FLORA SINGULAR DE SILS

GRACIOLA (Gratiola officinalis)
GRACIOLA(Gratiola officinalis L.)
Altres noms catalans són: HERBA DE POBRE, HERBA DEL
POBRE HOME, HERBA DE LES TERCIANES, HERBA
DE LAFEBRE.
Scrophulariaceae (Escrofulariàcies)
INTRODUCCIÓ: la GRACIOLA (Gratiola officinalis) és una
herba de vores d’aiguamoll, jonqueres i prats humits que fou molt
emprada entre els apotecaris i metges d’Europa central durant l’Edat
Moderna. Actualment, però, està patint una recessió en bona part de
la seva àrea de distribució.
La primera notícia d’aquesta planta als Països Catalans deu
correspondre a la citació de M. Colmeiro del Pirineu català, dada
poc precisa i suposadament realitzada sobre algun plec d’herbari de
la família Salvador. Pel que fa a les primeres citacions més precises
es deuen als farmacèutics-botànics de la vila d’Olot: Ramón de
Bolòs i Estanislau Vayreda emparentats pel casament del primer
amb la germana del segon. Ambdós apotecaris recol.lectaren, per
seperat, la GRACIOLA a principis de la dècada dels 70 del segle
XIX al Pla Poliger de Sant Jaume de Llierca i a Agullana a Alt
Empordà. Durant aquesta època Estanislau Vayreda aclimatà la
planta al seu jardí botànic de Lladó (Alt Empordà) per tal de poder
estudiar-la detingudament al considera-la ja una espècie rara dins la
flora catalana. A partir de les citacions d’ambdós olotins es començà
a conèixer millor la distribució d’aquest vegetal. Pel que fa a la
Selva, la primera notícia es deu a M. Llenas el qual la va recol.lectar
a Vidreras al 1907. Posteriorment es van anar descobrint algunes
poblacions a partir d’altres botànics (A. Xiberta, J. Codina, P. Font i
Quer) o bé de naturalistes que col.laboraven amb P. Font i Quer com
la Josefa Mata, la qual poseeix un plec a l’herbari del Institut
Botànic de Barcelona (BC) del 11-VI-1917 amb l’etiqueta següent
“Sils, Girona, in paludibus” el plec està confirmat pel Dr. P. Font i
Quer (vegeu figura 2).
Després del període de Font i Quer altres botànics com P.
Montserrat, Antoni i Oriol de Bolòs, L. Vilar i X.Viñas entre
d’altres anaren afegint informació sobre la distribució de la planta a
la Selva.
La distribució de la GRACIOLA a la nostra comarca natural es
desenvolupa en jonqueres (Junco-Caricetum punctatae), i en prats
o herbassars humits (Gaudinio-Arrhenatneretum i Magnocaricion)
i en boscs de caducifolis. Així doncs, la podem trobar a les jonqueres
i bases del Pantà de Mas Caldes (Caldes de Malavella), del
peudemont de l’Ardenya i la bassa de can Rovira (vora Sant
Dalmai); als prats humits de Sant Vicenç d’Esclet (Cassà) i a Sant
Martí Sapresa; als sorrals o ribes de la riera de Santa Coloma, de
Cabanyes, Santa Maria i de la Verneda o en boscs com la roureda de
Can Perpinyà entre Caldes i Sils o alguna freixeneda vora Franciac
(vegeu figura 5).
La GRACIOLA és una planta que està desapareixent a bona part
d’Europa per la pèrdua de llurs hàbitats i pel canvi del mètode
d’explotació de la terra. Aquest fenòmen és tan important que fins hi
tot hi ha un pla de reintroducció al cantó de Zurich alhora que la
planta s’ha protegit a tot Suïssa. Catalunya pateix la mateixa
dinàmica i moltes de les seves poblacions citades a primers i mitjans
del segle passat no han estat retrobades tot i les continuades
prospeccions dutes a terme per diversos botànics. Moltes de les
citaciones anteriors al 1980 poden donar-se com a desaparegudes.
Si no volem arribar a l’estat en què es troba a Suïssa on ja han perdut
el 80% dels poblaments, hem de canviar de política ambiental,
evitant el creixement i el consum desmesurat per tal de conservar la
major quantitat possible de territori en estat natural.
Figura 3. Distribució de Gratiola officinalis a Catalunya i a
Europa.
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Figura 1. La GRACIOLA (Gratiola officinalis); a. Detall de la flor,
b. Detall d’un plec de l’Escola Taller, c. Vista general de la planta.

Figura 2. Etiqueta d’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona de
Gratiola officinalis recol.lectat per Josefa Mata a Sils al 1917.

FLORACIÓ: del juny a l’agost
DESCRIPCIÓ DE LA PLANTA: herba de 20 a 60 cm d’alçada,
plurianual, glabre i erecte; fulles oposades, lanceolades i dentades a
l’àpex, 2 a 4 cm de longuitud i amb 3 (5) nervis ben marcats a la base; tiges
buides en llur interior (fistuloses) i de secció quadrada; flors solitàries a
l’axil.la de les fulles, llargament pedunculades; Corol.la tubular de 16 a 18
mm, grogenca a la base i blanc-rosada o blanc porpra a l’àpex; tub bilabiat
amb el llavi inferior dividit en tres lòbuls i el superior enter o altre cop
bilabiat; quatre estams (2 d’ells estèrils); un estil; fruit en càpsula tan
llarga com el calze (vegeu figures 1 i 4).
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HÀBITAT ALS PAÏSOS CATALANS: jonqueres silicícoles d’aigua
dolça (Juncion acutiflori, Magnocarion) i prats humits (Arrhenatherion)
de la terra baixa del nord est de Catalunya: Plana de la Selva, Pla del
Rosselló, l’Albera i Pla de l’Estany. També fou molt citada a finals del
segle XIX del Pla Poliger vora Sant Jaume de Llierca però actualment
aquesta zona està molt malmesa per la construcció d’un polígon industrial
i desconeixem l’estat de les poblacions en aquesta contrada de la
Garrotxa. En general la GRACIOLA és una planta força rara, les àrees on
és més abundant és a la nostra plana i a la serra de l’Albera.
ÀREA GEOGRÀFICA GENERAL: planta euroasiàtica termòfila,
habita les planes al.luvials de baixa altitud de bona part d’Europa excepte
Escandinàvia, Gran Bretanya i Irlanda. Al sud arriba fins Albània, Grècia i
Bulgària. A Àsia s’exten des de Turquia fins a l’Àsia central (vegeu figura
3).
USOS I VIRTUTS: planta molt emprada antigament a Europa central
durant el Renaixament com a laxant dràstic, depurativa i vermífuga. És
una espècie tòxica que ha produït enverinaments mortals en els casos que
l’han utilitzada com abortiva o cardiotònica (per parada cardíaca). En tot
cas, l’enverinament per GRACIOLA és rar car la planta no s’assembla a
cap altra espècie vegetal amb propietats alimentàries i d’altra banda, la
planta té un gust amarg, vomitatiu i molt desagradable que evita el consum
abusiu. La ingestió de quantitats importants de GRACIOLA sol provocar
vòmits, alteracions visuals, dolors abdominals, diarrea intensa i , com hem
dit, pot provocar la mort. En cas d’intoxicació, segons el Dr. Renegade,
s’ha administrar al pacient molta aigua calenta per tal de facilitar
l’expulsió del verí, i tot seguit proporcionar-li begudes calmants i
mucilaginoses.
Actualment, s’ha deixat d’utilitzar com a cardiotònica per la seva toxicitat
i en canvi, es torna a emprar tímidament per la farmacopea homeopàtica
(extracte fluid de 1-2 g) com a depurativa i diürètica en els casos d’artitis i
en les afeccions hepàtiques, de gastroenteritis crònica, còlics, afeccions
renals i ,fins i tot, segons Renegade, contra la ninfomania. A la península
Ibèrica i als Països Catalans sempre ha estat molt poc utilitzada ja sigui per
ésser un vegetal metzinós com per ser una planta de distribució i
abundància reduïda.
ETIMOLOGIA: - Gratiola.
Del llatí Gratia Dei, gràcies a
Déu, demostrant l’estima que
va obtenir aquest vegetal
durant el Renaixament com a
planta medicinal que curava
tots els mals; -officinalis.
Medicinal, tornant a fer
referència a llurs propietats
curatives. En català també
s’anomena HERBA DEL
POBRE o HERBA DEL
POBRE HOME fent
referència al baix preu que
costava obtenir un purgant
tant efeicient. El nom
d’HERBA DE LES
TERCIANES fa referència a
les suposades virtuts de fer
desaparèixer les febres
Gabriel Mercadal i Corominas
Escola Taller la Selva II,
Mòdul de Sils
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Figura 4. 1. Pistil, 2. Càpsula, 3. Flors, 4 Corol.la oberta i
estams (vegeu que n’hi ha dos d’estèrils i dos de fèrtils), 5.
Tija de secció quadrada, 6. Càpsula oberta amb llavors, 7.
Llavor, 8. Estolons subterranis, 9. Fulles oposades, 10.
Peduncle.
Figura 5. Distribució de la GRACIOLAa la Selva.

