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Història

La quina
L' escorça guaridora

Segons la tradició
històrica, les vir-
tuts terapèutiques

de la quinina es van co-
mençar a conèixer l’any
1630, quan la comtessa
de Chinchón, Francisca
Enríquez de Rivera, es-
posa del virrei del Perú,
Luis Fernández de Ca-
brera, va aconseguir cu-
rar-se d’unes febres
intermitents, probable-
ment malària, tot pre-
nent infusions de
l’escorça de l’arbre de
la quina. Aquesta co-
neixença, però, només
era novetat per als co-
lonitzadors espanyols,
ja que els pobles andins
coneixien la seva eficà-
cia contra la febre i altres malalties
des de temps immemorial. Rere el
nom de la quina s’amaguen dife-
rents espècies del gènere Cinchona,
que en aquella època van crear
moltes confusions.

A partir d’aquest fet, l’ús me-
dicinal de la quina es va estendre
gradualment per tot Europa,
malgrat la resistència d’alguns
metges. L’escorça es va convertir
en un medicament eficaç contra
tota mena de febres. Es va reve-

lar particularment útil contra la
malària. Aquest fet va permetre
als europeus superar els proces-
sos d’adaptació als territoris colo-
nials de moltes zones d’Àfrica i
Àsia afectats per aquesta malaltia
de forma endèmica.

La quinina, una molècula de
naturalesa alcaloide, va ser aïllada
per primera vegada l’any 1820
pels francesos Pierre Joseph Pelleti-
er i Joseph Bienaimé Caventou,
que van demostrar que era el prin-

cipi actiu que combatia
la malària. Fins a aquell
moment la forma més
habitual de preparar-la
era assecant i esmico-
lant l’escorça de l’arbre
de la quina per a acon-
seguir unes pólvores
fines que es barrejaven
amb algun líquid, nor-
malment vi, per a ser
begudes.

La bona reputació
del medicament va fer
que el seu consum
augmentés notable-
ment a Europa, cosa
que va fer redoblar els
esforços per estudiar-lo
químicament i aconse-
guir la síntesi de la
molècula. Fins llavors,

l’única font n’eren els arbres de
la quina, que van ser explotats
més enllà dels territoris andins.
Durant el segle XVIII, es co-
mençaren a exportar peus i lla-
vors dels arbres i s’expandiren en
noves plantacions arreu, que en
alguns indrets van desenvolupar-
se amb gran èxit. N’és un exem-
ple el cas de l’illa de Java, que
als anys 1930 produïa gairebé la
totalitat de la quinina consumida
al món.
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Plantes que han fet història

La irrupció de la quina a mitjan segle XVII

en la farmacopea europea va marcar

una de les fites més importants

de la història de la medicina occidental.

La planta ha estat des d’aleshores

un recurs terapèutic àmpliament emprat.

http://www.floracatalana.cat/drupal843
http://www.floracatalana.cat/drupal843/milfulles
http://www.floracatalana.cat/drupal843/milfulles/precaucions
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Les vicissituds bèl·liques de la
Segona Guerra Mundial van difi-
cultar enormement el tràfic de la
quinina, que havia esdevingut un
medicament imprescindible en to-
tes les farmacopees de campanya.
L’interès estratègic del medica-
ment va impulsar noves recerques
per a aconseguir-ne de forma de-
finitiva la síntesi química. Gairebé
al final de la guerra, l’any 1944,
els esforços es van veure compen-
sats amb els resultats dels treballs
dels nord-americans Robert Wo-
odward i William Doering, que as-

soliren l’objectiu a partir d'un
derivat de la quinolina.

Malgrat aquest èxit científic,
no es va acabar de solucionar el
problema del subministrament
de la quinina. El cost de produir-
la a partir de la síntesi química és
tan elevat que no surt a compte,
i l’obtenció a partir de l’escorça
directament encara és el més
usual i econòmic. La natura, dili-
gent, moltes vegades ens prove-
eix dels millors remeis, com en
aquest cas de la quinina.
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