généraledes drogues simpleset composées>>
que publica
Pomet el 1735a París. Especialmentcita les terres Lémnia turques i descriu llurs propietats i característiques.
La Pharmacopoeiamatritensis(1739),malgrat que conté un nombre molt elevatd'elementsquímicsencarahi trobem terra segellada,per exempleformant part del Laudanum opiatum.
Linné (1707-1778)creu que les argilessón un sediment
terrigen del mar, i distingeix9 espéciesen el génereArgila: Argila calcária;Argila fissilis:terra de paraire,amb la
qual es fan els bols i les terres segellades,etc.
Al 1753Wallerius publica una De Systematibusmineralogicis.Aquesta obra suposaun principi d'apreciacióde
caráctersquímics, a més dels físicsque continuen sent els
decisius,com per Avicenna o Mercati. Classificavaels <minerals>>
en quatre grups: terres,pedres,mineralsi agregats.
Cada grup el divideix en diversosordres.Dins de I'ordre
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pedresargiloseshi inclou: I'Amiant, la Mica, el Talc, pe_
dres ollars i pissarres,i en el grup Terres,hi distingeixels
ordres:Terrescalcáries,argiloses,bolars, etc. De teiresar_
gilosesen distingeix32 varietats,com són: l,argilablanca
de Franga,I'argilanegra-blavosa
de I'illa d'Elba, argilade
paraireblancad'Anglaterra,etc. no especialment
medici_
nals. Descriu 32 Terres bolars o Bols, la majoria d'interés
farmacéutic: Bol blanc-grisencde Nocere, Terra segellada blancad'Holanda, Bol talcósblanc de I'illa d'Elbi, Bol
cendrósd'Altenberg (vora de Berna), Bol compactevarie_
tats roja i blanca, Bol de Sibéria,etc.
En I'Oryctologie(1755)de d'Argenvilleel regnemineral comprén dues grans divisions: Fossilia terraé propria
o fóssilsnaturals a la terra (elsconceptuatsactuahént óom
a minerals i roques) i Fossilia Terris Aliena o fóssils estranys a la terra (inclou els conceptuatsactualment com
a fóssilsi animalscom Coralaris, Espongiarisi d'altres d'esquelet 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 metalls i els <<minerals>>.
La classeprimera de la primera divisió tracta de les Terresamb dos articles:primer - Les Terres - 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 Silésia, etc. Com lesterres,els bols són astringents,dessecants,
serveixenper a parar els fluxos de ventre, les hemorrágies,
dessecarllagues,impedeixenels cursosde les fluxions ivan
bé per a fortificar i soldar les juntures.
Les Tarifes dels Cónsols i Col.legi d'Apotecaris de Barcelona,d'aquestaépocadel segleXVIII, citen trociscosde
Terra Sigillata.Les Tarifesd'Antoni pla (1755)citenTerrae sigillata Pp Boli Armeni Ver Pp i Boli Armeni Comp.
La Tarifa dels Apotecaris de Floréncia de 176l (Thompson, l9l4) ens diu que I'unga de Terra Lémnia es pagava
a 5 lires.
A. Cronstedt (1723-1i65) classificaels minerals com
a compostosquímics,peró basant-se
en caráctersexterns,
en quatregrups:Terres,Sals,Betumsi Metalls.En la Mi-

neralogiapublicadaen 1758cita diversesterres,com: Keffekil Tártóurm (una possiblesepiolita),Kessikle(barr_eja
que cont¿ saponita),Saponita,.smectita,Terra porcellana (barreja de caolinita i halloisita),etc.
A l'época també a América s'empravenaquestesterres
medicináls.En queda constánciagráciesa la correspondes de Lima
dénciadel JesuitáP. JoséRojo (1756-1764)
(Valverde,J. i Bautista,M. T.1979). Ens parla del Bol
Ármeni i de la Terra Segellada.Concretamentcita una <beguda de terra segelladai bol Armeni barrejada amb ulls
d e c r a n ci m a r f i l . . . > .
qualificat com el <nou Sócrates
Werner (1750-1817),
la primera classificacióracioexposá
de la Mineralogia>,
de Werner es basa essencialEl
siitema
nal dels minerals.
ment en lescaracterístiquesfísiquesexternesi secundáriaquímics.D'antuvi, fa duesgransdivisions:
ment en aspectes
I'OrictognÓsiao Mineralogiaprópiamentdita i la Geogde <fóssils))sennósiao óeologia. Consideraquatreclasses
i lV'Combustibles
III.II.Sals;
Pedres;
zills: I.- Terrei i
i
Clorita
el
terme
Metalls. Entre les terres distingueix
l'époa
que
va
traduir
es
o escumade mar,
<Meerschatum>>
ca com Magnesita,perÓque en realitat esrefereixa les actuals Sepiolites,no oblidant les terresd'aplicaciómédica.
et
Al1767Davila publicaun <CatalogueSystematique
qui
compoI'Art
et
raisonnedes curiositésde la Nature
sent le Gabinetde M. Davila>, en el qual enumera22 va'
rietatsde terresargiloses,32 de terresbolarso Bols i entre
les pedresargilosescita I'amiant, mica, talc, pedresde terrissaire,etc. Aquesta col'leccióque havia servit a Rome
estudis,fou el nucli
de L'lsle per als seustrascendentals
Nacional de CienciasNaturade la col.lecciódel <<Museo
les> a Madrid.
R . K i r w a n( 1 7 3 3 - 1 8 1 2e )n l a s e v ao b r a E l e m e n t so f M i neralogy(1194)per a classificarels mineralsconservala
nomenClaturalinneanaperÓté en compte tant les propietats físiquescom químiques(potserméslesquímiquesque
les físiques).Les miques,argilesi mineralsanálegs,els classificaen dos géneres:Muriatic Genusi ArgillaceusGenus.
E n e l p r i m e r i n c l o u m i n e r a l sc o m C l o r i t e s ,T a l c , E s t e a t i 56

tes, Serpentina,Asbest, Amiant, Suber muntanum, etc.
I en el segonhi ha diversosgrups:A) Terresargiloses,que
inclou Argila nativa (lac lunae),argila de porcellana- caolí
-, argilescomunes,terra de paraire, (Smectis,etc.) i B) Argilesfines,... Bols, etc. C) Margues,i D) terra negra,ter r a L é m n i a ,e t c .
Kirwan ja es va adonar de com era difícil correlacionar les terresamb llur denominacióantiga i les classificacions del seu moment; en aquestsentitafirma <Com que
les terresrebien originalment llurs denominacionsa causa
dels caráctersexterns- i no dels interns - ara no es poden
ordenar d'acord amb llurs propietatsespecífiquesrealssense crear molta confusió>.
Al 1794apareix una PharmacopeaHispana 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 selectaeforma part de : - Electuarium Scordii (Diascordium), Pulvis restrictibusi de I'Emplastrum confortatium.
En la Tarifa de Gaspar Balaguer(1795)se citen les següentsterresmedicinals:Boli Armenae communis, Boli Armenae verae pp., Boli lutei fuller, Terrae Sigillatae,així
com Trociscum de Terrae Sigillatae.
L'Orictognosia de Widenman (1797)segueixla classificació de Werner. De la primera classe:Terres i pedres
es descriuenentre altres: la Terra Gergónica(terra Zirconia), Terra adamantina, terra silicea,terra argilosa, terra
magnesiana,etc. En el génereIV, denominatArgilós, s'hi
troben 19 famílies entre les que citem: Terra argilosa pura, 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. GénereV: Talcós o Magnesiá.Que comprén
diversesfamílies: Talc, Clorita, etc.
En aquestperíodede la il.lustració, quan encaraescontinuen emprant terresmedicinals,la Farmácia és reconeguda com a ciéncia i la Mineralogia que fins el moment
continuava sent molt empírica es fa més cristal.lográfica
i mésquímica i intenta millorar lesclassificacions
i per tant
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tambésituaren el seulloc les nostresmedicataterras.
Si Romehaviadonatun cop de timó i desviatelscor_
rentsde la Mineralogia
empíricade werner,amb la introduccióde la Cristal.lografia,
ésHaüy (1743_1g22)
qui ac_
centuaaquestanovadireccióamb renovatimpulsla jove
ciéncia,preocupant-se
no tant sorsde resformesgr,iÁ¿triquesdelsmineralssinóde llur estructura
íntimi. pivideix elsmineralsen cinc classes
i un apéndix:l) ruurt¿n
ciesácides,2) substá-ncies
terroses(exactament
metál.liques
heterópsides,
quesubdividiaen álcalis,terresalcalines
iiertgs):l) silicats,4) substáncies
metál.liques
autópsides
o ve_
rj.tab_l9s
metalls,5) substáncies
combüstibles
i... Oi
dix- Haüy continuaconsiderant
resterresa ta r.goía"p¿"_
Jtasse' queesdivideixen géneres
segonsresbases.Á ru t.r..ra cla-sse,
silicats,inclou el géneiealúmina,qu. .á.1Án
toteslescombinacions
de sílicei alúmina.Fa ia diferi*iu
del caolí,queassocia
alsfeldspats
de la restad,argiles,que
classifica
no com a mineralssinó 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-aÍritensis>>on es trqcta de la terro Sisiilata.
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SEGLE XIX
L'herénciadeLavoisieri erseuTraitéde chimie ésfructífera.s'enuncienleslleisde Richter,de Dalton, ae cayLussac,Avogrado,Faraday,etc.És el segleAefaésenuo_
lupament.de
la euímicaen general(Dumas,Liebig,Wuitr,
g-tc:)i la_irrupcióde I'Orgánicaamb WoÍrler,S-erturner,
KolbemBertheloti tantsdlaltres.Naturalmenié, -o.n.nt
de I'eclosiódelsmedicaments
químics,béque,'ertuái"vtineralogiai Matériafarmacéutióa
mineralales Escores
i Facultatsde Farmácia.La crassificació
dels*ineür, uuruou
en caráctersfísicsexternsencarara practiquenMohs i
argunsaltresminerólegs,
peró d'una banda,'lesp"t¡uá., i.
De L'lsle i Haüy tindrancontinuitatamb elsestudis
es_
tructuralsde De Bravaisi d'altra bandaae ta composicio
química,que iniciá seriosament
Berzelius,fu.e qu!, junt
al descobriment
de novesespécies
d'argiles,el caraii ¿L,artre.delesterres,vagiquedanderimitatiprog..rtiuuÁ;.1"rsificat, amb I'abandóde noms antics.
Un <Diccionariode farmacia>,del Col.legide Farma_
céuticsde Madrid defineixresterresargilosefi t'arliiosa
pura, que diu és l,alúmina.Tambého és la terra
6;ür.
La terraCimólia<<és
una espécie
de bol armeni...>.Terra
etruscao toscanaoficinal,molt semblanta ra de Malta i
la substitueix
en usosfarmacéutics,
ja queli forenatribuidesigualsvirtutsmedicinals
... Laierra-segellada,
sigillata
o Lémnia,en pastillesde l5 g i un segell-especial
q"ueno
sempreera el mateix.L,any lg65 escontinuausanimolt
a Egipte.N'explicavirtutsi históriade Garé,Dioscórides,
etc. Cita una análisi_de
Bergman:(SiO2,4i; Al2O3,19;
5
i
Fe2o3.
Diu queiu t.i.u ,.g.íluáu
Yg.C9r, .6;!.aco3,
sinópicaésel bol Armeni,qué¿.uésser
el nostre-ánnru.
,s9
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Frontispici i printera plana del capítol <<l,esterres>det ltibre <L'Oryctologie> I 755 dA rgenville.
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L'any l8l7 en el gabinetde matéria farmacéuticadel
R.C. de Sant Victoriá hi havia Bol comú o Mangra, Bol
d'Armen o Oriental, Terra segellada,etc.
en el <Traité élémentairede
A.Brogniart (1770-1847)
Mineralogie>(1807),classificaelsmineralssegonscriteris
químics, peró amb peculiaritat d'agrupar els minerals lapidis segonsI'element electronegatiu,amb el nom de silicats i els metál.licsels ordena per I'element electopositiu.
Així ja distingeixBorosilicats,Fluosilicats,Silicatsi Aluminats. Descriula Nacrita, argila de la familia de la Caolinita i té al'lusionsa la Glauconita. Distingeix roca caolinítica de caolí.
Berzelius(1779-1848),adopta un criteri exclusivament
químic en el <<Nouveau
Systémede Minéralogie>(1819)i
encetala formulació ponderal delsminerals.Primer, o sia
en la natura de I'anió i més
al l819 basa la classil'icació
tard ( 1825)en la del catió. Distingeixdos gransgrups:Metalls natius i Combinacionsoxidades:a) óxids electropositius i b) óxids electronegatius.Entre els últims hi ha: Hidratats,Aluminats, Silicats(a/ d'una sola basei b/ de moltes bases),Silico-aluminats,etc.. Reconeixque els silicats
són un entrebanc(<pierred'achoppement>)en tots els sistemes mineralógicsi en un Apéndix hi situa ((tota mena
d'argiles>(si els silicatssón un escull,les argilesno saben
on posar-les!).De fet Berzeliussitua la sílice,l'óxid de titani i algunessubstánciesconsideradesfins llavors com metalls o terres, dins les sals, entenenper aquestestotes les
combinacionsde (cossosoxidats>.
Tant Yáñez i Girona (1779-1867)com Balvey s'ocupen
de les terresmedicinals:de Lemnos, bol Armeni, etc.
Guibourt (1790-1867)en la <Historia Natural de las
DrogasSimples>situa lesArgilesa la Famíliade I'Alumini i distingeixtres grups principals: l) Argiles pures infusibles;2) Argiles ferruginoses,que inclouen les terresmedicinalsi 3) Argiles fusibles.La terra segelladaforma part
de I'electuari de Safrá compost o confecció de jacint i el
bol armeni entra en el diascordi. En la Família del Magnesi, en la Magnésia silicatada situa el talc, I'Esteatita i
la <Magnesita>o escumade mar (actual Sepiolita).
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'"i
'f
.n .,,.,,o
,i:
r .¡,ri;:, )I:,':,*;:,:::":,7..0,"id.n
r,gn. q,¡. .n Orfr,cr.

rres bolars - Halloisites,Nontronita
etc.
Junt a les anális.isquímiquescada vegada
més precises
- en funció de les técniqu.es-de
I,epoca_ sorgeix l,aiut del

microscopipetrográfic,de Ia .¿ á;emi.(lraai
trii .,
Sorby
(1859),DesCloizeaux
Lt,
s. t.¡ril.(Jl{tilNrr
,ll",l"l:'J".
;fi
Dana
t)l.i ti,lti(it.l_0N4,
1tgO2¡,
'i,,;Jll,
iigggi,.-r...
o.
n;",i,.,"
,u.í,.;;;.
;,ll
tal maneraque esdevindrá
ra'gran'éin,u ri-j. ,iiui" irx
, . . , , , 1 ' 1 , " , , , , ,l;.T..;.;:.:
. 1 r. ., . , i ¡ . J r r ' r l l r r ¡ v n c c . s i d ¡ d
Jé
l\)lt
LL
I)^. D. At.)IjSt!N ,.4,\t.Z
en I'estudide minerals.
,
t:ttit)¡t.l
;::i';,Y.l;j":
;;,'ilJI ii'll*";il':',i";,
;
J...lt.Wuy(1852)dóna a conéixerla propietat
de re_
,:ll:',:i"ii,.ii::,i,,,i,,:;;ií,,;,::,,,:\."1':,,;,..1::,1
t.e1cjó
d'ions per parr de les argilesde rei ,.ii.r]i
hott.8oó,, ¡
.:,-;:;.,":,,::.:::,,,i:,1,':r,'!í1.!,"
.i r.,
"tr,,
;;; ";;;,i,-"i;i,,!:";,
del bescanviiónic,.de-g..ran
,',,i,',,::i"',
:':,i::
!:-.i::.,ii
imp"ortánciu
"
.n i.r-álgü.
T. H. Graham(ls6¿)estudialespropietutr.oiloiáa,
:i¡i::i:ii:,,:i:i7:!;ii.:iri:,:i;iiliit:i: del'ácid
::,;::i":;i"#"::"';t:,ii,irl,t,i.:,.*;,,;;;,;7;¡;¡¡;)'i:,
silícic.La sevarecerca
suposaun nou enfocament
en
aquests
estudis.
"'#,::t::¡{::,::::::"i,:;,:;:"::,:*}:';ii,;::"'i::,!::
oii'"oi'i,Jl'.
5 edició(1g65)cital,Elec_
,i
i',',:',":,::!:,
!u.lfurmacopeaEspañola>
!i,,;i!i
iii;,'i"i !iÍ":,!,
ra{' ¡, pr(rjro ¡,1'cr¡,r quc
tuari d'EscordiOpiat,en el qualhi entra I
lol nnín
,
dracma-- -Bol
Armeni, amb propietatscalmantsi astringenti.-' de
r;:11ü1#::if
{},,#
:ii!ilr#n[
'::il"'olll",.l"i,.,l:i;;:.,*l"n::
;: ;"J"::i:i.,ff
Senft(1.367)
parlade la <Thonsubstanz>>
o siala subs_
táncia
o
esséncia
:,
de l'argila,qu....u e, i".áári"ii".'iü".r,
:.':
-;;.;
"..,
;:t:::,::".,";:,;I.:,.t".:.-.*
afanyja ve de lluny; recordemels<magrsters) (extrac_
r:;r.,:.,,:."^.,j;,;;:'l:;,:,
f:,ji,:,':'.,,;:..:::"t.:.i
;;.;;:"::,,'::,,;:t1::;t,..,1ll.
o
:,,i.,,;"i:"'
l:,,itj::l.i:.:..";.;
tes>de les terreso,argilesamb elsqué es
t¿ ta prétensiO
d'haver-neextreter <principiacriuri tvt¿s
tar¿ É."rri.r,
tambéhaviaparlatdeia uveiitableárgile>(El
nóstreFi;;r,
Frcntispic'ii pagi|.esinteriors
en diu <l'argilaper excel.lén.iir,referint_se
tre <Lasrecciottes
de
Hisro,1f6:,
ria Naturat> de yañez¡ Ciroii
'r.
E,naquesttopic s'hi va caurea eausad,haver al cao_
iñrot.
extrapo_
lat indegudament
el.ferparricutaique ¿e tesniin;;l;;;r,
Jourdan(1g33)en ra sevapharmacopea
s'haviaextretcaolinita,ia qual.oru ., va creure
podergeuniversaris
ci_
ra: Terra Sigillata-iTerra aéril';
neralitzari es va arribar
qu.
.l
Bol
np.inci-pi;;ri;,
d,Arménia.
1n.¡r1i
En el <codexMedicam;,..i;;; je
de toteslesargilesera la Cáolinita.
ffauiéri¿e;;;;;;;,
rany 1837hi consra
el Pols de Bot d'Arméniá
anys-i mésanálisis- per arribara ra conclurioqu.
Gü,ñ'ü.rti
Orientalis).
tti ü
Dufrenoy(1g45).o.¿.naaáO
argilesque no contenencaolinita.
.ñt.ri
químic
els
mine_
rals i les rerres.n.ái.inais *.;^".¡iáriament
. J. G. Talegon(1867)escriual Restaurador
Farmacéu_
resincrouen
la Ctasse
Silicars;
tico sobre<Tierrasmeáicinaler uii-.nticias>. parla
a.e¡1.,iÁiii;'.lr¿.ri,.,
(Vg.
v
de
Cimoli_
ta, Al.lofana,erc.)qel geneiE--siii."i,
TerraSigillatao Lémnia,Cimóliá,S¿-iu,
atuminosos
Melitensis,
Stri_
hidra_
tats'dinsdergénere
goniense,
Chia, Selinusa,Synopicá,Fornuru*, Treba,etc.
s'iiats aru-inJro,hidratats
ambárcalis,cali llurs
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isomorfs(V.il;ll;i,
r.rr., verdes,
etc.)
i enel génere
Silicats
no.1ly1;Jr"giur. ,u,., Estearira,
Pirofilita,Nontronita,
etc.).Entreiesargites
citael Cao_
lí, argilesesméctiquer,
argíle,o..or., i ferruginoses
_ te_
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S. W. Johnsoni M. Blake(1g67)sonelsprimers
a
J.
qualificarde Caolinita
el <minr.ulá. caolin>.
. De I'exposatfins aquí, veiemcom a mésdel tópic de
la caolinitava arrelanttambéel de I'amorfisme.<Les
ar_
ó5

a
gilesno tenenforma própia,sónamorfes>.En l'últim quart
químici ópticdels
de segles'aprofundeixen el coneixement
S'haurá
fórmules.
les
bé
massa
perd
entendre
sense
silicats,
la
dels
difracció
de
l'ajut
1920,
amb
vers
I'any
d'arribar,
les
finalment
fóri
raigs<X>>,a interpretarlesestructures
jugava
que
I'aigua,
mules.De momentno s'enteniael paper
el bor, el fluor, I'alumini, titani i altreselementsen I'interior dels Silicats.
T. Schloessing(1874)en un treball sobre la constitud'argilapreció de lesargiles,demostraquelessuspensions
per Th. Graham,ésa dir,
sentenlespropietatsenunciades
que escomportencom a col.loides.També afirma que les
argilestenen constituentsde forma laminar.
Les nostresterresmedicinalshan 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 Silicats. Peró és ben cert que al 1880encarala composicióo
natura delssilicatsera quelcommisteriósi cadtic.Les fórmulesdelssilicatsesbasavenen uns hipotéticsoxácids:ortosilícic H"SiO., que per pérdua d'una moléculad'aigua
donava metasilícicH,SiO,.L'oliví es consideravauna sal
del primer Mg,SiO, <Ortosilicatmagnésic>,i I'Enstatita
MgSiO, derivada del segon, un metasilicat magnésic.
També es parlava d'ácid disilicílicH.Si.O.(3H,O, 2SiOJ,
i trisilicílic H.Si,O,(2H,o, 3SioJ; aquestúltim es deduia
d'eliminar quatremoléculesd'aigua d'entretresd'ácid ortosilícic.En algunscasos,aquestateoria explicavaels fets
empíricsperó en altresles cosesno eren gensclares.Bon
exempled'aquest caosquímico-mineralógicés la discussió sobre la constitucióquímica del talc en basea si era
un metasilicato un pirosilicat,és a dir, derivat delsácids
H.SiO, o bé de H,Si,O.,que comentaremben aviat. Mentre, recordemque ésel que diu en aquestsmomentsla FarmáciaOficial d'Espanyai Franqa:Així la FarmacopeaEspanyola,6 Edició (1884)continuaparlant de <Tierrasellada (terra sigillata)>i de Bol Armeni. Concretamenta
la p. 98 cita <Arcilla en trociscossellados>,aclarintque
ésun productenaturald'Orienti esrecomanacom astrin66

gent.
francésde 1884es parEn el CodexMedicamentarius
la del Bol d'Arménia.
Thompson,cita que el 1885,Conzevisitá I'Illa de Lemnos i que va poderadquirir a farmáciesde Kastropastilles
de terra Segellada.
H. Le Chatelier(1887)intentaclassificarels minerals
en basea llurs temperaturesde deshidroxilació.És el precursor de I'análisitérmicadiferencialde les argiles.Formula una hipótesisobrela plasticitatde lesargiles:(aquesta
propietat és degudaal lliscamentd'unes laminetessobre
lesaltres,amb aigua situadaal mig>>,i avangala idea que
les argilesestanformadesper un nombre limitat de minerals cristal'lins;de fet, aixó equivala enunciarel concepte
de mineral argilós, com ho fará més tard Lowenstein
(1909).Fruit de les experiéncies
de deshidratació,arribava I'any 1912,en I'obra <La siliceet les silicates)a proposar la següentclassificació:
Grup l: H.Al. Si,O, + aq.
L'aigua aq. s'eliminaa 250oC, I'aiguacombinadarestant s'eliminaa 400 oC. A 1000'C important despreniments de calor i insolubilitatals ácids.
Tipus Halloisita.
Grup II: SiAl.O,+ aq.
L'aigua aq. esperd entreels 150"C i 400 uC. Despreniment de calor a 1000'C. Tipus Al.lofana.
Grup III: H,Al,Si,O,.
L ' a i g u ac o m b i n a d as ' e l i m i n aa 7 7 0 o C . A 1 0 0 0 ' C n o
hi ha canvis.Tipus Caolí.
Grup IV: H.Al,Si.O,,
L'aiguadacombinadaes perd entre 700 oC i 850"C.
A 1000oC no hi ha canvis.Tipus Pirofilita.
Grup V: H,Al,Si.O,,oe.
Molt impures.Tipus Montmorillonita,Esteargilitai argiles esméctites.
Realmentes veu que el grup V és un <calaixde sassedis>,o argilespoc conegudes.
tre>>,d'<<incertae
G. Tschermak( I 888)afirma que lesargilesconstende
67

mineralscristal.linsi amorfs, que contenenusualmentsilice, alúmina i aigua. PerÓen voler donar un pas més endavant per a classificar,en funció de la composicióo estrutura de la moléculaeé quan (xoca> amb seriosesdificultats; ni els millors microscopis,ni els atacsamb reactius selectius,com era la moda en la química Orgánica,
aclarir gaire les coses.
aconsegueixen
Mentre els minerólegsestan especulantsobre la natura i classificacióde les argiles, els metgesi farmacéutics
les continuenemprant. Per exemplepodem llegir a <La
oficina de farmacia Española>,anys 1888i 1889,l'ús de
Bol d'Arménia i del talc en diversesfórmulesmagistrals.
J. M. Van Bemmelen (1888-1904)semblantmenta
el complex argila,
Tschermark, tracta de <disseccionar>>
que en principi es creia amorf, en <espécies>més senzilles,mitjangantI'ajut de tractamentsácidsde diferentsconcentracions.Així, emprant,l'ácid clorhídric,dividia la fracció col.loidalen duesparts: una de soluble,que anomena
Allophaneton,i una altre d'insolubleen HCl, perÓsoluble en ácid sulfúric concentrat i calent. La segonala denomina Kaolinton. El primer component,escreiaque era
un silicat alumínic de natura col.loidal, de molt variada
composiciói responsablede les propietatsplástiquesi absorbentsde les argiles.El Kaolinton es creia que era majoritáriament amorf, peró amb un complementcristal'lí.
Mentrestant,Tozer, el 1890,viatja a Lemnos(Thominteressaten la Terra
son, l9l4) com altrespredecessors,
<que
i
diu
en arribar al lloc on
Lémnia o Terra Segellada,
s'extrau,vora de Kotxino, va trobar terreny amb herba,
senseconreusni arbres. La cavitat d'on es treu la Terra
sagradaés un petit forat circular... <A la matinada del dia
6, el governadoro el seu representantarribaven en aquest
indret acompanyatsdels <Khodjas>mahometansi dels sacerdotscristians;uns i altresprenien part en la cerimónia,
i els primers oferien un xai com a sacrifici (Kourban) i repartien la carn, mentre que els cristiansaportavenpeix,
car tenien prohibit menjar carn dins els 14 dies abans de
la festade la Mare de Déu... Set mules treienla terra per
a ser enviadaa Constantinoble.Llavors era repartidaen
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tauletesde la mida de pastillesde sabói erenmarcadesamb
<<Actualment
(1890)es fabriquen
el segelldel Govern...>>
ala zona recipientsamb aquestaterra, i són compratspels
turcs, que creuen que un vas fet d'aquesta argila neutralitza I'efectede qualsevolverí que s'hi posi a dins. <Jo en
vaig comprar diversesd'aquestesal terrissairei cadascuna porta marcat en cinc llocs el segelldel Govern, inscrit
en lletresarábigues,hi constala mateixainscripcióque diu
Bellonique es feia servirquan ell hi va anar: tinimaktoum
(de l'árab Tin Imachtonque vol dir terra segellada)...>
<Peró últimament aquestacreengas'ha anat oblidant. Durant
diversosanys el Governador Turc ha deixat d'anar-hi i seguint el seu exemple,primer els <Khodjas> i desprésels
sacerdotss'abstingueren
d'anar-hi i ja no essacrificael xai.
L'any passatsolamenthi varen assistirdotzepersones.Peró
I'any 1885quan vinguéConzeencarales pastillesde terra
es veniena les farmáciesde Kastro i ara (1890)he preguntat en va per ellesi ni les autoritats d'ara ni cap persona
de les generacionsmés joves no sabenres d'aquest remei.
No obstant, en contradesa I'Est de Lemnos, encaras'empra per les febresi altresmalalties.Les donesen tenenunes
boles lligades com els grans d'un rosari. Elles, en cas de
malaltia les ratllen i en prenen una culleradetade la pólvora en aigua...>
Tornem del paradís Egeu, als atrafegats laboratoris
d'Occident...Lacursaper aclarirla fórmula de lesargiles
prosseguiai un bon exempleel tenim en la discussióentre
Clark i Groth sobresi el Talc era un metasilicato un pirosilicat. Aquesta disputa científica no tindria per a nosaltres altra trascendéncia,que la normal en aquest fil
d'Ariadne de les nostresTerres, si no fos pel fet de ser recollida i discutidaen la revista<La Oficina de Farmacia
Española>(1892).Aixó palesaclaramentel lógic entroncament de la Mineralogia, la Química i la Farmácia en aquesta qüestióde les <Medicataterra>>,
com en tantesd'altres.
A. Lacroix (1893)creu que a les argileshi ha un constituent cristal.lí relativamentconstant, associata impureses.Fixem-nosque és, i el tempsque encaradurará, la idea
que I'argila és Caolinitamésquelcom<<impur,no caoliní69

entic>. Amb el microscopi,com que lesobservaisÓtropes
tre nicolscreuats,creu que les argilessón amorfeso criptocristal.lines.Es un altre dels tópics que persistiráen el
segleXX.
Distingeixels grups de: la Caolinita, I'Haloisita i la
Montmorillonita. Bastantmés tard, al l93l publicará la
que conté una classificació
<Collection de Mineralogie>>,
més completa.
No vull acabar aquest període senserecordar I'entusiasmei la fe amb la qual alguns naturalistesd'aquest segle varen aplicar I'argiloterápiao geoterápiaen la curació
de moltes malaties.Podem citar els alemanysKhune, Felke, Just,Baur, etc.
Hem arribat al final del segleXIX. Hem vist com ha
disminuit l'ús de les clássiquesterres medicinals,encara
que es continuen emprant terres segelladesi Bol Armeni
i s'incremental'ús d'algunes <argiles>ja millor carecteritzadescom el Talc i el Caolí. Gráciesa la Medicina Naturista augmentatambé I'argiloterápia, sobretot en emplastres i en banys de fang.
Es comengaa parlar de mineral argilós, peró donat el
seupetit tamany és difícil d'estudiar. Moltes terresargiloseses classifiquenentre els silicats.Es practica I'análisi química total, i es proposencom a fórmules químiques sals
d'uns hipotéticsácidsorto, meta, piro, etc. silícics.Es descriuen nous minerals argilosos. També I'análisi química
selectiva,amb ácidsa concentracionsdiverses,permet seperar diferentscomponentsen I'afany de trobar <l'esséncia o principi actiu de I'argila>. Es creu que aquest és la
caolinita i que, per tant, és presenta totes les argiles, la
qual cosa es descartaposteriorment. Un altre tópic molt
estésés que I'argila és amorfa, ja que ni amb els millors
microscopispetrográficsno se n'arriben a copsar formes
cristal'lines.S'aplicala físico-químicadelscol.loidesa les
argiles.Es descobreixla sevacapacitat de bescanviiónic.
Les classificacions
basadesen l'ús i lloc d'origen donen pas
a les que es fonamentenen la composició química i en el
diferentcomportamentt¿rmic.Peró s'acabael SegleXIX
i els coneixementssobre silicatsen generali sobre argiles
en particular són foscosi caótics...La foscor perdurará
fins entrat el segleXX, en qué Roentgendescobreixels raigs
X i Bragg els aplica a la difracció cristal.lina.
70

SEGLE XX (1900-19ó0)
L'incrementde novestécniquesanalítiquesfísico-químiquesen el camp de la mineralogiafa avangarels coneixements sobre la natura i la classificacióde les argiles.
Des del punt de vista farmacéutic, les argileses continuen emprant en la terapéuticahumana i veterinária.
Exposemara de maneraresumidaquins són elsfets més
destacables
en ambdósaspectesdesde principi de seglefins
als nostresdies.
Seguintaquestsdos fils d'Ariadna, ens adonarem que
no són pas talment divergentsni en algunsaspectestan sols
paral.lels,sinó convergents.Es a dir, a mesuraque es coneixen més bé la natura dels minerals de les argiles i les
sevespropietats,millor es poden emprarper a aspectes
concretsde la terapéutica,a la vegadaque es deixende banda
definitivament vells conceptesi classificacionsbasadesen
les propiejats nomésorganoléptiquesi en I'origen geográfic, etc. Es a dir, será sobretot amb l'aplicació de la difracció dels raigs <<X>>
a les argiles,quan ja de manera substancial es passadels coneixementsparticulars a un coneixementgenerald'aquestsminerals.L'experimentde Von
Laue i col.laboradorsva revolucionarprofundamentles
Cristal.lografia, Mineralogia, Química i Física de I'Estat
Sólid. Entrem en el SegleXX acompanyatsencara d'uns
quants tópics, tals com I'amorfia de les argiles,que totes
consten de caolinita, etc. Un altre fet destacatés la gran
eufória col.loidoquímica, que impera en el primer quart
de segleXX.
Des del punt de vista sanitari, hem de ressenyarque
el 1903,el ProfessorJuli Stumpf de la Universitatde Berlín emprá argilesen el tractamentdel cóleraasiáticque féu
veritablesestrallsa la PrússiaOriental.
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La1^ ed. de la FarmacopeaOficial Espanyola(1905-26)
encara inclou el Bol Armeni. Mentrestant, Merril
(1904-1906)
afirma que no totes les argilestenen caoliniI'argilaté dos components
ta, i segonsMellor (1908-1916),
I'un anomenatclayta, que és la <vertaderasubsessencials:
tánciaargilosa>delscaolins,amorfa i amb la mateixacomposició que la caolinita i I'altre, anomenat pelita <veritade les argiles no caolins. També
ble substánciaargilosa>>
escreiaamorfa, de composicióvariable,peró amb méssilice que la clayta i amb una considerablequantitat d'alcalins i alcalinoterris.En canvi Lowenstein(1909)confirma
la conclusióa qué havia arribat Lechatelierel 1887que les
argilesestavenformades per un nombre limitat de minerals cristal.lins.
Hasluck (1909),segonscita Thompson (1912),encara
interessatper la Terra Sigillata visita I'Illa de Lemnos. A
la capital, no va trobar pastillesde terra segellada,perÓ
sí que va localitzar una cerámicaen la qual es veien recipients amb I'antiga inscripció tinimaktoum (en árab terra
segellada).
H. Stremme(l9l l-1912), análogamentcom Van Bemmelen ho afirmava a la fi del segleanterior, creia que les
argileseren un complex col.loidal amorf, no definit que
constavade dues parts: una sol.lubleen 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 argilesera la caolinita,
assegurenque els componentsessencials
dels sóls són més
nombrososque no pas una sola substáncia.Considerenles
argilescom ácidsaluminosilícics
o salsd'aquests,amb composició i estructura definides.
Wacker cita que en el període l9l4-1918, als soldats
russosse'lssubministravauna ració de 200 g d'argila diaris per a prevenir o combatre epidémies,fonamentalment
el cólera. També secita que els ServeisSanitarisde l'Exércit
Francés van subministrar als soldats, durant la Primera
Guerra Mundial argila barrejadaamb mostassaper a prevenir la disenteria.
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B . F a n t u s l l 9 l 5 ) e n u n a r e v r s t at a n r s e n o s ac o m
J.A.M.A. parla del poder absorbentde la terra .le paraire
r del seu valor d'antidot en casosd'intoxicacroper alcaloides.
En les diferents edicions de I'obra Medicamenta (des
de l9l7 a l95l) es descriuel caolí i el Bol Oriental.
C. Brugues(1922)protestacontra el tópic que totes les
argilesconstende caolí impurificat i que es consideriI'argila d'un sól com un únic col.loide.Va practicarI'analisi
mecánica,probablementper primera vegadaa la Universitat de BarcelonaA. Haddine (1923) a Suéciai F. Rinne (1924) a Alemanya treballant independentment,demostrenamb I'ajut
dels raigs ((X)) i de la seva difracció en incidir sobre les
argiles, que aquestessón petitesunitats de minerals cristal.lins i publiquen els primers lauediagramesd'argiles de
la História.
C. S. Ross(1924...)amb assaigsquímics,óptics i térmics conclou que les argilessón cristal.linesi 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. reconcilienla química
amb la cristal'lografia en clarificar I'estructura de les argiles.
La 8u edició de la FarmacopeaOficial (1930)estudia
I'argila blanca, el bol armeni i el talc, aquestúltim forma
part de nombrosos preparatscom per exempleel <Silicatol boratado>. i les <Pólvoresroses))de la Farmácia Boatella. El caolí constaen els <pólvoresestomacalsDr. Boatella>.
Vers I'any 1937, Kerr classificales argilesja en quatre
grups: del caolí, de la montmorillonita, de la metabentonita i de la hidromica.
Lapparent (1937)classificales argilesen tres tipus caracteritzatspel gruix de les lámineq fonamentals: de 7 A,
Caolinita; l0 A, Attapulgita;i 14 A'¡ Montmorillonita. Els
avenqos,en el coneixementde la natura i les propietatsde
les argiles fets per minerólegs,ceramistes,edafólegs,etc.
que acabemde citar incideix en un ús més científic de les
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argilesen la Terapéutica,Bioquímica, Farmácia, Galénica, etc. Per exempleGriffon (1937)proposaun excipient
per a pomadesa based'argila col.loidal,Hanut (1938)demostra experimentalmentcom el caolí absorbeixels principis coagulantsde certs verins de serp i E. Lemetayer i
de caolí inP. Uhry (1938)dedueixenque les suspensions
jectadesamb antisérum reforcen la proteccióvers la toxina tetánica.
La SegonaGuerra Mundial per una banda frena la recerca pura sobre la natura de les argiles, peró en canvi,
a causade I'escassetatde matériesprimeres,fa que s'apliquin moltes argilescom excipientsen pomadesi 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 clássicsde minerals filitosos, es van coneixent els interstratificats i les argiles fibroses. A més, les
estructuresi les propietats,tals com la superfícieespecífica, capacitatde bescanvi,etc. es van aclarint cada vegada
més, la qual cosapermet emprar diversesargilesja definides, per a usos farmacéutics.Per exemple,H. B. Deolin
i H. A. Mattill (1942\ aprofiten les propietats relacionades amb I'absorció específicade I'Attapulgita, i determinen tocoferolsen teixit muscular.R. Fischeri W. Iwanoff
(1943) empren caolí i attapulgita per a la purificació de
substánciestals com cafeina, cantaridina i santonina. P.
Masucci (1943)proposa una composició antigénicaútil per
ser injectada en sersvius consistenten una suspensiódiluida d'un antigen en bentonita, per exempletoxoide diftéric. A. Axon (1947)estudial'ús de la bentonita per a obtenir barregesinalterablesi estérilsa pH determinat en preparacions farmacéutiques i A. Jackerott i K. Pedersein-Bjergaard(1947) per a estabilitzarsuspensionsgaléniques,etc.. R. C. Darlington i E. P. Guth (1950)apliquen bentonita com a base hidrofílica d'ungüents.
C. L. Huyck (1950), és un dels primers investigadors
a propugnar l'ús del silicat alumínico-magnésicnatural la Saponita - a preparatsfarmacéutics.Aquest producte,
el registra Vanderbilt als E.U.A. amb el nom comercial
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de Veegum i ben aviat adquireix gran predicamenrcom
agent suspensor,etc.
J. E. Gieseking(1949)distingeixquatre grups de mi_
neralsargilosos:montmorillonítics, illítics, caoliníticsi interstratificatsi R. E. Grim (1953)proposala següentclas_
sificaciód'argiles:t) Amorfs: Al.lofana, II) CriJtal-litzats:
A)

Tipus de dues lámines:
- Equidimensionals:Grup de la caolinita, etc.
- Allargassats:Grup de I'Halloisita.
B) Tipus de tres lámines:
* Inflables: - Equidimensionals:
Montmorillo_
nita i Vermiculita.
* No inflables: - Illites
C) Lámines barrejadesregularment: Clorites.
D) Fibrosos: Attapulgita, paligorskita i Sepiolita.
Al 1962Grim publica una <Mineralogia de les Argiles
Aplicada>, amb un apartat que tracta de <Medicines.pharmaceuticalsand Cosmetics>.
L'última edició de la <FarmacopeaOficial Española.
(9 ed.)> (1954)descriuel caolí i el talc.
L. S. Goodman i A. Gilman (1955),en la segonaedició de la seva clássicaobra <The pharmacological Basis
of Therapeutics>tracten de I'acció de les argilei en la mucosa intestinal.
D. A. K. Black (1956)desprésd'una breu ressenyahistórica de la terra sigillatad'ús medicinal. oficialment citada a Anglaterra des de 1618a 1848,proposa el bescanvi
iónic com a principal mecanismeantiverí de la dita argila.
La llista d'investigadorsi treballssobreargileses multiplica de manera espectacular.Només cal dir, per exemple, que a U.S.A. se celebrades de 1952una <<National
Clay Conferenceand Clay Technology>i es publiquen les
ponénciesamb el nom de <Clays and Clay Minerals proceedings>.Altrament, desde 1948amb motiu del Congrés
Geológic Internacional a Londres s'orsanitzaun <Comité Internationalpour l'ÉtucledesArgiles-(C.I.P.E.A.)>que
I'any 1966esdevé<AssociationInternationalepour l'Étude desArgiles (A.I.P.E.A.)>, i que amb els anys celebra'15

l'últim en el momentde
Internacionals,
rá 9 congressos
a Strasbourg'A llgm1989
el
será
discurs
revisaraéuest
de la CiénInternacional
Congrés
el
bra de I'AIPEA, en
de
Subcomité
neix
un
cia del Sól a Amsterdam,el 1950
reuneix
Es
Comité.
quedesde 1966esdevé
Nomenclatura
A mésdels<Proi redactauns <<Rapports>.
periódicament
cal esmentardiversesreieedings>delscitatscongressos,
Minerals;Claysand
Clay
Science;
vistes,ftalscom: Clay
Applied Clay
Mineralogy,
Clay Minerals;Claysand Clay
Science;etc.)
cronoPer tant, si fins ara s'ha seguituna perspectiva
disen
un
ja
en
endavant
possible
d'ací
no
és
lógica,aixó
que
propid'informació
I'allau
present,
amb
cuit .orn el
cien les novéstécniquesde recerca,cadavegadamés sofisticadesi mésprecises,a la vegadaque esmultipliquen
científicspurs i aplicatsmési mésvariatssoels aspectes
A
bre aigiles. partir de 1960prescindimde la cronologia
absolutad'autorsi tan solsindicaremlesfitesmésassena.glossar
yaladesen la nostratemáticaper passardes-préq
les
aplicacions
delsúltimsvint-i-cincanysen
iestendéncies
de les argilesa Farmácia.
SEGLE XX (1960-1985):Classificaciódels minerals
argilosos
lestécCal revisar,encaraquesiguimolt escaridament,
niquesempradesen els últims decennisfins a I'actualitat
en la recercade lesargiles.A la difractometriaroentgeno(TGA)
lógica(XRD), s'hi ha d'afegirla termogravimetria
(DTA),
microcalorimetria,
la
i l;análisitérmicadiferencial
la determinacióde la superfícieespecífica,la microscÓpia
(SEM)'
electrónicade transmissió(TEM) i d'escandallatge
inraigs
dels
I'espectroscópia
electrÓnica,
la difractometria
llanálisi
nuclear,
(IFR),
magnética
ressonáncia
la
fraroigs
química total, la capacitatde bescanvicatiÓnic,etc.
E. K.
V. A. Frank-Kamenetskii,
Verselsanys1958-63,
Lazarenko,R. C. Mackenzie,F. V. Chukhrovet al., C.
M. Warshawi R. Roy, i S. Caillérei S. Henin proposen
d'argiles.Els dosúltimsautorsdisdiversesclassificacions
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tingeixenfilosilicatshidratatsamorfs (l'al.lofana) i cristal'litzats.Aquests,els subdivideixenen filitosor,'r..ifilitosos(cloritoides): fibrosos(la paligorsquitao Attaful
gita i la Sepiolita).En els filitosos, oislingéixenel, ,enlills
dels interstratificats,i els senzillsse subdivideixen.n i..,
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divideixenen di- o trioctaédricsi en un nivell infeiío. co.,siderenla substituciótetraédricao octaédricade I'argila.
Al 1968,apareix la segonaedició de I'obra de G-rim,
en la qual proposala classificacióelaboradaen la Confe_
rénciad'Estockolmal 1963.Encaraesmantéel grup 2:l: I
per a les Clorites,peró el grup d'Illites perd eñtitát com
a tal i es presentala cárregainterfoliar com a criteri fonamental de classificació,
ja a nivell de grup. El subgrupve
definit pel tipus d'estructuradi o trioctaédrica.Já nb ,,
parla aquí de les Al.lofanes.
En I'obra de Thorez (1975)i en la de pedro (Ig7g) s'afegeix el criteri de I'estat de l,espai interlaminai: buit
(Caolinita-Serpentinai 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 capesd'hidroxils (Clorites).
Els diversostipus d'apilament de fullets que donen lloc
a estructuresregulars,irregulars, transicionals,semiregu_
lars, turboestrátiques,
etc. són incorporatscom a critáis
taxonómics per a distingir espécies,per exemple dins de
les caolinitesi montmorillonites. Aixó és refleciit a la classificacióde Pedro (1979),que és I'adoptadaper nosaltres.
Abans de citar les argiles d'ús farmacéutic actual és
oportú recordar la importáncia delsestudissobrecomple_
xos organo argilosos.Cal esmenarels treballs d'Ensmin_
ger i Cieseking(1941-43,...) sobreI'absorcióde proteines
per montmorillonites, la síntesi bibliográfica de Calver
(1963),diversesinvestigacions
de Greenland(1963-65,...)
sobre I'absorció de polialcohols i altres compostos orgánics per la montmorillonita i altres argiles,els estudisde
Fripiat i la sevaescola(1968),treballsde Laura i Closs
(1970...),els de Mortland (1970)i I'obra de Theng (1972)
sobre la formació, les propietatsi les aplicacionspractiques dels complexosorgano-argilosos,
etc.
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Desprésde I'estudi mineralógicde les argiles,ja estem
en condicions d'entendre el comportament i els usos farmacéuticsde moltes d'elles, ja que es basen en les seves
propietats, a la vegada, conseqüénciade I'estructura, les
equidistáncies
interfoliars,cárregadel full, la presénciao
no de cationshidratatso anhidres,di o trioctaédrica,amb
substitució tetra o octaédrica,la superfícieespecífica,la
capacitat de bescanvi,etc.
A les més importants Farmacopees,enciclopédiesfarmacéutiques,receptarisi obresde Farmáciagalénica,Química farmacéutica,Farmacologiai Cosmética,entre les que
cal destacarI'Enciclopédiade Del Pozo i Gastón de lriarte (1962),laFarmacologiade M. Litter (1964,3 ed.), Medicamenta(diversesed.), diversesedicionsde I'obra de Remington, de la de Martindale, Farmácia Galénica Especial d'A. del Pozo (diversesed.), la Química Inorgánica
Farmacéuticade C. A. Discher, la Harrys Cosmetology,
etc. i d'una munió d'articlesde les revistestals com J.of
Pharm.Sci.; Drug.Devel.
Indust.Pharm.Belg.
; C. LF. ; etc.,
hem trobat citadesles següentsargiles:Caolí, Talc, Pirofilita, Montmorillonita, Bentonita, Terra de Paraire, Saponita, Hectorita, Glauconita i Attapulgita, a més d'aiguns silicats propers com la sílicecol.loidal (aerosil),etc.
i una munió a based'aquestes,així com llarguesllistesde
productes amb noms comercialsregistrats,la descripció
aquest Discurs.
dels quals allargariaexcessivament

Caolí.- Argila natural blanquinosaformada básicament
pel filosilicat l: I dioctaédrico alumínic Caolinita. Cárrega 0, buit de cationsinterfoliars 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 superfícieespecífica22 m/g.
L'edició de 1980de la FarmacopeaBritánicai I'Americana de 1985el continuen consideranti la primera (vol.
l: 248) en cita l'ús com a absorbent, fonamentalment en
el tractament de la diarrea i descriuels preparats:Mixtura
de Caolí amb Morfina, Mixtura de Caolí i Mixtura pediátrica de Caolí.
La28 ed. del Martindale (1982)descriurespecteal Caolí
preparats:
els
Pólvorescompostesde Caolí, Emulsió de Parafina líquida i Caolí, Mixtura de Morfina i Caolí, Mixtura de Caolí i Opi, etc. Com a específicscita: Kaopectat,
Kaylene, Kailene-Ol,i SuspensióKLN.
Pirofilita.- És un filosilicat natural 2: I amb cárrega0,
buit de cations interfoliars, dioctaédric.
S'empracom a diluent i vehiclede plaguicides,com per
exemple DDT (citat a Remington).

o
@

o
o

Estructuresde la caolimita(a dalt) i d'uns montmorillonita (a boix).
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Talc.- Filosilicat natural 2: I amb cárrega0, buit de cations interfoliars, trioctaédric.La sevaestructurai febles
forces d'unió, gairebé limitades a les de Van der Vaals,
entre els fulls veins, fa que puguin lliscar fácilment uns respecteals altres,la qual cosaes tradueix en la típica untuositat i poder lubricant d'aquest filosilicat magnésic.La seva densitatés de 2.7 a 2.8 g/cm.
La FarmacopeaBritánica (ed. 1984,p. aa\ descriuel
talc purificat i la preparacióde pólvores de talc. En I'edició de 1985de la FarmacopeaAmericana es tracta a la p.
1.010.També se cita en el Curs de Cosmetologia(1981)
del departamentde Farmácia Galénicade Barcelona,per
a pólvoresper a nadonsi com a componenten cremesombrejadores de les parpelles.
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Montmorillonita.- Filosilicat2: I amb cationsinterfoliars hidratats,l5 A d'equidistánciaaparent,amb cárrega
global del full per unitat de fórmula que oscil.laentre 0.25
i 0.6, generadaper substitució isomórfica en la capa octaédrica.Es una esmectitaamb apilamentturbostrátic. La
densitatés de 2 a2.4 g/cm. La superfícieespecíficaésd'uns
85 m/g (hi ha autors que donen xifres molt més altes).La
unió interfoliar es fa básicamentper ponts d'hidrogen. La
capacitatde bescanvicatiónic és d'uns 80-150meq./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 equidistánciainterfoliar de 2l A. Untuosa
al tacte, es pot tallar com el sabó. És component básic de
les Bentonitesi 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 bentonita a la p. 48 del tom I i la FarmacopeaAmericana (ed.
1985)en la p. 1.534descriuel Magma de Bentonita.
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Estructura de I'attapulgita.
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Terra de paraire (Fuller's Earth) Terra fullánica.- Constituida quasi només per montmorillonita, se cita a la 28
ed. (1982)de la Extr. Pharmacopeiade Martindale (p. 498).
lnsoluble en aigua i dissolventsorgánics, s'usa en pólvores com absorbent. clarificant i filtrant.
Saponita.-Esmectitatrioctaédricaamb cárregade 0.25
a0.6 a la capa tetraédricai nul.la a I'octaédrica;és a dir,
amb substitucionsde part de la síliceper alumini a les dues
capestetraédriquesi els fullets amb un apilament semiregular. La FarmacopeaBritánica i el Martindale I'anomenen Silicatalumínico-magnésic
i en I'edició l5 del Remington, Silicat alumínico-magnésiccol.loidal. Vanderbit Co
Inc I'ha comercialitzat amb el nom de Veegum. Martindale (ed. 28,1982) parla de Saponita a la p.949 i cita les
especificacionsde les farmacopeesbritánica i nord-americana. A més de Veegum indica diversesmarquesregistrades.
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Roentgenogrsmes de la terra segellada del Duc d'Etrúria.
Es caoliníto quasi bé pura. Oríginal de J. Bech.
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Hectorita.- Esmectitatrioctédricaamb substitucióa la
capa octaédricai nul'l a la tetraédrica.Apilament turb-ostrátic. Alguns magnesisestansubstituilsper Li i algunsOH
per F. És un silicat quasi exclusivamentmagnésic.Té una
óapacitatde bescanvicatiónic de I'ordre de 36 meq/100
g. És agentsuspensor,absorbent,gelificant,clarificant i
iixotrópic, d'ús semblanta la Saponita i Bentonita. Citada per Martindale (1982)ésempradacom a suspensor.Comercialmentés conegudacom Laponita, Ben-A-Gel EW,
etc.
Glauconita.-Filosilicat2:1,dioctaédricamb espaiinterfoliar ple de cations anhidres,cárregade valor l, equidistánciade l0 A, i del grup de les miques, amb substitució tetraédrica.Té interésfarmacéutic indirecta com a canviador catiónic emprat en tractament de I'aigua.
Attapulgita.- Filosilicat fibrós del tipus 2: I amb cárregaO.2, del grup de les Hormites o Paligorskita-Sepiolita,
iubgrup mixoditrioctaedrals. L'equidistáncia aparent és
d'uns l0 A. La superfícieespecíficad'uns l40m/gilacapacitat de bescanvicatiÓnicde 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 la qual explicitament diu que és del
I'Attapulgita,
de
grup de la Paligorskita-Sepiolita.Aquesta apreciaciómineralógicaen una obra farmacéuticade la importáncia de
la de Martindale és ben significativa i está absolutament
d'acord amb I'esperitdel presentEstudi.
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CLOENDA
de lesúltimestendéncies
en el món
Deixemconstáncia
de la Farmácia,la Cosméticai la Microbiologiaaplicada
en relacióa lesTerresMedicinals.En Farmacologiai Farmacocinética,I'esforg per trobar complexos argilamedicamentd'accionssostingudesque permetinun alliberamentlent delsprincipis actius.En Galénica,I'assaig
d'argilesa diverses
condicionsde pH, electrólitspresents,
etc. en front de diferentsmedicamentsper a aconseguir
el millor comportamentreoldgicja siguicom a vehicles,
desintegradors,
etc.En
diluents,lubricants,viscositzants,
Cosmética,l'úsactualabundósi variatdelsfilosilicatsexposatsi de possibles
aplicacionsd'altresen el futur, en pólpomades,
vores,cremes,
caretes,etc.En Microbiologiaambiental,la temáticade I'absorcióde Reovirusper lesargiles i les sevesconseqüéncies,
tant en el pla cientific,com
I'aplicatde la Higiene,la Medicinai la Veterinária,pot
revolucionarnombrosestécniquesi concepcions
válidesfins
podríem
ara. Naturalment
afegir-hiel gran interésde les
argilesen la catálisi,especialment
en la sínteside moléculesorgániques<prebiótiques>
en experiéncies
de granvalor especulatiu
i moltesaltresaplicacionscientífiquesi técniques,peró hemde posarpunt i final, no senserecordar
l'ús actualque fa de lesargilesla medicinanaturista.Hi
ha en el mercatmésde sismarquesi varietatsd'argilesamb
finalitats diverses.
Hem recorregutun llarg camíen companyiade lesterresmedicinalsdesde la Prehistóriafins a lesFarmacopees
de I'any 1985.
I hem pogut constatarque desde la terra de Lemnos
fins el Veegum,el Pharmasorbo el Ultin, seguintI'aveng

generalde les Ciéncieshi ha hagut una progressivageneralització que ha deixat a poc a poc tot el que es creia <<esen un moment donat - caráctersorganoléptics,lloc
sencial>>
d'origen, cerimonial mágico-religiósemprat en I'elaboració, etc. - i que ha resultat ser només accidental,per assolir de manera pausadaperÓcontínua allÓ vertaderament
essencial.I alld essencialradica en la própia estructurade
les argiles, que a través dels tópics, que han sofert diversosmoviments pendulars(argila-caolí,amorf-cristal.lí,etc.)
ha anat esbrinant-setambé lentament al llarg de I'histÓria. Actualment tenim forga més claresI'estructura, la classificació i la nomenclaturade les argilesbasadaessencialment en la primera i podem per tant explicar millor les seves propietats terapéutiques,fonamentadesessencialment
en el poder absorbent i en la sevacapacitat de bescanvi,
quimiosorció, capacitat d'hidratació o de lliscament,etc.
segonsels casos.
Hem passatprogressivamentdel coneixementparticular al coneixementgeneral; és a dir, el científic.
Els actuals laboratoris farmacéutics,amb molta més
precisióque ho feien en el Temple d'Asclépios a Lemnos,
poden, amb I'estretacol.laboraciódelsespecialistes
en argiles, continuar emprant, millorant i trobant noves aplicacions a les Terres Medicinals.
A la presentexposicióhe intentat palesardos fets: un
primer que ensrecorda el nostre Milá i Fontanals,que <...Ia
ciénciaencara que errable és progressiva>i el segon, sintetitzat en paraulesdel gran Goethe: <el que has rebut dels
teus avantpassatshas de conquerir-ho a fi de posseir-ho>.
Aquestsdos pensamentsque semblena priori un xic paraLes
doxals, no ho són, ans al contrari es.'complementen.
argilesusadesa la terapéuticades dels temps més remots,
sensesaber massael perqué o els prlncipis causalsde les
sevesaccions,progressivaments'han'.anatconeixent,més
i més al llarg dels segles;els científics: geólegs,químics i
farmacéuticshan anat conquerint pas a pas el gelóssecret
de la seva natura i les sevespropietats... i finalment, en
gran part, les posseeixeni poden de manera rigorosa
aplicar-lesa finalitats terapéutiquesadients.A I'incert i ru88

dimentari empirismeI'ha succeitde maneraprogressivaun
estadide rigorositatcientíficai técnica.
No voldria pas que aquestdiscurshaguésresultatnomés un munt de dades i noms, una massad'informació
inerta i freda. He pretdsreviure i redescobrir,sintetitzar
i elaborar la meva própia visió, una visió pedagógica,la
que toca a un enamorat de la recercai de I'ensenyament
universitari, a la vegadaque fer una aportació original de
caire experimentala la temáticaque ensocupa. A tal efecte,
també he analitzat diferents terres medicinalspretéritesi
actuals.
Heus ací, algunesde les conclusionsa qué he pogut arribar: La majoria de les <<argiles>
estudiades,texturalment
són llims fins. El pH de les mostresés básic.Unes són més
riques en potassi i altres en magnesi.Els minerals dominants són la caolinita i la illita. Les terressegellades<históriques>constende caolinita quasi pura. Paradoxalment,
un caolí d'us actual conté menys caolinita que aquelles.
El color roig d'una terra segelladaés degut a I'hematites.
Hi ha analogiaentre la composiciómineralógicade les argiles actuals i les pretérites.Unes i altres, en general, tenen poder absorbent,bescanviadord'ions i neutralitzador
de I'acidesa.
I acabo,il.lustríssimsSenyors,subratllantla lligó d'humilitat que ens han proporcionat aquestesúltimes análisis: Alguns caolinsd'ús farmacéuticactual contenenmenys
caolinita que les antigues,misteriosesi <rudimentáries>terres segellades.
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Excel.lentíssim
Senyor President,
DigníssimesAutoritats,
Molt ll.lustresSenyorsAcadémics,
Senyoresi Senyors,

De bell antuvi vull manifestarel meu reconeixementals
companysd'aquestaReialAcadémiaper la confianqaque
han dipositat en la meva personaen encomenar-mecontestaren nom de la Institucióel discursd'ingrésdel Doctor JaumeBechi Borrás.En aquestscasoss'esperad'una
banda la glossadel tema exposatpel recipiendarii de I'altra un judici ponderatsobrela sevatrajectóriacientífica,
académicai professional.És obvi que ambduescoseshagin de resultartasquesdifícilsper un microbiólegcom ara
jo, que no puc dir gairescosessobre((terresmedicinals>>,
ni m'és possibled'aprofundir en l'obra d'un edafdleg.Per
tant caldrá que no oblidem que en aquest com en altres
casosla mevadesignaciós'ha produit per altresraons,entre
lesqualscal inclourela própia instánciade I'interessat.Hi
ha també el fet de la bona i llarga relació personal,així
com el de formar part del Claustrede la mateixaFacultat,
és a dir la Facultatde Biologia. En tot cas és cert que les
relacionsentreel Dr. Bechamb la Facultatde Biologia han
estat molt importants,tot i que la major part de la seva
trajectóriauniversitáriaes trobi realmenten el si de la Facultat de Farmácia.
És per tot el que acabod'assenyalarque he considerat
particularmentdelicadala missióque ara em disposoa port a r a t e r m e ,n o p o d e n ta s s u m i r - l am é sq u e a m b l a m a j o r
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cautelai modéstia,ben segurendemésque altresmembres
en
d'aquestalnstitució podrien fácilmentsobrepassar-me
ella. Per aixd caldria afegir amb Jahuda Bonsenyor<hagespietatde cellsqui son en terra, e haurá-laDéusde tu...)),
sobretotsi se'm permetforgar la connotaciódel mot terra
d'aquestadita com a centrede tot alld que ara ensha d'ocupar.
El termeterra correspona un conceptemolt vell. Juntament amb I'aigua, I'aire i el foc va ser consideratcom
un elementdurant molt segles,des de la formació empedoclianael segleV abansde Crist. Anteriormentcom diu
com ((arAristótil, I'aigua, I'aire i el foc foren seleccionats
che> o principi del qual es deriven totes les cosesper als
primers monistes,quant a la terra no va tenir cap partidari. En el Timeu Plató també considerala resultantde la
transformaciód'altres elements.Tanmateixperó es coneix
una obra de la col.leccióhipocrática on s'afirma que entre els primers pensadorshi hagué també qui agafá la terTot fa pensar que es fa referénciaa un
ra com <<arche>>.
que
visquécap al 500 abansde Crist. En
tal Xenófanes,
canvi pelsatomistesla matéria era constituidaper una varietat infinita de partículesindivisiblesde diferents tipus.
En la tradició médicaposteriors'instaurarenelsquatre elementsi així desde Galé I'atomismedemocristiáquedá silenciat fins al segleXV, quan la terra continua sentun dels
quatre elementstant per als arabitzantscom per als mestres humanistesi els de I'escolamaterialistade Pádua.
A.part delsanticspensadorsde la Gréciaclássicala terra ha jugat un paper important en totes les mitologiesi
tant en els uns com en elsaltressela relacionaAMB I'origen de la vida. Així Talesde Milet suposáque els primers
animalsi plantesi fins i tot I'home sorgirende la terra humida escalfadai en el mateix Génesi<la pols de la terra>
és la primera matéria de la qual Déu féu I'home.
És dins del contextd'aquestesideeson cal situar I'inici de I'históriadelsaspectes
terapéuticsde les <terres>que
tan bé ha desenvolupatel Dr. Bech en el seu discurs,en-
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cara que aviat ens precisique es restringirámés própiament a les argiles.Semblacert efectivamentquer a part
de constituir el material amb qué I'home fabrica Oei de
la prehistóriamultitud d'objectesi utensilis,les argilessón
de seguidautilitzadesamb fins terapéutics,tant á t.au.s
d'una medicinataumatúrgicacom d'unes práctiquespu_
rament empíriques.Podem distingir des d'estrisempiats
per l'elaboracióde medicamentsprimitius, vasosi áltres
objectesamb virtuts salutíferes,amuletsa,répliquesd'órgansper práctiquesreligiosesi diferentstipus de terresper
al tractamentde ferides,cremadesi picadesd'insectesi ánimals verinosos.També criden I'atencióanticstractaments
amb banys de fang i les més diversesaplicacionsde les terres a maquillatgesde variades finalitats.
No hi ha cap dubte que desde I'antiguitat quedenconsagradesalgunesterresespecialsd'ús terapéutica les quals
ha fet referénciaamb prou detall I'Académic electe.Elles
són I'origen de molts delssimplesmineralsrecollitsen les
antigues farmacopeesdes de la <Matéria médica>>,
entre
les quals destaca<De terra Lémnia> o terra segellada.El
Dr. Bech ens ha descritcom també a la <Concórdia))se
cita la <<terrasigilata>com a ingredient de moltes preparacions, així com en altres farmacopeesdels seglesXVI i
XVII. Moltes d'aquestesterres medicinals tingueren un
gran predicament fins a temps molt recents.
El Dr. Bechha sabutdesenvoluparuna quantitatconsiderablede dadessobre les terresmedicinalsutilitzades
en el passat,al costat d'una visió sinópticade I'evolució
del coneixementcientíficgeneral,la qual cosaha estatun
encerten donar el millor sentita una llargarelacióde preparacionsque tenienper únic fonamentla tradició i certs
coneixements purament empírics. De fet així podem
adonar-nosmolt millor que, per poder avanqarrealment
en el coneixementde les argiles,hauríemd'arribar al desenvolupamentde la cristal.lografiaide I'análisiquímica
gairebéa la primeria del segleXIX. Certamentabansde
René-JustHaüy (1743-1822)
lesformescrisral.lines
havien
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estat molt poc estudiades.Hi ha algunesreferénciesde
Hooke en la seva<Micrographia>i també en el <De solido intra solidos>de Steno. Bartholin havia dedicatcerta
atenció a I'espat d'lslándia, perÓ gairebé res més. El
primer que va comengara adonar-sedel problema fou
de Rome de I'Isle (1736-1790),que
Jean-Baptiste-Louis
l'any 1772publicá una <Cristallographieou description des
formes propres á tous les corps du régneminéral>. Encara que no passésde ser un classificador,va tenir la idea
magistral de mesurarels anglesdiedresdels cristallsi arribá a la important conclusióque per tots els de la mateixa
espécieaquestsangleseren constants' El pas següentera
la connexió de la geometriaamb la física i amb la química. En el primer cas Haüy contribuí en forma particularment rellevant. Desprésdels seus<Essaisur la structure
des cristaux>(1783),l'<Expositionabregéede la structu(1801)
(l'193), el <Traité de minéralogie>>
re des cristaux>>
i la
(1,822)
la
mineralogia
<Traité
de
cristallographie>
i el
que
no
té
forma
en
una
cristal.lografia es desenvolupen
grans
precedent.En el segleXIX tot aixÓ donaria lloc a
progressosen el terrenyde l'óptica, i de la prÓpiacristal'lografia. També seriaaleshoresquan s'assoliriala connexió
adient entre la cristal.lografiai la química. Cap a la fi del
segleXIX s'introduí el microscopi petrográfic que constituiria una eina básica per a I'estudi dels minerals.
El Dr. Bech ensha referit com les terresmedicinalsvan
a parar com a conseqüénciadels progressosesmentatsal
camp dels silicats, si bé constituint un dels capítols més
obscurs de la nova mineralogia. Malgrat els grans aveneos en el coneixementde la composició química les seves
fórmules no acaben de ser ben compreses.Entretant el
nombre de terresmedicinalsva disminuint, si bé el seu ús
medicinal continua vigent, d'una part amb les clássiques
i Bol Armeni i d'altre les novesargilesmolt
terressegellades
més ben caracteritzadescom el talc i el caolí. En aquesta
época I'argiloterápia es posa també de moda tant als balnearis com a tota la medicina naturista.
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El gran avengen el coneixementde les argilesque té
del nostresegleésel resultatde I'aplilloc al comenqament
caciódels métodesbasatsen la difracció delsraigs X. Els
primers lauediagrames
d'argilessón del voltant del1924,
si bé fins al 1930amb Pauling no s'arriben a assolirels
primersresultatsimportantssobreI'estructuradelssilicats,
de I'aplicaciód'aquestanova técnica.Es ficonseqüéncia
xa la naturalesacristal.linade lesargilesi esprecisala disposiciódelsions a I'interior de la xarxa cristal.lina.Se'ns
ha mostrat també com va ser d'important per al coneixement de les propietats d'interés farmacéutic de les argiles
a la prila incidénciade la col'loidoquímicadesenvolupada
mera meitat del nostre segle.Les propietats de bescanvi
iónic permetencomprendreel paper de les argilestant en
el sól com en la consecucióde determinatsefectesterapéutics.
També és característicadels nostrestemps I'aplicació
de moltes argiles com a vehiclesi excipientsde diferents
productesfarmacdutics.En aquestsentit destacal'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 situacióactual de les aplicacionsde les argilesa
la Farmácia,donant-nosun magnífic exemplede com s'ha
incorporat a la ciéncia rigorosa una llarguíssimatradició
puramentempíricadins de les práctiquesterapéutiques.
Peró el Dr. Bech no és sols un coneixedor documentat
d'aquestprocéshistóric, sinó un expert home de laboratori. D'aquestamaneraha pogut adornar la interessanthistória de les terresmedicinalsamb I'estudide dissetmostresconcretesd'acord amb la metodologiamésactual. Vuit
d'ellessón productesja fora d'ús, iguals a les terresque
havienestatutilitzadesen el passat.Les nou restants,un
caolí i vuit productescomercialsactualsde tipus dietétic
o naturista.Resno puc afegir a les dadesque ensha proporcionat, perquéla sevainterpretacióescapacompletam e n t a l e sm e v e sp o s s i b i l i t a t sN. o o b s t a n la i x ó c o m p r e n c
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el valor del seusrgnificatal costat d'un estudren 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 Barcelona, on es graduá I'any 1959amb la qualificació d'Excel.lent.L'any 1961obtinguéel títol de Llicenciat en Geologia, també a la nostra Universitat, amb les qualificacions
d'Excel.lent i Premi Extraordinari. EI 1972rep el títol de
Doctor per la Facultat de Biologia de Barcelona amb una
tesi sobre <Liberación de basesen suelosde origen granítico de la comarca del Maresme>. En aquest mateix període i posteriorment ha fet diversesestadesd'ampliació
d'estudis a Franga, Anglaterra i Holanda.
El nou Académic ha desenvolupatuna considerablelabor docent, la qual comengaI'any 1961com a Professor
Ajudant, primer de Geologiai Mineralogia i desprésd'Edafologia. Ha estat Professor Encarregat de Curs de les assignaturesd'Ampliació d'Edafologia (l97Gl97t) i d'Edafologia (1974-1982).L'any 1974és nomenat Professor Adjunt d'Edafologia adscrit a la Facultat de Farmácia de Barcelonadesprésde la corresponentoposició. També per oposició obté I'any 1975la plagade ProfessorAgregat d'Edafologia a la mateixa Facultat. Per concurs públic obtindrá també el títol de Professord'Edafologia (Sóls i Adobs)
a I'Escola d'Enginyeria Técnica Agrícola de I'Excel.lentíssima Diputació de Barcelona,centreadscrit a la Universitat Politécnicade Barcelona.Finalment per concursd'accés, és nomenat Catedrátic de la mateixa disciplina adscrit a la Facultat de Biologia. L'any 1978fou elegit també
Académic corresponentd'aquesta Reial Académia de Farmácia. La sevaactivitat académicaés plena de cárrecsde
responsabilitat,entre els quals destacaI'haver estat Director
de l'Escola Universitária d'Enginyeria Técnica Agrícola de
Barcelonadesde l'any 1979al 198ó.Té la medalla de plata de la Facultat de Farmácia i ha participat a nombrosos
congressos,cursos i conferéncies,tant nacionalscom internacionals.Considero també especialmentmeritoria la
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labor del ProfessorJaumeBechi Borrásen la direcciód'un
bon nombre de tesisdoctorals,tesinesi treballsde final
de carrera d'EnginyeriaTécnica Agrícola.
La sevallista de publicacionsés realmentmolt extensa, comptant 129títols. S'hi trobentreballsde divulgació,
didácticsi manuals,peró el nombre principal fa referéncia a articlesd'investigacióen la sevamajoria de carácter
experimentali de camp. No puc fer un judici d'una labor
investigadoratan allunyada de la meva especialitatcom
és la del Dr. Bech i no conecen detall el contingutprecís
de les sevespublicacions.No obstantaixó, m'atraveixoa
considerarque la sevacontribució al coneixementdelssóls
de Catalunya és realmentvaluosa,tant pel que fa als agrícolescom als naturals.M'agradariacridar l'atencióper la
meva atenció a la História de la Ciéncia una publicació
recentsobreI'obra pedológicad'Emili Huguet del Villar,
figura pionera a la Geobotánicaal nostre país. No podria
acabaraquestabreu semblangabiográficasensedonar testimoni de I'entusiasmei laborositatque Jaume Bechi Borrás ha posat semprede manifestal llarg de tota la sevacarrera. Malgrat les limitacionsdel meu discurs,crec que la
brillantor de la seva obra és prou manifesta.
SenyorPresidenti SenyorsAcadémics,desprésdel que
acabod'exposarnomésmancala solemneentregadelsatributs académicsdel ProfessorJaumeBechi Borrásperqué
pugui ocupar merescudament
el lloc que li correspona la
nostra Corporació.

r05

