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Resum
De la llarga i llunyana època del món grec antic, les millors informacions sobre terres medicinals es troben des del punt de vista mèdic a Hipòcrates i, des de el punt de vista terapèutico-naturalista, a Teofrast i
Estrabó. De temps més reculats, segueixen les cites d’argila, terra sàmia i
terres d’Egipte, com ara terra núbia, terra nigra, etc. I s’amplien a terra
erètria, cimòlica, lèmnia i també la rúbrica sinòpica. A més, progressivament, ja es van diferenciant varietats, com ara la cimòlia alba i cimòlia
purpurescens, i les més famoses de la sàmia, que persistiran fins els temps
de la iatroquímica, i que són l’aster i el collirion. Cal subratllar que Estrabó
parla de la sinòpica lèmnia i també de la rúbrica sinòpica de Capadòcia,
“la millor de totes i que competeix amb la sinòpica d’Ibèria”. Cal aclarir
que es referia a l’antiga Ibèria Caucàsica -regió que ocupava la part central
de la actual Geòrgia.
Tenint en compte els quatre autors més representatius, Homer, Hipòcrates, Teofrast i Estrabó, les terres medicinals més citades a l’Antiga
Grècia són (per ordre de més a menys): la terra sàmia, l’argila o terra figulina, la terra cimòlia, la rúbrica sinòpica, la terra erètria, la terra alba, la
terra lèmnia, terra aegiptia i terra mèlia.
Paraules Clau
Terres segellades, argiles, Grècia.
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Abstract
Medicinal earths used in Ancient Greece
From the long and distant period of the ancient Greek world, the best
information about medicinal earths is found from the medical point of view
in Hippocrates and, from the therapeutic-naturalistic point of view, in
Theophrastus and Strabo. From more distant times, there are quotations
of clay, Samian earth and earths of Egypt, such as terra nubia, terra nigra,
etc.. And they extend to Eretrian earth, Cimolean, Lemnian and also the
Synopic rubrica earths. In addition, varieties are already being progressively differentiated, such as the Cimolean alba and the Cimolean purpurescens, and the most famous Samian, which will persist until the times of
iatrochemistry, and which are aster and collirion. It should be emphasized
that Strabo speaks of the Synopic Lemnian and also of the Synopic rubrica
of Cappadocia, “the best of all and which competes with the Synopic of
Iberia.” It should be clarified that he was referring to the ancient Caucasian
Iberia - a region that occupied the central part of present-day Georgia.
Considering the four most representative authors, Homer, Hippocrates, Theophrastus and Strabo, the most cited medicinal earths in Ancient Greece are (in order of more to less): the Samian earth, the figulina
earth or clay, the Cimolian earth, the Synopic rubrica, the Eretrian earth,
the terra alba, the Lemnian earth, the Aegiptian earth and the Melian earth.
Key Words
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Introducció
Les argiles s’han emprat amb finalitats terapèutiques des la prehistòria. Ja foren conegudes per antigues civilitzacions com la xinesa, l’índia,
la persa i l’egípcia. I més tard a Grècia, Roma, Bizanci, entre els àrabs, etc.
gaudiren de fama les terres núbia, lèmnia, sàmia, quia, sinòptica, el bol armeni i moltes altres terres segellades, així denominades perquè duien una
empremta o segell indicador del seu origen.
L’interès pel tema es va originar (Bech, 1977) amb motiu d’impartir
una conferència encarregada pel Col·legi de Químics de Barcelona, i donada a l’Aula Magna de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Bar20

celona, que portava per títol Aplicacions dels silicats en Farmàcia Galènica.
S’iniciava amb una breu revisió històrica del tema, inclosa la mostra als
assistents d’un exemplar de terra sigillata que havia localitzat en una vitrina del Museu d’Història de la Farmàcia de la Facultat, i que amablement
ens fou deixada pel catedràtic Dr. J.M. Suñé. Aquella boleta rogenca de
terra sigillata fou l’esca que desencadenà una recerca engrescadora, que
encara dura. Una fita important en aquests estudis en fou la Tesi Doctoral
en Farmàcia Contribució a l’estudi de les argiles d’ús medicinal al llarg de
la història (Bech, 1994), compartida amb altres treballs (Bech, 1987, 2010a,
2010b, 2016).
Més endavant vam publicar a la Revista de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia (Bech, 2010) La terra sigillata, panacea trimil·lenària:
síntesi històrica de les terres d’ús medicinal. Òbviament es tractava d’una
síntesi, de només 23 pàgines. A petició d’alguns socis de la nostra Societat
(SCHF), tractaré d’ampliar el contingut d’alguns capítols de l’esmentada
Tesi. La present comunicació està relacionada amb un capítol d’aquesta
tesi (inèdita) i té per objecte la ressenya de les terres medicinals emprades
a l’Antiga Grècia en relació amb el seu entorn històric i l’ús terapèutic.

Períodes estudiats
Hem distingit quatre períodes d’aquest món de l’Antiga Grècia:
1) Pretècnic o Arcaic (s. VIII-VII aC),
2) Hel·lènic o Clàssic (s. VI-IV aC),
3) Hel·lenístic o Alexandrí (s. III-I aC) i,
4) Grecoromà (s. I aC-III dC).

Figura 1. Terra lèmnia dels períodes hel·lènic, hel·lenístic i grecoromà.
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Període Pretècnic o Arcaic (s. VIII-VII aC)
Aquest període ja és ric en medicaments minerals dosificats en píndoles, bolus i trociscos. Així, a la necròpolis de Ninu (Aeona, Dalmàcia),
s’han trobat píndoles en les quals l’anàlisi evidencia un 69% de matèries
minerals. A l’Odissea i a la Ilíada, Homer (750 aC) enumera força medicaments, alguns d’ells de natura mineral. Les primeres notícies que es
tenen de la terra lèmnia les trobem al poema Ilíada, en el passatge en què
l’heroi Filoctetes és curat des seves “pestilents ferides” a Lemnos amb la
terra sagrada del temple d’Asclepi (p. 30, v.; ed. 11 versió de L. Segalà).
La terra lèmnia també es citada en un passatge referent a Vulcà. I en la
Ilíada se cita la rúbrica sinòptica, que ve a ser el mangra.

Figura 2. Terra lèmnia grega del període Arcaic.

Període Hel·lènic o Clàssic ( s.VI-IV aC)
Tucídides (460-396 aC), historiador objectiu, descriu amb gran realisme la pesta d’Atenes en l’obra La guerra del Peloponès. Cita que els
habitants que havien ingerit bolus armena varen sobreviure a la pesta. En
canvi van morir els que no havien pres aquesta terra medicinal.
Hipòcrates (460-377 aC) fou una figura destacadíssima de la medicina d’aquest període. Ja Plini (fl. 79 dC) l’anomenà “Príncep de la Medicina” i la seva obra suposa la primera aportació de tot un cos de doctrina
mèdica o Corpus Hippocraticum en el qual són admirables les descripcions de malalties i on se citen terres medicamentoses, com l’ocre i la terra
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sàmia, tant com a components de píndoles, i com a bolus, trociscs, etc. Concretament, recomana la terra sàmia a De natura Mulieribi i l’ocre com a
vomitiu. La cita d’Hipòcrates sobre el desig d’un jove malalt de “clorosi”
de menjar terra és un dels primers testimonis de la importància de les terres en Medicina (Baroni, 1971). L’argila o terra figulina apareix en la seva
obra citada quatre o cinc vegades. De l’erètria hi ha dues cites i també
dues de terra cimòlia. A la pàgina 362 del Llibre de fístules cita terra alba,
terra aegiptia i, concretament la sàmia, la qualifica de nigra –nigra sàmia.
A De ulceribus cita la rúbrica. També cita terra alba a De natura mulieribi.

Figura 3. Portada tipogràfica de Opera omnia
d’Hipòcrates, versió de Foesi (Ginebra, 1657).

Figura 4. Portada gravada de les obres d’Hipòcrates, en versió de Mercurialis (Venècia,
1588)

Cal remarcar que no coincideixen les diverses cites entre diferents
traduccions consultades (v. g. les de Foesi, 1558 i de Mercurialis, 1657).
Només coincideixen en la sàmia nigra. En aquestes versions de Mercuria23

lis i de Foesi no hem trobat citada terra sigillata. La terra figulina la cita
en De intern affectionibus: “tuberculisquase ventriculis tunicis”, “ad caput
refrigerandam”, “pro cataplasmate imponito”. La terra erètria la cita “in
pleuriticis”, la terra sàmia nigra en De natura mulieribri, la terra cimòlia
al llibre De fistulis i la rúbrica a “superfoetatione”.
Foesi cita també terra alba i argila. Per tant, de terra alba hi ha dues
cites.
Lísies (440-380 aC), famós orador i logògraf deixeble de Sòcrates, en
els seus discursos, cita diversos aspectes dels sòls. Fins i tot en algun, com
a Contra Lysiteos, considera la terra possiblement com a medicament…:
“pastava la terra en un morter, amb un piló de pedra”, ja que els apotecaris des l’antiguitat grecoromana han emprat morters en l’elaboració de
medicaments.
Aristòtil d’Estagira (384-322 aC), deixeble de Plató i preceptor d’Alexandre el Gran, fou autor de nombroses obres d’Història Natural, i se’l
considera pare de la Zoologia. Parla de terres en diverses obres com ara
Meteora, Història dels animals, De parva naturalia, De la generació i de la
corrupció, etc. A Meteora, que consta de quatre llibres, a la fi del quart
d’aquests, tracta dels minerals, metalls, pedres i altres fòssils. Divideix els
minerals en fòssils i metalls. Els no metalls (fòssils) els subdivideix en terres i pedres. Aquesta és, doncs, una de les primers classificacions mineralògiques conegudes.
A Teofrast d’Erés (372-288 aC), deixeble de Plató i d’Aristòtil, se l’ha
considerat com el pare de la Botànica. També s’ocupà de mineralogia i
escrigué De lapidibus, un tractat de mineralogia. A part de distingir entre
pedres mascles i femelles, classifica els minerals en metalls, pedres i terres.
Entre les terres cita la rubra sinòpica, terra roja o llapis roig, que era com
un ocre roig o mangra (bol armeni) provinent de Capadòcia, usada com a
dessecadora o astringent. En l’apartat catorze de De lapidibus parla de
Liparaios, pedra de Lipari o perlita. En la secció disset distingeix diverses
argiles. Així, parla de la que actualment s’anomena paligorskita, de la terra
mèlia, melinum candidum (que deu ser quars en pols fina, o pot ser caolinita o millowita). També parla de la terra sàmia, que correspon a un caolí,
que distingeix bé de la terra cimòlia, l’actual montmorillonita càlcica (Robertson, 1958: 63). De la cimòlia en distingeix dues varietats: l’alba, “per a
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fer pipes” i la purpurescens
“que ve a ésser una terra de
paraire…”. De la terra sàmia
afegeix que té les mateixes
virtuts que la terra lèmnia.
De fet, és el primer autor
que parla extensament de la
terra lèmnia, de la que en
cita dues varietats : l’aster i la
collirion.
En aquest període cal
afegir alguns artistes que empren argiles com a matèria
primera o com a pigments
per a pintura: Butades, Parrhasius i Nicòmac.
Butades de Sicyon (fl. s.
VI aC) escultor que inventa
la barreja d’argila amb terra
sinòpica rúbrica.
Pel que fa als pintors
Parrhasius d’Efes (fl. s. V aC)
i Nicòmac de Tebes (fl. s. IV
aC) ja consta que empraven terra erètria en les seves pintures.

Figura 5. Portada tipogràfica de la Història de les pedres de Teofrast, versió anglesa de Hill, 1744.

Període Hel·lenístic o Alexandrí (s. III-I aC)
Autors destacats d’aquest període son: Estrató, Heràclites, Nicànder,
Mitridates i Vitruvi.
Estrató de Lampsac (fl. s. III aC), deixeble de Teofrast, en cas de cefalea, aconsella usar terra negra.
Heràclites de Tàrent (fl. c. III-II aC), seguidor de l’Escola Empírica,
va comentar treballs d’Hipòcrates i escriure sobre Materia Medica, amb
alguna cita de terres medicinals. Galè, més tard, el va al·ludir repetidament.
25

Nicandre de Colofó (fl. s. II aC), sacerdot del temple d’Apol·lo, va
escriure dos poemes: un sobre animals verinosos i les ferides que infligeixen, la Theriaca, amb nou-cents cinquanta-vuit versos hexàmetres, i un
altre sobre antídots, Alexifarmaca, amb sis-cents trenta versos hexàmetres.
En la Theriaca, famosa i complicadíssima fórmula, hi entrava terra segellada.
Mitridates Eupator (132?-63 aC), autor del famós antídot Mitridat o
Arteriaca laudata, indica que un ingredient d’aquesta “confecció” era la
terra figuli.
Marc Vitruvi Pol·lió (fl. s. I aC), famós escriptor, arquitecte i precursor
de la Hidrologia. En el capítol 7 d’Arquitecturae cita diverses terres medicinals com la mèlia terra, ocre, rúbrica lèmnia o terra sigillata (ed. De
Laet, 1649:139), etc.

Figura 6. Portada tipogràfica de la Theriaca de
Nicandre de Colofó, versió de Gorraeo (París,
1557.
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Figura 7. Portada gravada de la Architectura
de Vitruvi, versió de De Laet (Amsterdam,
1649).

Període Grecoromà (s. I aC-III dC)
Autors significatius d’aquest període són Estabó, Escriboni Llarg i
Andròmac el Vell.
Estabó d’Amàsia (63 aC - 24 dC), eminent geògraf que cita terres i
minerals als llibres 3, 10, 12, 13 i 15 de la seva Geografia. Cita el mangre,
argiles (11, 13) i la terra cimòlia, terra sàmia, terra erètria (10, 11). A més
parla de l’armenia terra, sinopica terra, sinopica rubra, etc. Per exemple de
la sinopica rubra (llibre 12 de la versió de Basilea (1523) de Philippus Engentinus: 374) ens diu “…In Capadocia nascitur ea, quae sinopica rubra
dicitur, omnium optima, que cum Iberica decertat id circo Sinopica appelatur, quod eam mercatores eo deferebant, priusque Efesiorum emporium
tam celebre esset…”.
Escriboni Llarg Designatià (10 aC -54 dC) fou un metge coetani dels
emperadors Tiberi i Claudi. Va escriure De simplicibus i De compositione
Medicamentorum liber. En la darrera obra cita la rúbrica lèmnia.
Andròmac el Vell, de Creta (fl. s. I dC), arquiatre de Neró (primer
arquiatre reconegut al llarg de la Història de la Medicina), renovà la
triaga- alguns autors fins i tot diuen que “inventà”- la Theriaca Magna,
electuari de prestigi llegendari. De fet, la va
reformar. I òbviament,
conté terra sigillata.

Annex:
Síntesi sobre el lloc
d’origen de la terra
lèmnia
La terra sagrada o
sigillata també denominada lèmnia s’extreu
de Lemnos, una petita
illa grega situada al NE
del mar Egeu, amb una
superfície de 477 km2.

Figura 8. Situació de l’illa de Lemnos al nord de la mar Egea.
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Lemnos té forma de trapezoide invertit, amb dos golfs importants:
al N el de Bournia i al S el de Moudros, entre els quals hi ha un estret
istme de només uns 4 km. Dista 32 milles del mont sagrat Athos i 34 milles
de l’entrada a l’estret dels Dardanels, no massa lluny de Troia. Es troba,
doncs, en una cruïlla estratègica de pas del mar Negre al Mediterrani i
d’Europa a Àsia, via Grècia-Turquia. Aquesta situació privilegiada ha influït molt en la seves mitologia i història, plenes d’esdeveniments bèl·lics,
ocupacions i canvis dramàtics de propietari (v.g.: egeus, sintis, pelasgs,
perses, grecs, macedonis, grecs, romans, bizantins, venecians, turcs…). Des
de 1912, els grecs en són els propietaris.
Vers el nord, vorejant el golf de Bournia, costat W hi ha el volcà extingit Mosiclos, connectat per un petit collet amb el turó Agiocoma. Al
peu d’aquests dos turons hi passa el camí de Repanidi a Kotsinas, dos pe-

Figura 9. Mapa de l’illa de Lemnos, Grècia.
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tits poblets ja citats des de l’Edat Mitjana. A la base de l’Agiocoma s’hi
troba una ermiteta antiga, Sotira, successora del temple d’Àrtemis, propera a la font Ftelidia. No gaire lluny, en direcció NE hi ha les ruïnes d’Hephaistia.
Des de segles abans de Crist, del collet entre Agiocoma i Mosiclos,
s’havia extret la terra lèmnia amb gran cerimonial, meticulositat, i puntualitat, cada 6 d’agost. Allí es despedregava i pastava aquella terra argilosa, probablement amb l’aigua de la font Ftelidia, i es preparaven unes
boles, que eren signades -sigil·lades-. Això era un privilegi exclusiu de les
sacerdotesses del temple d’Àrtemis. Per aquest motiu es considerava terra
sagrada. Els signes impresos van variar amb el decurs dels anys. Al principi
era freqüent la figura de l’heroi Filoctetes i més tard, la cabra, símbol de
Diana. Tot aquest cerimonial perdurà fins l’any 1890.

Figura 10. Vista general del coll d’on s’extreia la terra lèmnia, des del camí de Repanidi a Kotsinas,
Lemnos (foto de J. Bech)
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Històricament, l’origen, propietats i extracció de la terra lèmnia, ha
interessat a metges i naturalistes, i ha motivat diversos viatges, “peregrinacions”, i exploracions, i l’interès de Dioscòrides (s. I dC), Galè (138-201
dC), Bellon (1517-1564), Albacar (c. 1557), Tozer (1829-1916), i Bech
(1993), entre d’altres. De sempre, en les diverses versions exposades, hi
havia contradiccions i persistien els dubtes. Modestament, cal dir que l’exploració de J. Bech (1993) fou força aclaridora i concloent sobre l’origen,
varietats i propietats de la terra lèmnia.

Figura 11. Sacerdotesses del Temple d’Àrtemis segellant la terra lèmnia.
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