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Els primers indicis de la presencia de fongs en la Terra van ésser 
trobats a Ontario, en un jaciment de I'epoca precambrica, els fossils observals 
corresponíen a dos Micromicets i aquest fet demostra que els fongs són un 
deis exponents de vida més aClics de la Terra. 

En la Taula n g 1 es resume¡xen els fongs f6ssils descrits fins ara, 
explicant el seu origen, període i localitat. 

La Historia de la Micologia a Catalunya té el seu origen en la tradicional 
afecció popular de la recolecció de Macromicets, donat que Catalunya, tal 
com assenyala Font i Ouer en el seu Ilibre "Plantas Medicinales. El Oioscórides 
renovado", és considera! com un País MICOFILIC per excel.lencia. 

En contraposició a la Ilarga tradició popular, la Micología com a Ciencia 
ha estat estudiada per un nombre reduit d'investigadors. 

L'objecte d'aquesta comunicació és donar a coneixer alguns aspectes 
de la Historia de la Micologia catalana centrant-nos fonamentalment en I 'ús 
terapeutic d'una especie de Macromicets que ja en el segle XIV era administrada 
tenint en compte les seves propietats de laxant ¡ antisudorific principalment. 

Entre els components del Polyporus officinalis, conegut com "Agaric 
blanc" podem destacar: materles resinoses de composició variable segons I 'epoca 

el Iloc de recol.lecció, agarkol, colesterina, fitosterina, aeid palmític, 
aixi eom paraflnes ¡ hidrocarburs. El prineipi actiu es eoneix amb el nom 
d'''agarieina''. L'agarieina o aeid agaricínie produeix irritaeió mareadament 
intensa per Ingestió o aplicaeió local, a petiles dosis té un efeete paralitzant 
sobre les terminaeions nervioses de les glandules SUdorífiques, a dosis elevades, 
de 2 a 3 9, aetua com a laxant o purgant. Associat a la papaverina o a 
la teofilina s'administra tanibé contra I'asma bronquial. 

Ja Dioscorides esmentava la seva utilització per tal de cone;xer les 
f6rmules magistrals en les que I'agillric, Polyporus officlnalis, hi forma parí 
eom a eJement terapeutic actiu, hem revisat les fórmules recollides en el 
Receptari de Manresa i en la Concordia Apotheeariorum Barchinone de 1511, 
considerats eom els dos textos més interesants que ens permeten coneixer 
la terapeutiea fins el se91e XVI. 

A. RECEPTARI DE ,.,ANRESA, S. XIV 

com 
D. 

"n 
1 .. 

deis 
o purgants, 
solucions, 3; 
traei6. 

fórmules transcrites en aquesl Receptar;, 110 d'elles presenten 
eomponents actius l' a9arie, totes elles s' ut i I ilzaven eom a laxants 

les formes d'administració es poden resumir en: enemes, 6; 
pocions, 3 i 2 fórmules en les que no s'indiea la forma d'adminis-

Les dosis d'agarie oscil.len de 4 
figuren més reiteradament els següents: 

1._ Enemes 

Sumitat florida de Malva 
Viola 
Branca urs i na 
Prunes 
Canyella 
MeN;urial 
Yera Pi Galeni 

2.- Solucions 

Viola 
Borrago 
Blugosa 
Polipodi 
Anís 

a 3 dracmes i entre els al tres components 
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Prunes 
Canyella 
S.n 

3.- Viola 
Borrago 
S.n 
Polipodi 
Prunes 
Canyella 
Ruibarb 
Nard 
Gengibre 

•• CONCORDIA APOTHECAR1ORUM BARCHI NONE, S. 

De les aproximadament 284 fórmules 
19 presenten com a component actiu I'agaric. 

XVI 

incloses .n aquesta Concordia, 

Podem destacar que vuit corresponen a fórmules magistrals basiques 
en la terapeutic:a del S. XVI i anteriors, com exemple podrem esmentar 
la TRIACA MAGNA GALENA ¡les diferents YERES. Les restants elaborades la 
majoría segons Ebenmensué, son píndoles. 

Voldríem assenyalar que contrariament al recull 
de Manresa, en cap cas s'administra l'agaric en 
o pocima. 

obtingut en el 
forma d' enema, 

Receptari 
solució 

En les fórmules magistral s trobades en el Receptari de Manresa, I'acció 
terapeutica de la majorla deIs constituents coincidelx a.mb la de I'agaric 
pero en estudiar tes fórmules de la Concordia, ens crida d'atenció el fet 
de que, excepte en el cas de las prndoles d'agaric, resumides en la Taula 
1'122, en les restants, aquest és considerat com un constituenl més de la formula
ció, és a. dir, sense que la. seva activitat terapeutica pugui ser considerada 
com ta principal dins det eonjunt de eomponenls. Tol i alxl, t'aeeió que 
prevaleix de t'agarie és le de purganl. Entre e!s allres integrants lan sois 
es repeteixen en un nombre relativament important de píndoles, els mirabolans 
i el turbit. 



TAULA N2 1.- RELACIODELS PRINCIPALS FONGS FOSSILS DESCRITS FINS ARA 

GRUP GENERE O ESPECIE ORIGEN PERfODE LOCALlTAT 

MIXOMICETS Sobre Lycoperdon Carbonífer Autun, Roanne 

CHYTRIDIOMICETS Oochytrium Lepidodendri Sobre L.esnostense 

OOMICETS Achlytes neeus Corals i conxes 

Palaeachlga sp Devonia America 

Silúric America 

Permic Austral ia 

Peronosporites antiquaris Sobre L.cilindre Carbonífer Yorkshire 

ZYGOMICETS Mucor cambrensis Permic ...¡ 
1.0 

Paleomyces majus 

Paleomyces gracilis 

ASCOMICETS Leptosphaerites lecnoi ni i Fulles de Reims 
Monocot i I edon i es 

Sobre Bituminoses Green River 

Sphaerites suessi Fulles de Rahmnus Oligoce Europa Central 

Mycosphaerell a Green River 



~ 

TAULA N!! 1.- Continuación 

GRUP 

BASIDIOMICETS 

DEUTEOMICETS 

GENERE O ESPEC I E 

Puccinia gra",1n1s 

Polyporus vaporarius 

Fistulina hepatica 

Boletus sp 

Agaricus sp 

Oiptosporium ovale 
Helminlhosporium obovalum 
H. striifoMne 
Macrospor1um subtridhelm 
Mucedites stercoraria 
Hyphomycetes stephanensis 
Botuytites similis 
Sporotrichites heterospermus 
Sporotrich 1 tes densus 
Sporotrichites spiralis 
Brachycladites thomosinos 

ORIGEN 

Sobre 
Lepidodendron 

Fulles de 
Apocinacea 

Sobre Bituminoses 
Sobre Bituminoses 
Sobre Bituminoses 
Sobre Bitum1noses 
Coprolils 

PERfoDE 

Eoce 

Eoce 

Neol ític 

Neol ¡tic 

Neol Ílic 

LDCALITAT 

Anedo de Butrón, 
Burgos 
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Taula n2 2. TRANSCRIPCIO DE lES PfNDOlES D'AGARIC. S. XVI 

Rp./ 

Aguarici 
Radicis liri celestis 
Prasii 
Turbit 
Yerepigre 
Coloquintide 
Sercacolle 
Mirra 
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