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L’edició d’aquesta Revista és possible gràcies a tots els
socis, a través de les seves quotes, i també a les
donacions, en concepte d’aportació als fins de la
Societat, de les següents entitats:

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.

Laboratoris ALCON CUSI

Laboratoris DR. ESTEVE, S.A.

Laboratoris FARDI

Laboratoris S.A.L.V.A.T.

Fundació URIACH 1838

RASFER, S.A.

Societat Catalana d’Estudis Històrics

A tots, l’agraïment de la Junta Directiva en nom de tota
la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia.
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ACTIVITATS DE LA SOCIETAT
(GENER - ABRIL DE 2009)

REV. SOC. CATALANA HIST. FARM., 4 (9): 5-8 (2009). ISSN 1887-908X

CONFERÈNCIES CELEBRADES

- Medicaments compostos: La triaga, a càrrec del Dr. José Maria Losa
Quintana, el dijous 12 de febrer de 2009, a la seu de la Societat. El conferenciant,
col·laborador habitual en les activitats de la Societat, és Catedràtic jubilat de
Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Granada i expert en
història de la terapèutica antiga.

La redacció

COL·LOQUIS CELEBRATS

- El perfil de farmacèutic i la innovació, el dijous 26 de març de 2009,
a la seu de la Societat. Fou introduït pel Dr. Josep Boatella Riera, professor de
la Universitat de Barcelona i membre de la Societat, i moderat pel Dr. Xavier
Sorní Esteva, president de la Societat. El col·loqui prengué com a punt de
partida el fet que en el decurs de la Història s’han donat nombrosos exemples
de farmacèutics, moltes vegades ignorats pel col·lectiu i la societat en conjunt,
que han fet importants contribucions al desenvolupament de diferents branques
de la Ciència i de la Tecnologia, però que, en el present, aquesta no sembla ser
una faceta remarcable. L’anàlisi d’aquesta afirmació i dels possibles factors
incidents foren l’objectiu del col·loqui.

La redacció

EDICIÓ I PRESENTACIÓ DE L’OBRA “MEDICINA I FARMÀCIA EN
L’OBRA DE JOSEP PLA”

El passat 10 de març de 2009 tingué lloc l’acte de presentació del llibre
“Medicina i Farmàcia en l’obra de Josep Pla”, del Dr. Pere Vallribera i Puig
(Barcelona, 1928-2000), editat per la Societat Catalana d’Història de la
Farmàcia, amb el patrocini de GRIFOLS.
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El Dr. Pere Vallribera, metge, acadèmic corresponent de la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya i historiador de la Medicina catalana, fou
també membre de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia, entitat en la
que col·laborà activament des del seu ingrés l’any 1994 fins la seva defunció
el 22 de novembre de 2000, essent membre de la Junta directiva.

Més que un gran lector i un fervent admirador de l’obra de Pla, era un
autèntic estudiós del contingut mèdic i farmacèutic de tota la producció escrita
del gran escriptor empordanès. Havia extret i estudiat tots els passatges de
l’Obra completa relacionats amb la Medicina i la Farmàcia i preparat un original
que el 1997, en ple “Any Pla”, estava enllestit per a entrar a impremta, cosa
que llavors, per circumstàncies alienes a ell mateix i a la Societat, no va poder
ser.

L’acte de presentació se celebrà a la set de la tarda a la seu de la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya (Carrer del Carme, 47, de Barcelona),
amb una notabilissima assistència de públic: membres de la Societat, acadèmics
de la RAMC i familiars i amics de l’autor.

Intervingueren el Dr. Jacint Corbella Corbella, president de la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya, que s’ocupà del Dr. Vallribera historiador,
el Dr. Xavier Sorní Esteva, president de la Societat Catalana d’Història de la
Farmàcia, que explicà la relació del Dr. Vallribera amb la Societat, valorà l’obra
i exposà les vicissituds de l’edició, i el Dr. Pere Vallribera Rodríguez, autor del
pròleg i fill de l’autor, que amb natural emoció va parlar de seu pare com un
metge vocacional i molt humà, ressaltant també l’admiració que sentia per Pla
i la seva gran estima i dedicació a la història de la Medicina.

En finalitzar l’acte, tots els assistents foren obsequiats amb un exemplar
del llibre.

La redacció

D’esquerra a dreta, el Dr. Pere
Vallribera, autor del pròleg i
fill de l’autor, el Dr. Jacint
Corbella, president de la Reial
Acadèmia de Medicina de
Catalunya, i el Dr. Xavier
Sorní, president de la Societat,
en l’acte de presentació del
llibre “Medicina i Farmàcia en
l’obra de Josep Pla”.
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DIADA CULTURAL DE LA SOCIETAT

Semblantment a fa un any, pels volts de Sant Jordi, el dissabte 25 d’abril,
la Societat celebrà una diada cultural oberta a tots el socis i acompanyants, i
amb un programa molt complert.

Passejada farmacèutica modernista per la Barcelona antiga

A dos quarts de dotze del matí, una vintena de socis ens vam trobar al
local social, al carrer de Copons 4, per començar la passejada per les farmàcies
modernistes de la Barcelona antiga. El Dr. Jaume Casas i la Sra. Rita Bonet
ens va donar unes interessants explicacions d’aquestes farmàcies.

En primer lloc ens dirigírem a la farmàcia Fonoll, al carrer Més Baix de
Sant Pere, on es pot veure un vitrall a l’entrada que dóna fe de l’antiguitat de
l’establiment, fundat el 1561. Al seu interior s’hi poden veure mobles d’època
i una bonica làmpada de ferro forjat.

Després vam dirigir-nos cap el carrer Carders, i davant de la capella
d’en Marcús, vam veure la farmàcia de Santa Caterina, que té un sostre amb
uns dibuixos molt bonics, un taulell de fusta i una làmpada que en el seu temps
segurament havia estat de gas, unes prestatgeries plenes de pots de farmàcia i
un destil·lador.

Ens encaminarem tot seguit cap a la farmàcia Cases a la plaça de la
Llana, que té la façana amb revestiment de fusta i les portes de vidre amb els
noms d’antics propietaris. Allí, el farmacèutic ens va fer les explicacions adients
sobre l’antiguitat de l’establiment, i vam poder veure en una paret les medalles
al mèrit que li va atorgar la Exposición Farmacèutica Nacional l’any 1882.

Prosseguint el camí, creuàrem la Via Laietana, i passàrem per la baixada
de la Llibreteria, abans anomenada Baixada de la presó, per enfilar la Llibreteria,
que és l’antic carrer dels Apotecaris, creuar la plaça de Sant Jaume i continuar

Part del grup a l’interior de la farmàcia Cases, mentre la resta espera el seu torn de visita.
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pel carrer de Ferran fins sortir a la Rambla, on, en el número 38, vam poder
veure la farmàcia Hernàndez de la Rosa, que ha mantingut al llarg dels anys
molts elements modernistes en el seu interior.

Rambla amunt vam trencar pel carrer del Carme, on hi ha dues farmàcies
remarcables: al número 23, la farmàcia Mas, amb les medalles guanyades en
exposicions universals pels preparats propis, i en el número 84, cantonada
Riera Alta, la farmàcia Tarrés, de façana modernista.

El Dinar

Com altres vegades, en el restaurant Pirineus, prop de la seu social, vam
poder degustar un menú correcte, a un preu assequible i, a l’hora del cafè, tots
asseguts a taula vam fer una mica de tertúlia.

Sessió de projecció de vídeos d’interès històric-farmacèutic

A la tarda, a les cinc, al local social, totes les cadires estaven plenes. La
Societat estrenava projector, que conjuntament amb un ordinador portàtil, ara
ja permet mostrar en pantalla, pel·lícules, fotografies i presentacions.

Tot seguit ens esperava un programa molt interessant, preparat
expressament pel Dr. Xavier Sorní per a aquesta sessió privada.

Per començar, un reportatge de sis minuts sobre els Laboratorios del
Norte de España que mostra tal com eren fa més de 80 anys, entre 1926 i 1928,
on es veuen les instal·lacions, els despatxos i com fabricaven els medicaments.
Acte seguit, vam tenir l’oportunitat de veure el vídeo del grup de rock Los
Gandules, amb la cançó dedicada al Dr. Oliver Rodés.

Posteriorment es va projectar la primera carta de ajuste de TVE, de
l’any 1956, per continuar amb la visualització d’una col·lecció d’anuncis de
medicaments del període 1956/67. Entre els espots destacaven: Calmante
Vitaminado, Curitas, Tableta Okal, Bicarbonato Torres Muñoz, dentifrici Licor
del Polo, supositoris Rovi i Aspirina Bayer, anuncis fets tots ells amb recursos
escassos i majoritàriament amb dibuixos animats, també en vam poder veure
de medicaments publicitats a Sud-americà.

Els anuncis més divertits, de la mateixa època, van ser els de l’Alka
Seltzer projectats a la televisió nord-americana i protagonitzats per l’humorista
Buster Keaton. Així vam poder veure les diferències de plantejament publicitari
en un país que ja portava una experiència de més de vint anys de televisió.

Finalment va ser projectat un anunci molt més recent, del Pulmollan,
medicament contra la tos del laboratori del Dr. Pérez Iborra, pare del soci Dr.
Alfred Pérez-Bastardas.

Josep Bartomeus
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LES CONDUCTES DE L’APOTECARI RAMON
FORÉS I MONFAR A TRAVÉS DEL SEU
LLIBRE DE COBRANÇA (1.754-1.774)
Ramon Closas i Mestre

Sota el títol Llibre de Cobrança de la Botiga de la sra. Mariangela
Forés Vda. de la Espluga de Francolí comensant el 1.754,1 l’apotecari i hereu
de la nissaga Forés, Ramon Forés i Monfar (1.735-1.795) i la seva mare, Maria
Àngela Monfar, portaren el registre i seguiment dels seus aconductats. Com ja
es va veure en l’article referenciat, es tractava d’un manual que pretenia fer
memòria de la gestió de clients, els seus deutes i els seus pagaments. Estem
davant d’un llibre molt homogeni, escrit gairebé en la seva totalitat de la mà
d’aquestes dues persones i que ens aporta una gran quantitat d’informació
sobre la clientela de la botiga, qui era i què i com pagava. Amb aquesta
informació pretenem fer primer una dissecció dels seus diferents components
per tal d’estructurar un sistema general i veure com aquest, fruit d’una situació
econòmica concreta, portà a Ramon Forés al que avui en diríem una suspensió
de pagaments.

Els nombrosos estudis fets fins avui sobre el tema de les conductes,2 en
la seva majoria referents a metges, s’han centrat en les que s’anomena Conducta
de Comú. Eren aquelles que dictaven Ens locals i que els permetia contractar
apotecaris i altres professionals per oferir als seus vilatans serveis que
difícilment es podien exercir en zones rurals de forma continuada i amb
garanties.

A grans trets i sense pretendre aprofundir-hi, direm que les conductes
de Comú podien ser tancades o obertes. Les primeres eren aquelles que limitaven
l’exercici d’un sol apotecari, contractat per un Ajuntament, amb l’autorització
de l’Audiència i majoritàriament finançats per recaptació popular. La conducta
oberta era la forma en què, en poblacions amb presència d’un cert nombre
d’apotecaris i també amb l’autorització de l’Audiència, l’Ajuntament en
contractava un per tal d’assegurar l’assistència a pobres que no poguessin pagar
els tractaments prescrits pels metges, donant llibertat a la resta de la població
de triar el facultatiu que més els convingués. Però és justament en aquestes
poblacions, on apareix una altra manera de conducció: la que exercia un

REV. SOC. CATALANA HIST. FARM., 4 (10): 9-24 (2009). ISSN 1887-908X
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apotecari sense cap lligam amb l’administració. Per tal de distingir-la de les
anteriors, l’anomenarem conducta particular o d’apotecari i serà d’aquest tipus
sobre el que basarem el present article.

La conducta d’apotecari la podríem definir com el conveni o el contracte
lliurement establert entre dues parts, l’apotecari i l’aconductat o aconduït, pel
qual, el primer es comprometia a oferir i mantenir un servei farmacèutic al
llarg d’un any, i, el segon s’assegurava el poder gaudir d’aquesta prestació. El
nexe que lligava ambdós interessos era la quota que materialitzava aquesta
conducta.

Així com de la conducta de Comú ja se’n troben exemples cap a l’Edat
Mitjana i sobretot entre els segles XVII i XIX,3 de la conducta d’apotecari, pel
fet de tractar-se d’una relació amb contracte oral, no tenim constància de quan
podem començar a parlar-ne. De totes maneres, donat que la conducta de Comú
oberta, de la que hem parlat abans, estava tan sols autoritzada en les localitats
en les que s’hi acreditava un cert nombre d’apotecaris, és de suposar que ambdós
tipus, la de Comú oberta i la d’Apotecari, poguessin coexistir de forma paral·lela
al llarg dels segles, ja que una es necessitava de l’altra. Per les notícies de
Jordi Roca i Pere Vallribera-Josep Ma. Calbet,4 sabem que l’Ajuntament de
l’Espluga de Francolí, per atendre l’Hospital de Pobres, tenia aconduït un metge
per 2ll. 5s., un cirurgià per 1ll. 8s. i un apotecari per 4ll. 10s. En aquests anys,
figuren tres apotecaris aconduïts: Francesc Simorra, Pere Tebé i Ramon Forés.
Aquestes conductes havien de ser forçosament de caràcter obert, ja que de
forma paral·lela Ramon Forés pogué exercir d’apotecari de manera independent
i a més era tan sols per als pobres que atenia l’Hospital.

Encara que amb característiques pròpies, la conducta era en sí mateixa
una forma de venda a crèdit, ja que el client la pagava a any vençut, és a dir
que gaudia d’unes prestacions sense cap cost durant un any i tan sols, al final
d’aquest era quan abonava la quota de la conducta, tal i com ho anota Ramon
Forés: En 15 Agost 1758 se acondueix dit Pere Theres pagadora la cond. en
14 Ag. de 59. Blat. 16 cort. Era l’apotecari el que havia de suportar els costos
del servei del 15 d’agost de 1.758 al 14 d’agost del 1.759. No era fins aleshores
que es recuperava. Però el sistema estava prou ben definit com perquè aquest
crèdit es remunerés amb un cert marge comercial que era el benefici que
l’apotecari en podia treure. Més endavant el podrem definir. Per sobre de tot,
la conducta responia a una necessitat imperiosa dels temps: davant de la reduïda
presència de moneda entre la major part dels vilatans de l’Espluga per poder
anar pagant compres al detall de medicaments, la conducta assegurava un model
de comerç amb un sol pagament, molt pràctic i versàtil, que es podia fer amb
qualsevol tipus de producte o servei i d’aquesta manera garantia una prestació
de primera necessitat com era la de l’apotecari.
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De totes maneres, és important deixar clar que no totes les vendes es
feren tan sols a través del sistema de conductes. En diverses anotacions consta
el fet que un client devia unes medicines. Aquest, o bé no estava aconduït o bé
el tractament era extra de la conducta. Tanmateix desconeixem la importància
d’aquestes operacions, ja que al ser vendes al comptat, no s’ha conservat cap
tipus de rastre documental, pel que no en podem fer cap tipus d’estudi.

La conducta tenia dos components bàsics, un de comercial i un altre de
psicològic. El primer, i com anirem veient al llarg de l’article, ens defineix el
sistema de conductes com l’instrument de política de vendes bàsic dels
apotecaris des de l’edat mitjana fins a finals de segle XIX. I quan diem política
de vendes, parlem d’un complex entramat de mecanismes econòmics, financers,
socials, administratius, jurídics i polítics prou àgils i flexibles com per ser
capaços d’adaptar-se i perviure al llarg de gairebé 500 anys. També es parteix
de la idea que les conductes no eren altra cosa que un compte corrent, o sigui,
el registre de despeses i ingressos d’un client determinat que cal anar restant i
afegint a partir d’un capital. Amb l’alt grau d’endeutament amb el que vivien i
la morositat habitual dels clients, era essencial portar el dia a dia d’aquests
comptes. Era l’única manera de poder recordar i demostrar davant dels deutors
i, en algun cas, davant del jutge, un deute pendent.

La vessant psicològica, o més intangible, es basava en una doble
fidelització: l’apotecari mantenia un client fidel i aquest el subministrament
dels medicaments que li hauria receptat el metge. Aquesta fidelització
comprometia de forma molt essencial les parts en una societat on els components
comunitaris prevalien per sobre dels individuals. La conducta esdevé així, un
clar instrument de reforç d’aquesta mentalitat de comunitat. Ambdues parts es
garantien una a l’altra. Però, com anirem veient, es tractava d’una garantia
inestable i desigual. Inestable perquè dins d’aquest compromís s’assumia que
el pagament es faria com i quan fos possible, és a dir, que era un pacte amb
possibilitat de crèdit mutu. Però no per això deixava de ser un acord en ferm i
vinculant. Aquest concepte, a mitjans de segle XVIII, tenia un component molt
més lax que avui, ja que formava part d’un sistema general i socialment acceptat
de comerç a crèdit. I desigual, perquè sempre alguna de les parts acostumava a
estar en inferioritat de condicions per reclamar i, fins i tot, per endeutar-se
sense riscos. I aquest era l’apotecari, que volia mantenir, tant si com no, el
client, mentre que els seus creditors -com podien ser els adroguers- no el veien
com a imprescindible, ja que d’apotecaris n’hi havia d’altres a l’Espluga.

Abans d’iniciar l’estudi d’aquest tipus de conducció, cal tenir en compte
dues limitacions prou importants. Per una banda, i contràriament amb el que
passa amb les conductes de Comú, no comptem amb normatives legals de
referència ni documentació contractual que ens pugui donar una visió del que
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s’esdevenia en la gestió d’aquestes prestacions. Per l’altra, som conscients
que era una fórmula habitual de contracte i que gairebé es pot assegurar que la
majoria d’apotecaris comptava amb el seu llibre de conductes amb el mateix
objectiu que Ramon Forés, portar el control del comerç de la botiga, però que,
potser per la intangibilitat que hem vist que les caracteritzava, els historiadors
de la farmàcia no hi han dedicat gaires estudis. Per tot això, l’anàlisi que en
farem serà de caràcter restringit a les anotacions que Ramon Forés fa en el seu
llibre de Cobrança, sense pretendre en cap moment fer-ne model assimilable a
la totalitat d’aquesta tipologia d’aconduïments.

Així doncs, anirem desgranant els diferents elements que conformen i
defineixen la conducta d’apotecari, i que són els següents:

El preu i la quota

La conducta, com a servei, es definia per un preu i una quota. El primer
era el valor econòmic que l’apotecari donava a aquesta prestació. Atenent a les
anotacions que Ramon Forés fa, aquest preu estaria establert en diners, ja que
quan feia un passament de comptes o un debitori, sempre donava el resultat en
monedes. En canvi, la quota seria la manera de materialitzar aquest preu, el
mecanisme que feia realitat la relació establerta, el compromís adquirit entre
ambdues parts.

En aquest punt, cal explicar el perquè hem volgut fer distinció entre
preu i quota. Aquesta puntualització ens ha de permetre visualitzar el fet d’un
funcionament diferent d’ambdós elements: si com veurem, el blat era la unitat
bàsica de compravenda, caldria suposar que la modificació del seu preu es
repercutís de forma directa en el preu dels serveis i mercaderies que amb ell es
comerciessin, com era el cas de la conducta. Però no fou així. Durant aquests
anys, i tal i com ens ho anota Ramon Forés a l’inici del llibre, el blat passa de
2 ll. 8s. l’any 1.754 a les 3 ll. 4s. el 1.771, amb una punta de 3 ll. 12s. l’any
1.760, és a dir, que experimenta un augment gradual, amb dents de serra. En
canvi, la quota o bé es manté estancada o bé disminueix. Aquesta disfunció es
podria explicar justament pel fet que el blat no quantificava el preu o el valor
del servei. Tan sols n’era la unitat de canvi, i el seu preu s’establia en els
mercats de Montblanc i Cervera en aquells anys, en aquelles terres. Aquest fet
i el que més endavant veurem sobre la realitat econòmica d’aquells anys, ens
explica el perquè l’apotecari utilitzava el blat i no la moneda com a unitat de
compravenda: els sortia molt més a compte cobrar amb blat que amb diners.
Amb dades concretes, mentre que una quartera de blat l’any 1.754 valia 48
sous, l’any 1.762 en valia 75 pel que Ramon Forés podia vendre aquell blat
cada any al preu esmentat i anava mantenint els seus ingressos dins de l’evolució
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de la unitat més propícia; mentre que els que li pagaven en metàl·lic, com els
reverents, continuaven pagant 28 sous tant un any com l’altre. Si el preu del
blat augmenta entre aquests dos anys un 36%, el preu del diner es manté
inalterable. El reverent que el 1.754 pagava 28 sous, si ambdues unitats
haguessin evolucionat de la mateixa manera, el 1.762 hauria hagut de pagar-
ne 38 sous. Per això, podem afirmar que un dels punts flacs de l’economia de
Ramon Forés no serien els clients que pagaven amb blat sinó justament els que
ho feien amb diners, i no pel fet de pagar amb moneda sinó perquè el preu de
la quota es manté inalterable.

Davant de la gran diversitat de tipus i quantitats de pagaments anuals
que trobem anotats en el llibre de Cobrança, després de l’estudi intensiu de tot
el llibre, l’única variable que hem pogut confirmar documentalment que
utilitzava l’apotecari a l’hora de calcular la quota, és el número de caps, ja
fossin persones o animals, inclosos en la conducta. Malgrat que, segons alguns
estudis,5  les quotes també variaven en funció de la classe social de l’aconduït,
atenent-nos al que observem en les conductes de Ramon Forés, no ho podem
afirmar amb rotunditat. I, a més, com veurem més endavant, els clients del
nostre apotecari, durant aquells anys, formen un conjunt força homogeni,
malgrat es pugui observar certa segmentació social.

Així doncs, observant les quotes de les conductes anotades, en podem
treure aquestes xifres: el preu base o conducta individual, era de dos quartans
de blat 6 a l’any. A mida que creixia el nombre de persones aconductades,
pujava el preu, encara que de forma no homogènia, però la mitjana era de 1,5
quartans per persona adulta, pel que una conducta de dos membres, marit i
muller, costava 3,5 quartans i així successivament. Incloure un ruc en la
conducta costava entre mig i un quartà, i un infant o creatura, 1,5 quartans. En
els casos en què es pagava amb moneda, trobem quotes individuals que van de
7 a 15 sous, excepte els Reverents, que paguen entre 5 ll. 12 s. el Rector a 1 ll.
8 s. la resta de membres de la Parròquia. Suposem que totes aquestes quantitats
es justificarien, més que per motius tècnics, per tractar-se de xifres socialment
raonables pels contractants i pel que un client estava disposat a pagar en funció
de les seves condicions i possibilitats d’aquests, o sigui el que avui en diríem
preus de mercat.

Per un altre costat, així com en algunes conductes de Comú de metges
sabem que es tenia en compte si el client vivia en el poble o a les rodalies7 per
establir el preu de la quota, no era així amb els apotecaris, ja que aquests no
s’havien de desplaçar. Era l’aconduït el que accedia a la botiga amb la recepta
del metge. L’excepció seria el cas de l’Hospital, on suposem que era el propi
apotecari el que duia els medicaments prescrits.
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La forma del pagament

Com ja hem dit, malgrat que el preu de la conducta es quantificava en
diners, la quota es podia pagar de diverses maneres: en espècies (blat, vi, guix,
etc.), en metàl·lic (lliures, sous i diners) o amb prestació de serveis (llaurar,
transports, cosir, treballs diversos de fuster o teixidor, bugades, etc.). Com
observarem, estem davant d’una economia agrària i de supervivència, on els
diners eren molts escassos pel que la veritable unitat de canvi i compravenda
era el blat. Per aquesta raó l’economia de les conductes d’apotecari en el món
rural, estava basat majoritàriament en l’intercanvi de serveis i espècies en forma
de troc, a barata o bescanvi directe, és a dir, sense la intervenció de mitjans
monetaris com a instrument de compravenda.

La forma més habitual corresponia al pagament en espècies i dins
d’aquesta gairebé en la seva totalitat, amb blat.8 Entre els anys 1.753 i 1.774,
havent sumat totes les anotacions de quantitats de blat pagades anualment de
conductes, que són 4.113, hem obtingut un total 2.460 quarteres i 5 quartans
de blat, amb una mitjana de 111,8 quarteres l’any i de 7,17 quartans per client.9

Habitualment, aquest gra era venut als moliners o es portava a uns dipòsits
municipals. També servia, al seu torn, com a moneda de canvi per fer les seves
compres o fer-ne cessió a deutors propis o gent que els el demanava prestat.

Aquesta situació cal contextualitzar-la dins d’un cicle socioeconòmic i
demogràfic que viu Europa en aquells anys i que es definiria per un creixement
vegetatiu important, amb una tendència alcista dels preus del blat i una crisi
general agrària fruit de grans sequeres que comportaren, en molts casos, diversos
períodes de crisis alimentàries i la progressiva substitució del conreu majoritari
de cereals pel de la vinya.10 Jordi Roca documenta aquesta situació a l’Espluga
de Francolí i la concreta amb una gran mancança de gra durant els anys centrals
d’aquest segle. Efectivament, observant moltes de les anotacions del llibre, es
confirma que tant Francesc Forés com el seu fill Ramon hagueren de deixar
blat a molts pagesos, clients seus, per a que poguessin tornar a sembrar-ne.

Per altra banda tindríem la resta d’espècies amb les que es pagava la
conducta i que bàsicament eren quarteres de guix, mitgeres de calç, parells de
sabates i botins, cortans d’oli, cargues de vi, quartans de sabó, sal, nous,
matalassos, glans, quarteres de sègol, rajoles primes, fems i coses tant curioses
com formiguers11  o 40 pions i un abeurador d’aucells12 . D’aquest tipus, en
trobem 45 anotacions per un valor total de 70 lliures 9 sous. A falta de diners,
en definitiva, cada un pagava amb el que podia aportar. Els que fan aquest
tipus de pagament són bàsicament pagesos i menestrals.

 Pel que fa als pagaments en metàl·lic, i que se’n faci referència expressa
en el llibre, destaca el conjunt d’eclesiàstics,13 el dels marxants o comerciants
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o la conducta contractada amb l’Hospital dels Pobres de l’Espluga, que era de
l’Ajuntament.14 D’aquest conjunt, podem dir que són els estaments amb major
nivell econòmic o els que disposaven de moneda de forma més habitual. De la
resta, no es defineix la seva professió. Hem trobat un total de 199 anotacions
de pagaments en metàl·lic, que sumen 668 lliures 3 sous i 6 diners.

I la darrera seria la que l’aconductat pagava amb serveis directes oferts
a l’apotecari, com a element d’intercanvi. En general es tracta de persones que
han treballat per a la família i que en el moment de liquidar un deute, un debitori
o abonar una conducta se’ls compta o relleva el que encara se’ls deu. Per una
part, trobem anotats serveis concrets com bugades, transports a Barcelona i
diversos treballs en les terres com llaurar, podar, cavar, veremar, premsar, etc.
I per altra banda, anoten la realització de treballs, de jornals i jornals amb ruc,
sense especificar el motiu d’aquests. S’anoten un total de 47 serveis
comptabilitzats com a pagament i que comporten un valor global de 74 lliures
9 sous i 1 diner. Com es pot veure, era una forma residual de pagament, tant
pel seu nombre com pel seu valor.

A la vista d’aquestes dades, podem establir que la balança d’ingressos
de la botiga de Ramon Forés, entesa com la proporció comparada de cada
tipus d’ingrés respecte del total, durant aquests anys, es concretaria d’aquesta
manera:

Pagament de les quotes segons la forma i el seu import.

tnemagapedamroF erbmoN
snoicatona'd

netropmI
seruill

egtatnecrep

talbbma 311.4 338.6 04,98

seicèpsesertlabma 54 07 19,0

cil·làtemne 991 866 37,8

sievresbma 74 47 69,0

latoT 404.4 646.7 00,001

No calen massa comentaris al predomini absolut dels pagaments amb
blat i al que ja hem dit que aquest era la unitat monetària i de canvi essencial
en el món de les compravendes en una societat agrària precapitalista de
supervivència i on la presència del diner era escassa i la majoria de població
tan sols disposava del que produïa per poder intercanviar i obtenir altres serveis.
Així doncs, si avui es parla del paper - moneda, en el món de les conductes
d’apotecari, en aquells anys, cal parlar de blat – moneda, però no per això
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deixava de ser moneda o diners socialment acceptats com a tals. Per això, si
actualment ho interpretaríem com a troc, en ple segle XVIII, no era considerat
com altra cosa que una operació simple de compravenda, encara que no es fes
en metàl·lic.

El contracte

Així com en la conducta de Comú hi ha molts exemples de contracte,
unes bases legals clares i un llarg procés administratiu per establir-lo, en el
nostre cas no hem trobat cap referència de contracte escrit que establís aquesta
relació, pel que suposem seria un acord verbal, basat en la mútua confiança i
en el compromís regulat per uns mecanismes de control social molt estrets,
com hem vist al parlar del component psicològic de la conducta. Es tractaria
d’un contracte de compravenda de serveis basat no tant en un marc legal, sinó
en el costum i la bona fe que obligava jurídicament a les parts.

Les parts contractants

Trobem tres figures bàsiques que estructuren la part humana d’una
conducta: l’apotecari, l’aconductat i els mitjancers o terceres persones que hi
intervenen en el moment de resoldre problemàtiques entre els dos primers.

L’Apotecari era la persona contractada per oferir el servei i l’atenció
farmacèutica. Ramon Forés, l’apotecari que des de la mort del seu pare Francesc
Forés, anota les conductes que estem estudiant, es trobà en una situació
certament contradictòria. Per un costat sabem que fou empresonat15 i patí
diversos judicis per deutes no pagats, mentre que paral·lelament, s’anoten
diverses cessions de blat i de diners. A més, és la persona que més treballa per
sistematitzar i controlar els comptes i els deutes. Que sapiguem, ni el seu pare,
ni els seus descendents faran un control tant detallat de deutes, pagaments,
passaments de comptes i debitoris. Tanmateix són aquests deutes els que
l’obliguen a empenyorar algunes de les terres que tenia en propietat.

Això s’explicaria per dos elements. Per una part tenim el gran deute que
s’arrossegava des del seu pare, i que ell va intentar resoldre o al menys controlar
portant el dia a dia dels seus clients i treballant especialment el liquidar totes
les situacions de deute. Sumant tots els deutes pendents que ell anota en el
llibre l’any 1.754, quan s’inicien les anotacions, podien arribar a 950 lliures
16 sous 5 diners. Si tenim en compte que la facturació mitjana anual calculada
anteriorment era de 364 lliures (7.646 lliures per 21 anys), veurem com aquest
any acumulava un deute corresponent a 2,6 vegades el que ell guanyava en un
any, i molts d’aquests deutes s’arrossegaven des el 1.729, quan el seu pare obrí
la botiga. Francesc Forés pogué equilibrar la situació, ja que tenia altres fonts
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d’ingressos (censals propis, negocis amb el blat, negoci de candeler de cera),
però Ramon Forés, no en tenia i per això se li desnivellà la balança.

Per altra banda, cal buscar l’arrel del problema en el tipus d’economia
en el que estava basat aquest negoci i que era el crèdit permanent o com Carles
Vela l’anomena, viure del crèdit.16 Com ja hem vist abans es tracta de la situació
en la que la majoria de les famílies i comerciants vivien en un estat d’equilibri
inestable absolut entre els deutes que els permetien els seus creditors i el crèdit
que havien de suportar dels seus deutors. Entre els que fiaven i el que els
fiaven. Si aquest equilibri es trencava, és a dir, si els deutors augmentaven més
que el que ells podien endeutar-se i si la morositat creixia, tan sols podien
mantenir-se endeutant-se encara més i deixant de pagar compres o censals, o
bé per fonts de finançament externes al negoci, com podien ser les dots,
ingressos provinents d’altres oficis o recursos propis preexistents. Ramon Forés
es trobà en aquesta situació: el crèdit que havia de suportar era major que els
deutes que li permetien els seus proveïdors, pel que hagué de trobar recursos
en l’empenyorament de les seves propietats i no pagant a creditors i els censos.
Però, ni així pogué equilibrar aquesta balança. I si a això li afegim una dimensió
temporal, tindrem el que es podria anomenar l’efecte bola de neu. Mentre les
quotes es mantenen molt estables o tendeixen a baixar, podem veure que els
deutes, lluny de disminuir, creixen proporcionalment any rera any. Tota aquesta
complexa situació, el portà, cap al final dels seus dies a una suspensió de
pagaments i a nombrosos plets amb adroguers17 o la Comunitat de Preveres de
l’Espluga de Francolí. També ell interposà alguna causa penal davant de la
Reial Audiència per un client que no el pagava.18 Malgrat que finalment se’n
sortí, deixà la casa molt endeutada i hagué de ser el seu fill el que el pogué
eixugar.19 Acumulà tantes causes, que necessitaren un advocat o Procurador a
sou a Barcelona.

Pagant-se la quota a any vençut, Ramon Forés havia de suportar la part
proporcional de cada client sobre els costos propis i dels seus serveis durant
com a mínim un any sencer, i això en el cas que s’arribés a pagar la quota. Els
molts impagaments, a més, generaven més endarreriment, més ròssec creditor,
i un seguit de gestions que encara encarien més el conjunt. I si a més, comptem
el que deixava de cobrar, per les rebaixes a què es veia abocat per tal de no
perdre la totalitat del deute, i que en molts casos podia arribar a un 60%,20

podrem valorar millor la raó d’aquesta situació. Mentre suportava aquest estat
de crèdit permanent, fiant durant tot un any als seus clients, havia de pagar les
matèries primeres als adroguers, els censals, el cadastre, etc. Per això, com ja
hem dit, es veié abocat a endeutar-se o no pagar els censals de la Comunitat de
Reverents de l’Espluga durant 20 anys21 i una llarga llista de deutes que el seu
fill ens detalla en el llibre de Crèdits.22
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L’aconductat era qui contractava el servei en nom seu o de la família i
n’era el beneficiari. En aquest llibre trobem 481 comptes oberts d’aconductats
al llarg d’aquests 21 anys en què es fan les anotacions. Normalment, aquests
comptes cobrien, des d’una sola persona fins a una unitat familiar de marit i
muller i els fills, que poden arribar a 9 i 10 persones, pel que no ens equivocaríem
si parléssim que afecten de forma directa a gairebé dues mil persones.23

Del rastreig intensiu de tots els noms dels comptes, i en base al llibre de
Jordi Roca, en podem treure un perfil molt concret dels aconduïts de Ramon
Forés. En principi podem afirmar que totes les persones o les famílies es podrien
incloure en un estament de classe mitjana essencialment integrat per menestrals
(pagesos, notaris, mestres d’infants, fusters, mestres de cases, moliners, sabaters,
ferrers, pastors, teixidors, hospitalers, boters, cirurgians, teulers, mitgers o
parcers, espardenyers i matalassers) i eclesiàstics. I encara es podria afinar
més observant que la seva gran majoria havien exercit funcions de Procuradors
de Confraries, Batlles, Regidors o Jurats de l’Ajuntament. Segons Jordi Roca,
es tractaria del sector benestant de l’Espluga i com es pot observar, representants
del poder polític i religiós.24 Cal no oblidar, que el mateix Ramon Forés fou
membre actiu d’aquest grup, en ser nomenat Batlle i Regidor de l’Ajuntament
de l’Espluga. D’aquesta manera, es podria dir que el conjunt de la clientela de
Ramon Forés la integra un grup socialment homogeni de persones que
constitueixen una incipient burgesia i que al llarg del segle XVIII va prenent
les regnes de l’administració política i religiosa de la vila. Els que s’anomenarien
pobres, s’adreçarien directament a l’Hospital dels Pobres de Jesucrist de
l’Espluga, i per això no consten com a clients, ja que no podien pagar la quota.
Tampoc no hem detectat la presència de persones de l’estament nobiliari.

Pel que fa a les terceres persones, com ja hem dit, exercien de mitjancers
entre les parts -en casos de conflicte per impagaments- en el procés de
negociació que gairebé sempre acabava amb un acord, en el que normalment
l’apotecari es veia obligat a fer una rebaixa o gràcia per tal de cobrar el que
fos possible i sobretot mantenir l’aconduït. Aquest és el cas de l’anotació que
fa Ramon Forés, Vuy al 16 Janer de 1784 se ha fet recibo á Jpth Gener de 26
lliures haventseli fet gracia de 15 lliures 14 sous 5 diners qual gracia li he fet
per intervencio de Anton Guasch y Columbá y de Anton Virgili ab la expressa
condicio de haver de perseverar en esta Aconduhit en ma Botiga, y aixi mateix
li he feta gracia de la meitat de la cond. de prt. Any de 1784 tot en presencia
del dalt dits, y ho han firmat. Aquestes terceres persones acostumaven a ser
personatges de posició social rellevant, de confiança mútua i amb capacitat
d’imposar un acord, el que avui en diríem mediadors socials. Concretament
Anton Virgili havia estat Procurador de la Confraria de Sant Esteve i era, en
aquells moments l’arrendador de la Censada del Monestir de Santes Creus.
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La durada

La conducta, tenia una duració d’un any. Com es diu en el mateix títol
del llibre, Comensant la conducta tots anys en 15 de agost, cosa que hem
comprovat que efectivament era la data d’inici de totes les conductes. Es tracta
d’una data de caire religiós, l’Assumpta o Ntra, Senyora d’Agost, amb efectes
comercials i socials molt importants. Aquesta data s’explica de forma directa
pel fet que era quan es finalitzava la sega del blat i es podia cobrar tant la
venda del blat, sègol o civada com dels treballs fets per d’altri. Era una de les
úniques dates en què el pagès podia disposar de diners o de blat per a
intercanviar.25 Fernandez Doctor i Aracarazo García (2.002) també citen aquesta
data per a les conductes a l’Aragó i la justifiquen pel fet que eren “fiestas muy
señaladas en el mundo rural que se aprovechaban tanto para fines festivos
como para resolver problemas de tipo práctico”. També hem trobat la figura
de les mitges anyades o semestres i, fins i tot, un aconductat que s’havia
desconduït fora de temps, i se li cobrava tan sols mitja conducta.

Pel que fa al temps que podia un client estar aconductat, no es pot establir
un termini. Trobem des de comptes oberts l’any 1.729 que s’allarguen fins
mitjans del segle XIX, a d’altres que tan sols resten oberts un o dos anys,
normalment perquè el client canviava de localitat. La idea de l’apotecari era
que més valia tenir un aconduït mal pagador que no tenir-lo, ja que sempre es
confiava que tard o d’hora pagaria i els clients no eren il·limitats i la competència
era allà mateix.

El límit de cobertura

Encara que de forma oral, les conductes també tenien clàusules
d’exclusió de serveis. Segons Fernández Doctor i Aracarazo García (2.002), la
sífilis, els ferits de forma violenta, la tinya i altres malalties, estarien excloses
tradicionalment del servei de les conductes, tant de metge com d’apotecari,
suposem que pel seu alt cost, pel que calia pagar-les apart. També ho concreten
Vallribera-Calbet26 especificant que els preparats de mercuri estaven exclosos
en tractaments de sífilis, ja que aquesta malaltia havia estat buscada. D’aquestes
exclusions en tenim diversos exemples en el Llibre de Cobrança. Per una part,
en el tema de la sífilis, en dues anotacions del compte de la companyia d’Anton
Veixambre, una del 1.748 i l’altra del 1.763, s’observa que els costos d’uns
tractaments de l’Efecte Galich, Lue Venerea o sífilis no entraven en la conducta.
En el primer, l’apotecari anota que atenent que las medicinas se gastaran per
dita curacio son extra de la conducta He promes jo lo Appt. baix firmat à la
dita Companÿia fer gracia de son valor, alomenos no contalas à rigor de tarifa.
Pel que fa a la de 1.763, escriuen que se ha convingut que per las medícínas ha
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gastat donarán 10 lliures y las que necessitía de aqui en avan sels donarán al
ters de tarifa. Al final de l’anotació, figura un cost total de 85 lliures, passant-
ho per 60 lliures, de les quals la Companyia tan sols en paga 25, quedant un
deute de 35 lliures. Cal destacar l’altíssim cost que el tractament farmacèutic
els havia suposat: per tota la Companyia, que incloïa 6 persones i 12 animals,
pagaven, per tots els tractaments durant un any, 6 ll. 12 s., i tan sols per les
medecines d’un d’ells pujaria a 85 lliures. Això ens explica la causa d’aquesta
exclusió. Pel que fa a la resta de limitacions, el cas de Joan Callau, aconductat
per 1 quartera i 3 quartans de blat –o sigui per 5 lliures l’any- ho resumeix de
forma palesa, ja que figura en el seu compte que deu per ung! de tinya (no
figura la quantitat), o que deu per las medicinas presas per la ferida 6 ll. 19 s.
7 d. Això també ens explica la causa d’aquesta exclusió. Aquesta ferida devia
respondre a un acte de violència. En aquests casos, les medicinas es cobraven
en funció de les tarifes que taxaven periòdicament els Protomèdics.

La gestió de la conducta

La conducta tenia tres fases bàsiques de gestió. Primer l’establiment,
l’obertura i l’assentament, seguit d’un procés comptable i d’un de seguiment
fins al tancament de la conducta.

El primer pas era establir l’acord de conducció, concretar-ne els termes
i finalment fer-ne l’assentament o l’anotació corresponent. Ramon Forés, a
l’obrir un compte, escrivia les següents dades: primer anotava el nom de la
persona o família aconduïda en l’índex del llibre; després, en l’espai
corresponent al compte, les dades del client (nom de la persona o família,
ofici, any o data en què s’acondueix), la data a partir de la qual començarà a
pagar i finalment el tipus de pagament i de quantitat. Alguns cops, hi trobem el
nombre de persones o caps que entraven en el pacte. Anotacions posteriors,
concretaven si hi havia modificació d’aquestes dades, si canviava de generació,
si es deixava d’incloure un membre de la família i d’altres. L’estructura física
de cada compte és la mateixa: en la part esquerra de la pàgina, s’hi anoten les
dades que hem descrit i el deure o deutes (deu) i el seu procés de seguiment;
mentre que a la dreta s’especifica l’haver (paga) o pagaments que l’aconductat
va fent anualment i si ho fa amb diners, blat o altres espècies, o serveis.

El segon pas, era fer el procés comptable. L’apotecari, cada any, sobre
el 15 d’agost, anotava en el deure el deute pendent i quan l’aconduït pagava,
en feia l’assentament corresponent en l’haver. A vegades es veu que el pagament
es fa cada dos o tres anys i d’una quantitat inferior a la requerida. Si aquest
deute s’allargava, s’iniciava la tercera fase o el seguiment impagaments.
S’anoten tant l’any al que correspon el pagament, com les quantitats abonades
i les formes en les que es feien.
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La fase de seguiment de conductes deutores, tenia diversos passos: en
primer lloc l’apotecari emetia un debitori, pape, memorial o vale, que entregava
a l’aconductat, on es relacionaven els deutes pendents. Si amb aquest albarà
no se solucionava el deute, se’l citava a la botiga per tal de fer un passament
de comptes, a vegades amb la presència de terceres persones per fer de
mitjancers. En aquest moment, s’establia una negociació en què s’intentava
concretar el deute, compensar amb treballs fets o deutes per part de l’apotecari
a l’aconductat i concloure el deute final, com s’anota en el compte de Joan
Xim Martí dit lo Ximet, que el dia 25 d’octubre de 1772 havem passats comptes
ab Anton Martí, fill de Joan Xim Martí de totas las cond. fins lo prt. anÿ queda
devent rellevat tot lo que havia guanyat dit Ximet ÿ resta devent vint lliuras set
sous dich 20ll. 7s. Fruit d’aquesta negociació, normalment era l’apotecari el
que accedia a fer una rebaixa, una gràcia o descompte del deute, per tal
d’assegurar el client i de poder cobrar tot el possible. I això ho hem trobat tant
amb pastors o pagesos com amb un notari. Si aquest es liquidava, s’anotava
quedem iguals, és a dir, s’igualava deute i pagament, o be a fi y difinició de
tots comptes fins lo present dia. De l’acord se’n feia un rebut o si hi intervenia
un notari, una apoca. Això podia arribar a comportar diversos anys de gestions,
amb la pèrdua que representava per l’apotecari en tots els sentits. Però hi havia
vegades que, malgrat els esforços per liquidar els deutes, no s’aconseguia
resoldre’ls. El cas més clar és el del Doctor Josep Cabeça, el Notari. Entre els
anys 1.779 i el 1.791 acumula un total de 15 quarteres de blat de conductes
vençudes, que podria representar un total de 54 lliures. En aquests anys es fan
diverses reclamacions: l’any 1.784 se ha fet present lo deute al D. Cabeza
pero no ha pagat; l’any 1.789, se ha demanat la clarissia al D. Cabeça i no se
ha pogut lograr i finalment l’any 1.791, he demanat passament de comptes y
pago al D. Cabeza y no ho he pogut conseguir.

Conclusions

Amb tota aquesta informació, podem afirmar que la conducta esdevingué
un sistema de compravenda a crèdit molt ben estructurat i adaptat a una realitat
i una economia agrària de subsistència, on l’escassetat de moneda obligava a
establir altres unitats de canvi com arribà a ser el blat. Era un sistema ben
plantejat per a temps de bonança econòmica i amb ple funcionament de totes
les estructures productives. Però quan la situació era tan crítica que mancava
fins i tot el gra per sembrar, la morositat es disparava i superava els marges que
podia obtenir l’apotecari dels que pagaven amb blat. Per tot això, es pot
assegurar que la morositat, fruit de la crisi agrària, és l’arrel de tots els problemes
que hem anat esmentant al llarg de l’article, i que fa que Ramon Forés es vegi
abocat a una pèrdua progressiva de liquiditat que impedeix mantenir-se al dia
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en els seus pagaments. Avui, aquesta situació la podríem anomenar un concurs
de creditors o suspensió de pagaments.
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Notes

1 Totes les referències que es faran a partir d’ara sobre els llibres de comptes dels
apotecaris de la nissaga Forés-Carulla s’emmarquen en l’estudi iniciat en l’article
La nissaga Forés-Carulla a través dels seus llibres de comptes. Revista de la SCHF
Any 3 Núm. 9. 2.008. Pàgs. 11-24.

2 Destaquem els estudis elaborats per Camps i Surroca (1.988), Sorní i Esteva - Suñé
i Arbussà (1.987), Sorní i Esteva (1.992), Zarzoso (2.003), Vallribera-Calbet (1.969)
i Fernandez Doctor – Arcarazo García (2.002).

3 Veure Fernandez Doctor A. – Arcarazo García, L.A. (2.002) Pàg. 190.
4  Veure Roca i Armengol (2.002), Pàg. 108, i Vallribera-Calbet (1.989). Pàg. 177.
5 Segons Vallribera-Calbet (1.969), Pàg. 121, l’any 1.868, els rics pagaven entre 60

i 80 rals, la classe mitjana de 35 a 50 rals i els pobres entre 20 i 30 rals.
6  Per a totes les referències de mesures de blat i monedes que es citaran, vegeu les

següents unitats: pel que fa la mesura de capacitat de blat, les quarteres i els quartans,
a l’Espluga, en aquells anys, una quartera corresponia a 12 quartans; i referent a la
moneda hi havia la lliura (ll.), el sou (s.) i el diner (d.). Una lliura equivalia a 20
sous i 12 diners a un sou.

7 Veure Fernandez Doctor A. – Arcarazo García, L.A. (2.002) Pàg. 202.
8 Segons Manuel Camps i Surroca, preferentment havia de ser blat xeixa, el de més

qualitat, i pesat poc a poc, per a que hi entrés la major quantitat possible de gra.
Camps i Surroca, Manuel (1.988).

9 Per poder fer-nos una idea de la dimensió d’aquestes xifres, tan sols cal saber que
una quartera corresponia a 69,52 litres, pel que serien 171.019,2 litres de blat en els
21 anys i 7.772,3 litres anuals de blat.

10 Vegeu Vilar, Pierre(1.988), Pàg. 255 i Roca i Armengol, Jordi (2.002) Pàg. 27.
11 El formiguer, o boïc, era un munt de terrossos que es cremava amb un feix de

llenya per a treure’n abonament.
12 Els pions eren colomins.
13 Aquest col·lectiu el formaven el Rector de la Parròquia, els ermitans de l’ermita de

la Santíssima Trinitat, mossens, organistes, etc. que vivien de les donacions, la
inesgotable font de finançament que representaven els Censals i altres rendes que
tenia la Comunitat de Reverents de l’Espluga de Francolí.

14 Es tracta d’una conducta de Comú oberta. L’Ajuntament va contractar, entre els
anys 1.786 i 1.798, el servei de Ramon Forés per abastir de medicaments l’Hospital
dels Pobres de l’Espluga de Francolí, per 50 rals l’any, o sigui 5 lliures.

15 Aquest fet ve referenciat en el Plet entre Francesc Anguera, Josep Bernat de
l’Espluga i Pere Tarragó de l’Albí, contra Josep Font, Francesc Bonet i altres de
l’Espluga de Francolí. Secció de Plets Civils. número 7.484. Fons de l’Audiència.
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Arxiu de la Corona d’Aragó. L’any 1.780 el regidor degà Antoni Sivit i el regidor
Ramon Forés, tingueren un enfrontament que portà a obrir una causa criminal a la
Sala del Crimen, en el qual Antoni Sivit va anar a la casa del Batlle i amb violència
s’apoderà de la vara i amb quatre homes anà a buscar Ramon Forés i el tancà “a la
cárcel más fonda de aquella villa”. La Sala criminal condemnà Antoni Sivit i Dilla
a satisfer costes, danys, perjudicis i injúries cap al 1.781. Per satisfer a l’apotecari
Ramon Forés, li donà una peça de terra de valor de 350 lliures. Agraeixo aquesta
cita a Jordi Roca i Armengol.

16 Aquest concepte el desenvolupa abastament Carles Vela en els seus estudis sobre el
comerç al detall en el món dels especiers. Veure Vela i Aulesa, Carles (2.003) i
(2.007).

17 El deute de 100 ll. que tenia amb l’adroguer Pau Giol, li comportà una causa penal
amb resultat d’execució d’una propietat. Els altres deutes amb adroguers es pogueren
resoldre el 1.795, gràcies a Ramon Anton Forés.

18 Demanda a Jph. Cortés com a hereu o tenedor de bens de Francesc Cortés son
pare, y de Jph Vila dit prunera son avi sia condemnat en haver de pagar al Dr.
Ramon Forés App. la cantitat de 38 lliures 2 sous 3 diners que esta devent de restas
de conductas desde 1.726 fins lo present any (1.789).

19 Ramon Anton Forés, el seu fill, anota en el llibre de Crèdits que morí perseguit per
sos contraris dels quals isqué victorios ab sentencia dada per la R! Sala del Crimen-
Deixá esta casa per estos dits motius atrassadissima en deutes ÿ empeños.

20 En el cas més greu que hem trobat, Ramon Forés es veu obligat a fer una rebaixa de
15 lliures sobre un deute de 26 lliures, i després d’un procés negociador i molt de
temps.

21 Ramon Forés deixà de pagar els censals a la Reverent Comunitat de Preveres de
l’Espluga del 1.775 al 1.795. El deute pujava a 310 lliures 9 sous i 4 diners. Aquesta
interposà causa davant la Real Audiència i Ramon Forés fou condemnat a pagar
costes (per valor de 125 lliures) i se li va executar o embargar la peça de terra del
Pla de Cervera. El seu fill, com a hereu i marmesó, pagà tot el deute (435 lliures 9
sous i 4 diners).

22 Ramon Anton Forés desglossa el deute d’aquesta manera: 177 lliures a adroguers,
59 lliures de diners deixats, 581 lliures de censos i pensions impagades, 2.241 lliures
d’empenyoraments i 410 lliures a d’altres deutes. En total 3.468 lliures.

23 A tall de comparació, segons Jordi Roca (2.002) pàg. 244, l’Espluga, entre els anys
1.754 i 1.773, passarà de 175 cases (uns 700 habitants) a 278 cases (uns 1.112
habitants).

24 Roca i Armengol (2.002), pàg. 135-149 i 178-192.
25 També ho serà el mes de setembre - octubre, quan finalitzava la verema i els pagesos

podien disposar de certes quantitats de monedes per a les seves compres.
26 Veure Vallribera-Calbet (1.989), Pàg. 121.
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APORTACIÓ D’AGRICOLA AL
CONEIXEMENT DE LES MALALTIES
DELS MINAIRES
Jaume Bech

Resum

S’exposen les dades biogràfiques més destacades de l’eminent metge,
científic i humanista alemany Georg Bauer, denominat Georgii Agricola (1494-
1555). És considerat el pare de l’enginyeria de mines i de la mineralogia. La
seva obra magna, “De Re Metallica” (1556), que consta de dotze llibres, tracta
d’enginyeria de mines i de metal·lúrgia, però inclou complements dedicats als
accidents i malalties dels minaires i llur prevenció. La part final del llibre VI hi
és especialment dedicada i puntualment també hi tracta en els llibres I, II, V,
VII, VIII, IX i X. Agricola classifica les malalties dels minaires en quatre grups:
1) les que ataquen les articulacions, 2) les que afecten els pulmons, 3) les que
afecten els ulls, i 4) les “fatals”, que provoquen la mort. La causa principal de
les primeres rau en l’excés d’aigua a pous i galeries, per això cal calçar botes
de cuiro altes. Les malalties que afecten els pulmons són degudes essencialment
a “vapors” i polsims tòxics, com ara vapors arsenicals, aerosols de metalls
pesants, minerals radioactius, gas radó, etc. (aquests darrers òbviament
desconeguts al segle XVI). Segons Agricola provoquen sufocacions, “asma” i
tisis (repeteixo que en el segle XVI no es coneixia el radó, ni el radi, ni l’urani,
ni el càncer de manera específica). Els ulls dels minaires són propensos a patir
diverses oftàlmies, lesions físiques, traumes, etc. Entre les “malalties” “fatals”
sovintegen els ofegaments per immersió en les aigües dels fons de pous, per
caiguda a l’interior. També per caigudes al fons de pous i foses, sobre roca
viva o damunt plataformes de fusta, són freqüents traumatismes seriosos que
moltes vegades acaben en decés dels pobres minaires. També les ensulsiades
de roques i terres a pous, galeries i vessants de les muntanyes explotades,
causen morts per esclafament o asfixia. Altres vies al decés eren tisis avançades,
càncers -sobretot de pulmó-, asfixies per inhalació sobtada d’anhídrid carbònic
(Agricola parla d’un gas més pesant que l’aire...) o bé per l’acció prolongada
de vapors àcids corrosius (àcids clorhídric, sulfúric, etc.) o vapors arsenicals i
mercurials, radó, etc.
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Per protegir-se recomana botes altes, guants fins el colze, màscares,
plaquetes de fusta amb ranures estretes per a una visió protegida, botins amb
plaques de suro per les cames, etc. Cal renovar sempre l’aire viciat de pous,
galeries i cambres amb forns de fusió i de destil·lació. Als metal·lúrgics del
plom els recomana la ingestió freqüent de mantega.

Resumen

Se exponen los datos biográficos más destacados del eminente médico,
científico i humanista alemán Georg Bauer, denominado Georgii Agricola
(1494-1555). Se le considera el padre de la ingeniería de minas y de la
mineralogía. Su obra magna, “De Re Metallica” (1556), consta de doce libros
y trata de ingeniería de minas y metalurgia, con inclusión de complementos
dedicados a los accidentes y enfermedades de los mineros y a su prevención.
La última parte del libro VI está dedicada especialmente a aspectos médicos.
Puntualmente también son tratados en los libros I, II, V, VII, VIII, IX y X.
Agricola clasifica las enfermedades de los mineros en cuatro grupos: 1) las
que atacan las articulaciones, 2) las que afectan a los pulmones, 3) las que
afectan a los ojos, y 4) las “fatales”, que provocan la muerte. La causa esencial
de las primeras es el exceso de agua en pozos y galerías, por lo cual deben
usarse botas altas de cuero. Las enfermedades que afectan a los pulmones se
deben esencialmente a gases y polvaredas tóxicas, como son vapores
arsenicales, aerosoles de metales pesados y de minerales radiactivos, gas radón,
etc. Provocan, según Agricola, sofocaciones, “asma” y “tisis” (obviamente en
el siglo XVI no se conocía ni el radón, ni el uranio, ni tipos de cáncer
específicos). En las agresiones a la vista, se incluyen diversas oftalmias, lesiones
físicas, traumas, etc. Entre las enfermedades “fatales”, son frecuentes los
ahogamientos por caída al fondo de pozos. Si en el fondo del pozo no hay agua
sino roca viva o envigados de madera pueden darse traumatismos graves
causantes de la muerte. También el hundimiento de galerías o la caída de rocas
provoca la muerte por aplastamiento o asfixia. Aparte de las muertes por
accidente, enfermedades “fatales”, son tisis avanzadas, cánceres diversos,
asfixias por inhalación aguda de anhídrido carbónico (Agricola habla de un
gas “más pesado que el aire”) o bien prolongada de vapores ácidos corrosivos
(clorhídrico, sulfúrico, etc.) o de vapores arsenicales y mercuriales, radón, etc.

Para protegerse recomienda botas altas de cuero, guantes largos hasta
los codos, mascarillas, plaquitas de madera con rendijas para una visión
protegida, botas con laminas de corcho protectoras de los impactos de rocas en
las piernas, etc. Debe renovarse siempre el aire viciado de pozos, galerías y de
recintos con hornos de fusión y de destilación. A los metalúrgicos del plomo
les recomienda la ingestión frecuente de mantequilla.
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INTRODUCCIÓ

La paternitat de la Medicina del Treball és atribuïda merescudament a
Bernardi Ramazzini per haver escrit “De Morbis Artificum Diatriba” (1703),
obra que en 54 capítols tracta de les malalties d’un ample ventall de
professionals, des de minaires a “gent de lletres”, passant per ceramistes,
vidriers, pintors, químics, farmacèutics, llevadores, forners, pagesos, etc.

Però amb caire monogràfic –malalties de minaires i metal·lúrgics- els
autors capdavanters foren dos metges del segle XVI, gairebé coetanis, amics
ambdós d’Erasme de Rotterdam: Agricola i Paracels. El present estudi tracta
del primer, de Georgii Agricola, i dels aspectes mèdics de la seva obra cabdal
“De Re Metallica”.

TRETS BIOGRÀFICS D’AGRICOLA

Georgius Agricola, quin veritable
nom era Georg Bauer (Fig. 1), va néixer
a Glauchau (Saxònia) el 24 de març de
1494. L’any 1515 ingressa a la
Universitat de Leipzig i obté el grau de
batxiller en arts, que li permet exercir la
docència com a professor de grec (a més,
dominava el llatí) l’any 1517 a l’Escola
de Grec de Zwickau. En 1519 assoleix
el càrrec de Rector extraordinari de
l’esmentada Escola. En l’any 1520
publica “De prima ac simplici
institutione gramatica”, que és una
gramàtica llatina. L’any 1523 deixa la
docència del llatí i del grec i retorna a la
universitat de Leipzig per estudiar medicina. Més endavant, una beca de
l’ajuntament de Zwickau li permet ampliar estudis de medicina i ciències a les
universitats de Bolonya, Venècia i Pàdua. Mentre estudiava a Venècia va visitar
reiteradament els forns de vidre de Murano, activitat que va influir en el seu
desenvolupament futur.

Ja doctor en medicina, l’any 1526 retorna a Alemanya. Visita les mines
de Carinthia, Styria i Tirol. Es casa amb la vídua de Tomas Meiner, que fou
director de les mines de Schneeberg. De 1527 a 1530 exerceix de metge i
farmacèutic a Joachimstal (Bohèmia), població minaire propera dels també
nuclis minaires de Schneeberg, Geyer, Platlen, Annaberg, Altenberg, Marienberg

Fig. 1. Efígie d’Agricola.
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i Gottesgab. Aquest període és decisiu en el coneixement “in situ” de les
malalties dels minaires, a les que al·ludeix en “De Re Metallica”. L’any 1530
publica “Bermanus sive de re metallica dialogus”, editada per Froben, que era
l’editor de les obres d’Erasme de Rotterdam. Precisament, Erasme, amic
d’Agricola, recomana aquesta obra. Altres amics de Georg Bauer foren
Camerarius, Kentmann i Fabricius, entre d’altres figures també destacades
d’aquell període.

El mateix any 1530 deixa el càrrec de metge de Joachimstal i es dedica,
viatjant, a ampliar coneixements sobre minerals, mines i metal·lúrgia. L’any
1533 retorna a Chemnitz (Saxonia) on exerceix la medicina. En aquest mateix
any publica “De ponderibus et mesuris” . Des l’any 1544 escriu varies obres
com ara “De ortu et causis subterraneorum”(1546), “De natura fossilium”(1546)
i “De veteribus et novis metallis”. L’any 1546 és nomenat alcalde de Chemnitz.
L’any 1549 escriu “De animantibus subterraneis” i un any abans del seu traspàs,
una obra essencialment medica: “De peste libri III” (1554).

Mor el 21 de novembre de 1555 i els protestants no permeten que sigui
enterrat a la catedral protestant de Chennitz, doncs Agricola, humanista obert
a uns i altres, es va mantenir catòlic. Va rebre sepultura a la catedral de Zeitz.

La seva obra cabdal “De Re Metallica”, iniciada en 1533, no fou
publicada fins l’any 1556; per tant ho fou a títol pòstum.

ASPECTES MÈDICS A L’OBRA “DE RE METALLICA”

“De Re Metallica Libri XII, quibus officia, instrumenta, machinae...” és
l’obra magna d’Agricola, amb una extensió de 477 folis. Inclou 273 xilografies
excel·lents, realitzades pel dibuixant Basilius Wefring, sota l’atenta direcció i
precises instruccions d’Agricola. L’obra, com consta en el títol, conté dotze
llibres essencialment d’enginyeria de mines i metal·lúrgia. Els aspectes mèdics
hi són només a títol complementari. La part final del llibre VI hi està
específicament dedicada i, puntualment, algun comentari o gravats dels llibres
I,II,V, VII,VIII, IX i X són de contingut mèdic. D’això enunciat se’n dóna
compte a continuació, ordenat seguint els llibres indicats. S’ha procurat
transcriure de manera gairebé literal al català els fragments originals d’interès
mèdic. A la vegada, s’inclou còpia de la portada (fig. 2) i d’alguns gravats
significatius.

Llibre I

De bell antuvi Agricola afirma: “Convé que el metal·lúrgic, a més de
llur matèria, no ignori altres arts... En primer lloc, la Filosofia... En segon lloc,
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la Medicina, per ajudar als
minaires a no contraure
determinades malalties a les què
estan més exposats; i en el cas de
que hi caiguin, perquè ell mateix
pugui curar-los o posar-los en mans
del metge adient”.

“Diuen els crítics que l’ofici
de la metal·lúrgia és perillós; que
els minaires moren, ja sigui a causa
de l’aire pestífer que respiren, ja
sigui inhalant en els pulmons
polsim verinós, o moren esclafats
per l’esfondrament de terres o es
trenquen braços, cames i colls al
caure de les escales als pous...
exposant així la salut i la vida a
perills tan extrems...”.

“... les aigües de rentat dels
minerals emmetzinen els rierols i
rius i maten els peixos...”.

“el plom és pestífer i
nociu...”.

“Avantatges de la metal·
lúrgia. En primer lloc, és d’utilitat
pels metges, ja que els minerals

entren en la composició de molts medicaments, amb els que se solen curar les
nafres i les úlceres i fins i tot la pesta... Si no hi hagués cap més causa per
explorar la terra, s’hauria d’excavar en raó de la medicina.”

Llibre II

Hi ha una clara al·lusió a la terra medicinal Lemnia: “no és d’estranyar
en absolut l’excavació del turó de l’illa de Lemnos, puig que la terra és
groguenca i amb aquest color es manifesta als habitants que és una terra noble,
i, sobretot, saludable per al gènere humà.”

Llibres III i IV

No hi ha contingut d’interès mèdic.

 Fig. 2. Portada de Re Metallica (edició de 1561)
d’un exemplar de la Biblioteca d’El Escorial.
Es palesa la censura de la Inquisició (“Auctor

dagnatus opusque prohibitus”). La prohibició va
finir per un edicte de 24 de maig de 1789.
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Llibre V

Tracta de les tècniques d’excavació de les venes minerals i
d’agrimensura. Primer descriu maquines per extreure aigua dels pous i de quina
manera s’insufla aire en profunditat, doncs tant l’excés d’aigua com la manca
d’aire impedeixen l’excavació (i malmeten la salut dels minaires o fins i tot
impedeixen la vida...)... sobre els pous s’hi instal·la un teulat per evitar l’entrada
d’aigua i per resguardar als treballadors del fred i de la pluja...”Cal instal·lar
una cabana al costat del pou per guardar-hi les eines, pro cal que n’estigui
separada, doncs a vegades els nens i altres éssers vius cauen als pous...”.

Les venes dels meners dins les roques poden ésser trencades amb foc,
amb piles de llenya que es cremen junt les parets de les galeries subterrànies.
“En el procés de combustió les venes i les roques exhalen vapors verinosos i
surt fum dels pous. Mentre dura la combustió els minaires no han de baixar a
les mines, no fos cas que el vapor verinós els perjudiqués la salut o fins i tot
que els portés a la mort”.

“A les galeries, si no hi ha renovació d’aire... els vapors són densos com
una nebulosa..., els minaires no poden respirar lliurement i pateixen mal de
cap. Això té lloc més aviat si hi ha molts obres i empren moltes llànties, que
donen una llum lànguida, doncs l’aire que les llànties i els homes exhalen fan
que els altres vapors siguin més pesants” (Fig. 3).

“Els pous es revesteixen de bigues de fusta per evitar que terrossos de
les parets humides no caiguin al pou i espantin o causin danys o matin als
minaires que estan al fons o als que baixen i pugen per les escales.”

“Les venes dilatades... s’excaven amb el minaire en posició recolzada
de costat i per no desgastar la roba ni malmetre l’espatlla esquerra, solen fixar-
se a la dita espatlla petits bastons a manera d’espatllera, per la qual cosa, aquests
minaires solen patir torsió del coll, pel fet que, a fi d’emprar les seves eines,
els minaires es veuen forçats a girar el coll vers el costat esquerra”.

Llibre VI

Tracta de les eines i de les màquines per extreure els minerals, baixar
els minaires, màquines per extreure l’aigua de les galeries i pous i màquines
per ventilar. I en l’última part tracta dels mals dels minaires. El capítol ve
il·lustrat amb molts gravats, dels què n’he seleccionat alguns per al present
estudi.

“Quan hi ha un pou molt profund, l’aire, si no es pot renovar, es torna
dens i els minaires respiren amb dificultat; fins i tot s’ofeguen, les llànties
enceses també s’apaguen. Així es necessiten màquines, que els grecs en dirien
pneumàtiques i els llatins spiritals, i que permeten als minaires respirar
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fàcilment...”. A continuació, Agricola descriu màquines per extreure aigua i
per ventilar (figs. 4 i 5).

Finalment, tracta dels “mals i malalties dels minaires i de les maneres
de capguardar-se’n, doncs sempre convé tenir més cura de conservar la salut,
que d’assolir guanys...”.

“D’aquests mals, uns afecten les articulacions, altres danyen els pulmons,
altres els ulls i alguns, finalment, causen la mort.”

“L’aigua d’aquests pous és abundant i freda i acostuma a noure les cames;
el fred és enemic dels tendons. Per això els minaires han de dur botes altes
(fig. 6) que protegeixin les cames de l’aigua freda. Qui no hagi fet cas d’aquest
consell, la seva salut se’n ressentirà molt, sobretot si arriba a vell.”, “però, per
contra, algunes mines són tan seques, que l’aigua hi manca totalment. Aquesta
sequera provoca un mal encara major pels obrers, ja que la pols que s’aixeca i

Fig. 3. Explotació de mines mitjançant foc. (A) és un piló de llenya cremant per esberlar les
roques de la paret. Es desprenen gasos verinosos. (C) Minaire que fuig mig intoxicat.
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s’agita a l’excavar, entra a la
tràquea i pulmons, i provoca
dificultat en respirar i la malaltia
que els grecs denominen “asma”.
I si aquesta pols és corrosiva,
ulcera els pulmons i ocasiona la
“tisis” en els minaires. Aquesta
és la raó, perquè en mines dels
Càrpats es coneixen dones que
han tingut set marits, als quals
aquella temible “tisis” els
provocà una mor prematura. A
Altenberg, vora Meissen, a les
mines s’hi troba “pompholyx”
(arsènic negre, òxid d’arsènic),
que provoca nafres i ulceres que
“consumeixen fins els ossos”.
Aquesta pols també corroeix el
ferro, per la qual cosa tots els
claus d’aquestes cabanes són de
fusta.

“I no només això, sinó que
hi ha un cert tipus de “cadmia”
(probable compost d’arsènic i

cobalt) que consumeix els peus amarats d’aigua dels obrers i també les mans i
ataca els pulmons i els ulls”. Els símptomes descrits corresponen a arseniasis i
a càncer provocat per l’ arsènic.

“Així doncs, els obrers que excaven, que portin no tan sols botes, sinó
també guants llargs fins el colze i que es protegeixin la cara amb bosses “fluixes”
(membranoses, com ara bufetes). Així, la pols no hi entrarà fins la tràquea, ni
arribarà volant als ulls; de la mateixa manera, segons Plini, els romans que
treballaven amb mini es protegien per no inhalar el seu pols letal” (fig. 7).

“A més, l’aire que romanc immòbil en pous i galeries, dificulta la
respiració; per remeiar aquest mal, s’empren màquines de ventilació, explicades
anteriorment.”

“Però encara hi ha un altre mal més funest, doncs ocasiona ràpidament
la mort del minaire: en els pous, fosses amagades o en galeries en les que la
duresa de les roques es trenca amb el foc, en tots aquests llocs, l’aire
s’emmetzina; les vetes petites i les clivelles de les roques desprenen un tipus
de fetor tènue que la força del foc fa sortir dels minerals i roques i que puja

Fig. 4. Sistema de desguàs de les mines, amb
bombes de pistó, mogudes per energia hidràulica.
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amb el fum, de manera anàloga com la pompholyx (òxids de zinc i arsènic)
s’adhereix a la part superior dels forns on es fonen minerals. Si aquesta fetor
no ha pogut sortir volant de la terra, sinó que ha caigut a les fosses i queda
surant en elles, sol ocasionar perill. En cas de caure a l’aigua una pedra o
qualsevol altra cosa, es remou i novament la fetor es volatilitza i a l’ésser
respirada intoxica als homes. Això s’exalta amb el fum, quan el foc encara no
s’ha apagat. Els cossos dels éssers vius infectats per aquest verí comencen a
inflar-se i perden tot tipus de moviment i de percepció i moren sense dolor.”.
També els minaires que pugen per les escales dels pous, quan la fetor s’ha
incrementat, cauen dins el pou, doncs les mans no compleixen llurs funcions i
els hi sembla que són arrodonides, esfèriques, i el mateix succeeix amb els
peus. O si per sort, encara que afectats per instants, poden escapar, mostren
una pal·lidesa semblant a la dels morts. Per tant, que ningú baixi a les dites
fosses ni a les properes, o si s’hi troba, que pugi ràpidament. De fet els minaires,

Fig. 5. Insuflant aire en una galeria, amb una manxa.
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previsors i experimentats, a la tarda del divendres encenent els munts de llenya
i no baixen als pous fins dilluns, ni tampoc entren en les galeries. Així els
gasos verinosos de la combustió s’evaporen el fi de setmana.

I encara que no abunden, hi ha llocs minaires que estan en relació amb
l’orc (infern), doncs per llur natura engendren aquest gas pestilent, com també
esdevé en certes cavernes. Junt a Plana (Bohèmia) hi ha certes grutes, que en
algunes èpoques de l’any desprenen una emanació de substàncies àcides que
apaguen les llànties i maten als minaires que romanen massa temps en elles.
Plini ja ho havia escrit: una vegada excavats els pous, les substàncies sulfuroses
o aluminoses que s’hi exhalen maten als poaters; una prova d’aquest perill és
el fet que una llàntia encesa que es fa baixar, s’apagui. En aquests casos cal

Fig. 6. Obrer que es protegeix les cames de l’aigua freda amb botes altes de cuir.
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excavar ventalloles a dreta i
esquerra del pou a fi que surti
aquella emanació més pesant
(sembla una obvia al·lusió a
l’anhídrid carbònic). “Per això a
Plana instal·len manxes, de les que
s’ha parlat abans (fig. 5) perquè a
l’expulsar aquests greus vapors, es
posi remei a aquest mal”.

 “A més, els obrers al
relliscar en les escales, cauen als
pous i es trenquen els braços, les
cames o el coll. O bé al caure a
les llacunes, s’ofeguen”.

“... la porta de la cabana
(que cobreix el pou) no ha de
mirar al nord, de manera que les
escales no es congelin amb els
freds de l’hivern. Doncs si això
arriba, les mans entumides pel
fred i insegures no poden acomplir
llur funció de subjectar; cal també
que els minaires siguin
previnguts, de manera que no

caiguin per llur propi descuit”.
“A més, les muntanyes s’esfondren i minaires moren esclafats.

“Certament, quan en una ocasió es va esfondrar Rammelsberg (Goslar) en un
sol dia 400 dones enviduaren. I ara fa onze anys a Aldeberg (Meissen) una part
d’una muntanya minada sobtadament es va esfondrar i va esclafar a sis minaires;
a més, va desaparèixer una barraca amb una mare i el fillet que l’habitaven.”

També la roca arrancada pot esclafar els minaires. Per tal que això no
ocorri, s’han d’apuntalar amb estructures adients els pous, galeries i fosses
ocultes.

“D’altra banda, a les nostres mines no hi ha solífugs (Aràcnids) com
ocorre a Sardenya... és molt abundant a les mines d’argent, s’arrossega de
manera desapercebuda i pot picar als minaires i provocar un mal greu”.

“En algunes de les nostres mines, encara que en molt poques, hi ha una
altra pesta i plaga perniciosa, uns dimonis (gnoms dolents), que se’ls expulsa
mitjançant oracions i dejunis.”

Fig. 7. Obrer que introdueix minerals en un forn i
es protegeix dels fums tòxics amb una màscara.
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Llibre VII

En tractar d’assajos que practiquen els metal·lúrgics, exposa que mentre
l’artífex experimenta en la fusió i reaccions en forns o mufles, a fi que “l’intens
calor no lesioni els seus ulls, cal obrar amb cura i precaució; sempre serà útil
tenir una placa fina de fusta de dos pams d’ampla, proveïda d’un mànec i una
ranura en el centre (fig. 8) a fi de poder mirar-hi (actualment s’empren màscares
i ulleres amb vidres especials protectors del calor i de certes radiacions perilloses
per a la vista).

Llibre VIII

Inclou dos paràgrafs d’interès mèdic: “...les cames dels treballadors que
colpeixen les pirites amb grans malls, segons els usos de Goslar, es protegeixen
les cames amb suros a manera de polaines. Les mans es protegeixen amb guants
llargs, perquè els resquills que salten dels fragments no els lesionin (fig. 9).

“... en el canal els treballadors protegeixen llurs peus amb botes de cuir...”
(fig. 6).

Fig. 8. Metal·lúrgic protegint-se la vista amb una tauleta de fusta que disposa d’una ranura
vertical per on mirar.
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Llibre IX

Tracta de les diferents maneres de fondre els minerals i metalls.
“El fonedor es cobreix la cara amb un caputxó, que té tres forats, per

veure-hi i per respirar, a fi de protegir el rostre del calor del foc” (fig. 7)
“Les olles d’argila, si tinguessin algun defecte, el mercuri d’elles

s’escaparia junt amb el fum; si aquest s’ha evaporat, es nota per una olor dolçosa.
Ja que el vapor de mercuri fa que les dents es moguin, els fonedors i altres
assistents, avisats d’aquest perill, es giren d’esquena en direcció al vent que
impulsa el fum a la part contraria. El taller ha d’estar obert per la part frontal i
pels costats i estar exposat al vent”.

Fig. 9. Obrer que trosseja minerals (A), protegint les cames amb botines de suro (B) i els
braços amb guants fins el colze.
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Llibre X

Tracta dels mètodes de separar els metalls preciosos dels vils.
Un gravat (fig. 10) il·lustra com quan el mestre té gana menja mantega,

perquè el verí que desprèn el gresol (que conté escuma d’argent-litargiri) no li
faci mal.

Llibres XI i XII

Cap d’aquests dos llibres conté res de significatiu des del punt de vista
mèdic.

Fig. 10. Metal·lúrgic que menja mantega (E) per protegir-se dels vapors tòxics que desprenen
minerals de plom tractats en un forn.
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CONCLUSIONS

Georg Bauer, Agricola, fou un humanista del Renaixement. Coneixedor
del llatí i del grec, a més, es doctorà en medicina. També era expert en ciències
naturals, filosofia, física, etc. Excel·lí en enginyeria de mines i mineralogia.
Per això, malgrat que fins i tot va escriure alguna obra medica, com ara “De
peste libri tres” (1554), és conegut sobretot per la monumental obra “De Re
Metallica”, capdavantera en l’enginyeria de mines. Com a metge que era, no
oblida tractar en el llibre VI les malalties dels minaires i, puntualment, en
altres llibres diversos aspectes mèdics i del que ara es denominaria higiene del
treball.

“De Re Metallica”(1556) consta de 12 llibres. La darrera part del sisè la
dedica específicament a malalties dels minaires, que classifica en quatre grups:1)
les que ataquen les articulacions, 2) les que afecten els pulmons, degudes a la
inhalació de gasos i polsims verinosos, 3) les que afecten els ulls, i 4) les
“fatals”, que causen la mort.

Posa èmfasi en els mecanismes per extreure l’aigua freda de pous i
galeries, doncs aquesta afecta a les extremitats. El fred és perillós pels nervis,
tendons i articulacions. Per això recomana l’ús de botes altes de cuiro.

També descriu tota mena de dispositius per ventilar i insuflar aire a les
mines, a fi de renovar l’atmosfera viciada per fums, vapors i gasos nocius, així
com polsims verinosos en aquests aires enrarits de l’interior de les galeries
d’explotació. Gasos i polsims poden causar la mort per asfíxia o provocar
“asma”, tisis, càncer, etc., per la qual cosa recomana l’ús de mascares, com ara
bufetes, per evitar o disminuir la inhalació de gasos tòxics i polsims verinosos.
També recomana l’ús de guants llargs, que arribin al colze, a fi d’evitar l’acció
de gasos com ara dels derivats mercurials i arsenicals (desconeixia el radó i la
radioactivitat dels minerals d’urani, radi, tori, etc.). Tanmateix cita un gas més
pesant que l’aire (òbviament es referia a l’anhídrid carbònic).

Les mascares i plaquetes amb ranures les recomana per evitar lesions
als ulls per acció del foc dels forns de fusió de metalls, etc.

També indica l’ús de polaines de suro per evitar ferides a les cames al
triturar minerals a cops de mall.

Cal mencionar la indicació d’Agricola sobre la necessitat de menjar
mantega a fi de protegir-se de l’acció de sals plúmbiques, vapors mercurials,
arsenicals i d’altres.

També és remarcable la precisió que les portes de la cabana del cim dels
pous no estiguin orientades al nord, d’on procedeixen vents freds que sobretot
a l’hivern facilitarien la congelació de les escales d’accés a pous i galeries,
causa de relliscades, caigudes i altres accidents causants de traumes i de la
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mort, si el minaire es precipitava al fons dels pous, on moria esclafat o bé
ofegat.

Òbviament, en la denominació de “tisi” per Agricola, s’inclouen la
tuberculosi, emfisema, fibrosis pulmonar, pulmonies, mesotelioma, càncer
pulmonar, antracosi, silicosi i altres pneumoconiosis, etc., no prou conegudes
al segle XVI. A ben segur que l’arsènic i vapors radioactius com el radó, devien
fer estralls, no sols als pulmons dels minaires, sinó també a llur pell i altres
òrgans, provocant dermatitis, queratitis, lesions diverses i càncer.

Acabo, recordant la frase del llibre VI “... sempre convé tenir més cura
de conservar la salut, que d’assolir guanys...”.
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COMENTARIOS SOBRE TEXTOS DEL SIGLO
XX DE INTERÉS PARA LA HISTORIA Y LA
PROFESIÓN FARMACÉUTICA:
MOLECULES OF MURDER
Eusebio Carreras Ginjaume

REV. SOC. CATALANA HIST. FARM., 4 (10): 41-43 (2009). ISSN 1887-908X

El texto que nos ocupa1 no
pertenece –en sentido estricto- ni al
área de la farmacia ni a la de la
medicina. Es más bien un libro de
divulgación pensado para el gran
público, pero que difícilmente puede
ser disfrutado y entendido si el lector
no es médico, farmacéutico,  químico
o toxicólogo.

Su autor, John Emsley, pasó 20
años en la Universidad de Londres
como investigador químico antes de
convertirse en escritor de textos
científicos para el gran público2.

El texto se puede dividir en dos
partes. La primera está dedicada a
estudiar los crímenes producidos
mediante la utilización de productos
naturales, ricina, hyoscina, atropina,
diamorfina y adrenalina, y la segunda

a los priducidos por elementos más propios de la industria química, como
cloroformo, cianuro, paraquat y polonio.

En cada caso, el autor no sólo demuestra un conocimiento exhaustivo
de cómo se produjeron los hechos y de cómo se desarrolló la investigación
posterior, sino también profundiza mucho más desde el punto de vista de la
farmacología, ya que Emsley, con una concreción extraordinaria, da datos que
difícilmente se encuentran en los libros de texto usuales. Dosis mínima letal,



 42

posibles vías de intoxicación, tiempo que transcurre antes de la aparición de
los primeros síntomas y como estos se van modificando hasta el desenlace
final, antídotos si los hay, métodos de detección y de identificación del agente
utilizado.

Si no fuera por lo anterior, podría pensarse que se trata de una de tantas
novelas negras, pero aquí no se analizan los casos desde el punto de vista del
detective o de la policía o de la misma víctima o del criminal, sino que toda la
trama se explica desde un punto de vista científico, como si el autor fuera el
forense que ha intervenido en la investigación.

Y para refrendarlo, dedica el primer capítulo a recordar los hitos
fundamentales que han permitido poner en evidencia que, la muerte de una
determinada persona, se produjo por la acción dolosa de un tercero que le
administró un veneno lo cual era imposible, antes de que la química empezara
a desarrollarse a partir de la alquimia a finales del siglo XVII.

La identificación de pequeñísimas cantidades de anhídrido arsenioso
ya en el siglo XVIII, de fósforo blanco el XIX y de moléculas orgánicas como
morfina, estricnina, conina, nicotina y atropina, permitieron descubrir
numerosos crímenes que aunque sospechados nunca hubieran sido probados.

Más próximos a nuestros días, la introducción del papel cromatográfico
en 1906 y más tarde la cromatografía gaseosa conectada a la espectrometría de
masas, son procesos analíticos que han permitido a los forenses identificar
venenos a partir de concentraciones mínimas en cualquier órgano del cuerpo.

A partir de mediado el pasado siglo fue incluso posible determinar
elementos tóxicos en muestras de cabello, procedimiento que fue utilizado
poco después para demostrar que un sargento del ejercito U.S.A. había
envenenado a su mujer.

De lo anterior se deduce que el autor se ve obligado a utilizar muchos
términos científicos a lo largo del texto, términos que –señalados con letra
negrita– carecerían de sentido para el lector no profesional.

Para facilitar la comprensión, Emsley introduce al final del libro, un
glosario donde, en términos más asequibles, se explica su significado.

Y a medida que los avances en toxicología amenazaban la impunidad
de los asesinos, éstos se han visto obligados a utilizar métodos muy sofisticados.

Sin embargo el autor, demuestra a lo largo de los ejemplos que nos
propone que, hoy en día, ningún crimen por envenenamiento puede quedar
impune.

Desde el caso del disidente búlgaro Georgi Harkov, contra quien se
utilizó un paraguas capaz de introducir en su organismo una mínima dosis de
ricina pero suficiente para causar su muerte, pasando por asesinatos en serie y
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sin motivo alguno como los cometidos por el médico Dr. Harold Shipman
administrando dosis altas de heroína a sus pacientes, hasta la utilización de
polonio para asesinar a Alexander Litvinenko en noviembre de 2006.

En resumen, un texto cuya lectura es una gozada y que a la vez constituye
una magnífica lección de toxicología.

NOTAS

1- John Emsley: Molecules of Murder. 252 páginas. Editado por The Royal Society of
Chemistry, Cambridge 2008.

2- En 1995 ganó el premio que se otorga en Inglaterra al mejor autor de libros científicos
divulgativos por su texto Consumer’s Good Chemical Guide y en 2003 fue premiado
por la Sociedad Alemana de Química. Otros libros publicados son: The Shocking
History of Phosphorous, Nature’s Building Blocks, Vanity, Vitality and Virility, The
elements of Murder y el que se comenta aquí. Todos ellos traducidos a lo largo y
ancho del mundo.

Coberta d’una altra obra de John Emsley.
Explica el cas de Majidi Jehad, a qui se li
donà un suc de taronja en una comissaria
de Bagdad mentre recollia el passaport

per viatjar al Regne Unit. Morí per
enverinament amb tali a l’arribar a destí.



 44

SABIA QUE...
... la denominació barbitúric deriva del nom Bàrbara?
Núria Casamitjana

L’àcid barbitúric fou el primer dels barbitúrics, tots d’origen sintètic,
que s’obtingué.

Va ser l’any 1864 quan Adolf von Baeyer va aconseguir sintetitzar
malonilurea a partir de la urea i de l’àcid malònic de les pomes, mitjançant
reacció de condensació amb la pèrdua d’una molècula d’aigua i la formació
d’una anella tancada.

Per aquesta i altres contribucions al desenvolupament de la química
orgànica va rebre el Premi Nobel de Química l’any 1905.

Hi ha dues hipòtesis sobre el perquè va anomenar la malonilurea com a
àcid barbitúric. Segons una d’elles, Baeyer va posar aquest nom al component
per raons sentimentals, en honor d’una amiga, Bàrbara, que fins i tot sembla
que hauria facilitat l’orina per a la realització dels experiments.

En opinió d’altres autors el nom procediria del fet que von Baeyer va
anar a celebrar el descobriment en una taverna de Munic propera al seu domicili
molt freqüentada pels oficials d’artilleria que en aquell moment estaven
celebrant la festivitat de la seva patrona Santa Bàrbara, el 4 de desembre.

En tot cas, el que està clar és que de la unió del nom de Barb(ara) i urea
es forma la denominació d’aquest grup de medicaments.

En el número 8 de la Revista (pàg. 44) s’inaugurava la Secció Sabia
que... fent referència a una pel·lícula espanyola titulada “Farmacia de
Guardia”, estrenada l’any 1958.  A propòsit d’això, el soci José Merita de
Lujan, farmacèutic de València, ha tingut de gentilesa de fer arribar a la
redacció de la Revista una intessantíssima col·laboració seva en el Boletín
Informativo de la Cooperativa HEFAME (núm. 153, de juny de 1996),
titulada “Imagen Farmacéutica” dins la secció “Farmacia de guardia”.
L’autor es refereix i comenta aquella pel·lícula i reflexiona sobre el canvi
real de la farmàcia en comparació amb la imatge de la mateixa que oferia
la sèrie televisiva “Farmacia de guardia” per incidir amb la paradoxa entre
ser la farmàcia el millor servei i com és normalment vista i tractada.

REV. SOC. CATALANA HIST. FARM., 4 (10): 44  (2009). ISSN 1887-908X



    45

FRANCISCO DE QUEVEDO. DIATRIBA DE
QUEVEDO CONTRA METGES I APOTECARIS
Montserrat Duch

Quevedo és una de les figures més grans, variades i completes de la
literatura espanyola, i també més discutida en les seves facetes com a escriptor
i home públic.

Va néixer a Madrid l’any 1580, fill d’uns pares introduïts a la Cort, i el
futur escriptor, des de nen, va voltar molt per palau i entrà en contacte ben
aviat amb la tèrbola vida cortesana.

 La Cort residia a Valladolid, i en aquell ambient de festes i activitat
literària aviat va ser conegut com a poeta. L’any 1605, quan Pedro Espinosa
edita l’obra “Flores de poetas ilustres”, ja hi figurava Quevedo amb divuit
composicions, entre elles la famosa “letrilla” “Poderoso caballero es Don
Dinero”. En aquella època va fer amistat amb nombrosos escriptors, entre
ells, Cervantes, i és també quan començà la seva enemistat amb Góngora.

Inicia llavors un període de gran activitat literària, on conrea diversos
tipus d’obres de caràcter divers, entre elles les satíriques, que les imagina com
si fossin producte dels seus somnis. El conjunt d’aquestes titula Sueños, on
s’hi troben títols tan suggeridors com El Juicio final, El alguacil endemoniado,
El sueño del infierno, El mundo por de dentro, i per últim El Sueño de la
muerte. Anys més tard, en una nova edició, canvià el nom de Sueño de la
muerte per La visita de los chistes.

És precisament en El sueño de la muerte o La visita de los chistes,
segons l’edició que es consulti, on es troba la invectiva contra metges i
apotecaris.

Transcrivim aquests paràgrafs perquè el lector pugui apreciar
l’expressivitat en les comparacions que fa Quevedo i també el seu joc amb el
llenguatge fins arribar a la metàfora que considera més adequada i a la sàtira
més mordaç i agressiva:

“Fueron entrando unos médicos a caballo en unas mulas, que con
gualdrapas negras parecían tumbas con orejas. El paso era divertido, torpe y
desigual; de manera que sus dueños iban encima en mareta, y algunos vaivenes
de serradores; la vista asquerosa de puro pasar los ojos por orinales y servicios;
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las bocas emboscadas en barbas, que a penas se las hallara; sayos con resabios
de baqueros; guantes en infusión, doblados como los que curan; sortijón en el
pulgar con piedra tan grande que cuando toman el pulso pronostica al enfermo
la losa. Eran estos en gran número, y todos rodeados de platicantes,que cursan
en lacayos y tratando más con las mulas que con los doctores, se graduaron
de médicos. Yo viéndoles dije: si de estos se hacen estos otros, no es mucho
que estos otros nos deshagan a nosotros.

Alrededor venía una gran chusma y caterva de boticarios con espátulas
desenvainadas y jeringas en ristre, armados de cala en parche, como de punta
en blanco. Los medicamentos que estos venden, aunque estén caducados de
puro añejos, y los socrocios tengan telarañas, los dan; y así son medicinas
redomadas las suyas. Así el clamor del que muere empieza en el almirez del
boticario, va al pasacalle del barbero, paséase por el tableteado de los guantes
del doctor, y acábase en las campanas de la iglesia. No hay gente más fiera
que estos boticarios. Son armeros de los doctores, y ellos les dan armas. No
hay cosa suya que no tenga achaques de guerra, y que no aluda a armas
ofensivas; jarabes, que antes les sobran letras para jara, que les falten; botes
se dicen los de pica; espátulas son espadas en su lengua; píldoras son balas;
clístores y medicinas son cañones; y así se llaman cañón de melecina. Y bien
mirado, si así se toca la tecla de las purgas, sus tiendas son purgatorios, ellos
los infiernos, los enfermos los condenados a muerte, y los médicos los diablos.
Y es cierto que son diablos los médicos pues unos y otros andan tras los malos
y huyen de los buenos, y todo su fin es que los buenos sean malos y que los
malos no sean buenos jamás.

Venian todos vestidos de recetas y coronados de erres asaetadas, con
que empiezan las recetas. Y consideré que los doctores hablan a los boticarios
diciendo:”Recipe”, que quiere decir recibe. De la misma suerte habla la mala
madre a su hija y la codicia al mal ministro. Pues decir que en la receta hay
otra cosa que erres asaetadas por delincuentes, y luego “Ana, Ana” que juntas
hacen Annás para condenar a un justo. Síguense uncias y más onzas; !qué
alivio para desollar un cordero enfermo¡ Y luego ensartan nombres de
simples,que parecen invocaciones de demonios: Ruptalmus, Leontopelatum,
Tragoriganum, Seni pugillo, Diacatolicon, Petroselinum, Scilla y Rapa. Y
sabido qué quiere decir tan espantosa baraúnda de voces tan llena de letrones:
son zanahorias, rábano peregil y otras suciedades. Y como han oído decir que
quien no te conoce te compre,disfrazan las legumbres porque no sean tan
conocidas y las compren los enfermos.

Eglematis dicen lo que es lamer; Catapocia las píldoras; Clister la
melecina;Gles o bolanos la cala y Errhina el moquear.Y son tales los nombres
de sus recetas y tales sus medecina, que las más de las veces dan asco de sus
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porquerias y hediondeces con que persiguen a los enfermos, se huyen las
enfermedades.

¿Qué olor habrá de tan mal gusto, que no huya de los tuétanos por no
aguantar el emplasto de Guillermo Serven y verse convertido en baúl una
pierna o muslo donde él está? Cuando ví a estos y a los doctores entendí cuán
mal se dice, para notar diferencia, aquel asqueroso refrán: “Mucho va del
culo al pulso”, que antes no va nada, y sólo van los médicos, pues
inmediatamente desde él van al servicio y al orinal a preguntar a los meados
lo que no saben, porque Galeno los remitió a la cámara y a la orina.Y como si
el orinal les hablara al oído se lo llevan a la oreja avahándose los barbones
con su niebla. Pues verles hacer que se entienden con la cámara por señas y
tomar su parecer al bacin y su dicho a la hedentina, no les esperará un diablo.
¡Oh malditos pesquisidores contra la vida, pues ahorcan con el garrotillo,
degüellan con sangrías, azotan con ventosas y destierran las almas,pues las
sacan de la tierra de sus cuerpos, sin alma y sin conciencia¡

Aquí acaba la invectiva sobre metges i apotecaris, i continua després
amb cirurgians, barbers, queixalers, xarlatans i altra gent pertanyent a diversos
oficis. El somni finalitza quan Quevedo vola de tornada cap al seu llit, i diu
que hi arriba tan cansat com si el viatge hagués estat de debò i la peregrinació
a l’infern no fos tan sols un somni.

La sàtira contra els apotecaris és la més llarga de totes i és curiós que
Quevedo tingués tan bon coneixement científic dels termes farmacèutics. R/
que correspon a “Recipe” com molt bé diu i que es tradueix al català per “Pren”;
segueix amb “Anna” que és l’abreviatura de “Ad aequalem”, que traduït és “A
parts iguals”. En parlar dels simples no enuncia bé els noms. Ho fa
expressament, o es que no els sabia bé?. En canvi, demostra que les formes
farmacèutiques li eren ben conegudes. “Eglematis” o “Eclegmatis” eren
preparats dolços anàlegs als xarops, dels quals és diferenciaven per la seva
consistència i es devien prendre llepant-los. “Catapotia” era el nom grec que
es donava a les píndoles en grec, “Pillulae” en llatí. “Clister és enema o lavativa,
“Gles” o “Bolanos”, que identifica com a “Cala”, són els supositoris. “Erhina”
per moquejar, era un medicament estornutatori. Sobre emplastres, cita el de
Guillem el Servidor i la seva fórmula està inclosa a la primera Concòrdia de
Barcelona (1511), el foli 78 vers.

És curiosa també la referència a Galè sobre l’observació visual i olfactiva
de l’orina, cosa que devien de realitzar els metges per diagnosticar determinades
malalties.

La sàtira mordaç que es troba en aquest “Somni” de Quevedo, podria
estar exacerbada, quan parla de metges i apotecaris, degut a què va haver de
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suportar burles per part dels seus contemporanis, ja que patia diverses tares
físiques: miopia, coixesa en una cama i els peus girats cap endins, cosa que ni
metges ni apotecaris no pogueren solucionar-li.

Cal assenyalar aquí com a antecedent d’aquesta sàtira de Quevedo contra
els apotecaris els “Coloquios satíricos” de l’erasmista Antonio de Torquemada,
obra impresa dues vegades al segle XVI, on dos personatges disserten sobre la
ignorància dels apotecaris de l’època, amb molts més detalls i coneixements
de causa que Quevedo.

Crec que seria convenient, en un futur, dur a terme un estudi d’aquesta
obra, inclosa en “Obras Completas” de Antonio de Torquemada, editades vàries
vegades, la primera en 1565. Una de les edicions més recents és la de la Editorial
Fundación José Antonio de Castro, año1994.

Gravat imprès en les OBRAS SELECTAS de D. Francisco de Quevedo y Villegas
La Maravilla’ gran sociedad editorial.

Imprenta Luís Tasso, Barcelona, c/ Guardia, 15 (1858)
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NOTICIARI GENERAL

LA BIBLIOTECA DE LA FUNDACIÓ URIACH FA UNA
EXTRAORDINÀRIA ADQUISICIÓ D’OBRES DE FARMÀCIA

La prestigiosa revista Medicina & Historia, de la Fundació Uriach, ens
dóna a conèixer a la secció Noticias del número 3 de 2008, una “reciente e
importante adquisición de obras de Farmacia, farmacopeas y formularios de
hasta el siglo XVIII” que “ha contribuido a revalorizar el fondo antiguo de
nuestra biblioteca”. Afegeix que procedeix de l’antiga Farmàcia Passapera,
amb arrels a Lloret de Mar des de 1790, regentada al llarg de mig segle per
Àngel Martínez de la Guardia (1915-2007) i continuada pels seus fills. Les
relaciona i descriu breument.

Es tracta d’una extraordinària aportació a la biblioteca de la Fundació
Uriach que, per als farmacèutics, per als historiadors de la Farmàcia i per a
Catalunya té una transcendència extraordinària en figurar-hi un exemplar de
la segona Concòrdia de Barcelona amb el que s’assegura la permanència a
Catalunya d’un dels dos exemplars fins ara coneguts. En detallem el conjunt:

1.- Concordie pharmacopolarum Barcinonensium in medicinis copositis a
Narcisso Solano Secundo... Anno MDXXXV. Faventie Gottholanorum.
Petrum Montpezat1.

Es tracta de la segona edició de la Concòrdia de Barcelona de 1511
(l’únic exemplar conegut pertany a la Facultat de Farmàcia de Barcelona i el
guarda la Unitat d’Història de la Farmàcia i Legislació Farmacèutica; l’any
1980 n’edità un facsímil el Centre de Publicacions, Intercanvi Científic i
Extensió Universitària de la Universitat de Barcelona amb introducció bilingüe
català - castellà de Josep Mª Suñé. Altre facsímil acompanyat dels de la primera
i tercera edició el publicà l’any 2008 la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya amb motiu del seu cinquantè aniversari, acompanyat de tres treballs
de Josep Mª Suñé Arbussà, Xavier Sorní i Jacint Corbella).

Sempre fou coneguda ja que es menciona al Llibre del Gremi
d’Apotecaris de Barcelona que es guarda a l’Ateneu Barcelonès, se’n parla el
1788 en la resposta que fa el Col·legi d’Apotecaris de Barcelona a un discurs
de Savall i la mencionen Hernández Morejón (1842-1852) i Chiarlone i Mallaina
(1847 i 1865) però es concreta per Salvà al ‘Catàleg’ de la seva biblioteca
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(1872) (avui aquell exemplar figura a la Biblioteca de la Wellcome Foundation
de Londres) i Codina Langlin (1874) i en publiquen un estudi extens Gelpí
(1894), Duran Desumvilla (1903) i Duran Desumvilla i Cordonnier (1906).
Posteriorment Folch Andreu (1931) i Alday (1943) la citen. Però realment quan
coneixem l’existència de l’exemplar de la Farmàcia Passapera de Lloret és
l’any 1950 quan Àngel Martínez publica a Farmacia Nueva l’estudi comparatiu
de les tres Concòrdies de Barcelona2.

1 Suñé Arbussà, Josep Mª: Les Concòrdies de Barcelona del Segle XVI.
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Barcelona, 2008.

2 Martínez, Ángel: Estudio comparativo de las Farmacopeas catalanas o
Concordias de 1511, 1535 y 1587, Farmacia Nueva 1950; XV: 341-50.

2.- Concordia Pharmacopolarum Barcinonensium de componendis
medicamentis compositis ... Barcinone. Huberti Gotard. 1587.

Es tracta de la tercera edició coneguda de la Concòrdia de Barcelona,
ben coneguda i estudiada, de la que tenim forces exemplars localitzats1.

3.- Pharmacopoea Cathalana sive Antidotarium Barcinonense restitutum,
et reformatum ... Ioannis Alos. Barcinone. 1686.

Una edició facsímil féu la Càtedra d’Història de la Farmàcia i Legislació
Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia de Barcelona l’any 1975 amb
Introducció i Comentaris de Josep Mª Suñé3.

3 Sorní Esteva, Javier: Sobre el pretendido ámbito de “Pharmacopoeia
Matritensis” y la no oficialidad de “Pharmacopea Cathalana”. Circular
Farmaceutica 1991; (311): 239-252.

4. Dioscórides Anazarbeo, Pedacio: Acerca de la Materia Medicinal y de
los venenos mortíferos, traducido... por Andrés Laguna. Valencia, 1695.

L’Instituto de España publicà l’any 1968 un facsímil de l’edició de
Salamanca de 1566 amb Introducció i Comentari de Teófilo Hernando que
dedica apartats a la vida i tasca mèdica de Laguna, història del Dioscòrides,
comentaris a la terapèutica Dioscòrides-Laguna, Laguna i el viatge a Turquia
i, finalment, caràcter e ideologia de Laguna. A l’apartat d’història del
Dioscòrides, dedica una part als Dioscòrides impresos a Espanya i diu que la
primera edició del traduït per Laguna es publica a Amberes per Joan Lacio
l’any 1555, la segona a Salamanca per Matías Gast el 1563; la tercera i quarta
(1570) també a Salamanca; altra de 1584, també de Salamanca que cita Palau;
de 1586, també de Salamanca, editada per Cornelio Monardo; editades a
València cita la primera per Claudi Macé de 1635 (8a), la de Miquel Sorolla de
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1636 (9a), la dècima de 1651 (10a), per Vicens Cabrera (11a) 1677, pels Hereus
de Benet Macé, la 12a. No en detalla més del segle XVII. De la major part en
diu els exemplars localitzats (pocs) i on4, 5.

4 Dubler, C.E.: La Materia Médica de Dioscórides. Transcripción medieval
y renacentista. Barcelona, 1953.

5 Suñé J.M. y Ruiz Mª.J.: La Materia Médica de Dioscórides. Ars
Pharmaceutica 1965; VI (3-4): 120-2.

5. Félix Palacios: Palestra Farmacéutica chimico-galénica. Madrid. Viuda
de Joaquín Ibarra, 1792.

Que sapiguem és l’última edició de la coneguda obra de Palacios, de la
que l’edició prínceps és la de 1706 de J. García Infançon, de Madrid, a la que
segueixen les de Barcelona de Rafael Figuero (1716, 2ª impressió), la de 1723
de Madrid de J. García Infançon (que no hem localitzat), la de Madrid de J. De
Sierra (3a impressió), del mateix editor l’any 1730 (citada a la tesi de
M.T.Bautista, que no hem localitzat), de 1737 i 1753 les de Madrid de Vda. de
J.G. Infançon (3a i 4a impressió), i de 1763, 1778 i 1792 de Madrid per J.
Ibarra6.

6 Roldán Guerrero, Rafael: Diccionario biográfico y bibliográfico de
autores farmacéuticos españoles. Madrid, 1958-1963.

J. Mª Suñé Arbussà

DESCOBRIMENT DE LA PLACA:
“MUSEO DE HISTORIA DE LA FARMACIA PROF SUÑÉ ARBUSSÁ”

El passat 8 de desembre, coincidint amb el Dia de la Patrona, a la Facultat
de Farmàcia de Granada tingué lloc un acte d’homenatge al Prof. Dr. Josep
Maria Suñé Arbussà, amb motiu del descobriment de la placa que li atorga el
seu nom al Museu d’Història de la Farmàcia d’aquella Facultat.

El Dr. Suñé, durant 13 anys, fou catedràtic de Farmàcia Galènica i
Tècnica Professional i Legislació a la Universitat de Granada, essent també
professor encarregat d’Història de la Farmàcia. D’ell fou la iniciativa de creació
del Museu que ara porta el seu nom i a ell es deu també la primera fase de
formació. El 1971 passà a ocupar la Càtedra d’Història de la Farmàcia i
Legislació Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de
Barcelona, des d’on, fins la seva jubilació, procurà també pel Museu de la
Farmàcia Catalana.

Xavier Sorní
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CONSULTORI

Distinguidos señores,
He sabido de su Sociedad a través de su excelente página Web de

Internet, y he pensando dirigirme a ustedes por si pueden ayudarme en un
estudio que estoy realizando, si es que no les causo ninguna molestia.

Estoy recopilando información sobre lugares, calles y plazas de
poblaciones españolas dedicadas a farmacéuticos. De Barcelona tengo
información sobre la calle Pedro Benito Matheo y Franscisco Carbonell y
Bravo. Me han dicho, y tengo confirmado, que en Barcelona existe una calle
llamada “Carrer dels Salvadors”. Mi pregunta es si por casualidad tiene esta
calle relación con los “Salvadors” farmacéuticos y naturalistas? Por Internet
no he podido aclararlo y tampoco me servido de nada dirigirme a....

Gracias por adelantado, y no duden en responderme en catalán, pues
aunque nací en Zaragoza, soy hija catalanes.

Mª P. Bordas

Certament, el carrer dels Salvador, en el districte de Ciutat Vella, està
dedicat al llinatge dels Salvador, i té raó que Internet resolt molt poc sobre
aquesta qüestió. Tot i amb això, tingui en compte que el nom correcte del
carrer és “dels Salvador” i no “dels Salvadors”.

Aquest carrer, estret i curt, dóna al carrer de la Cera i al carrer de Sant
Antoni Abat. Té la denominació “dels Salvador” des que l’ajuntament de
Barcelona ho acordà en la sessió del 18 de gener de 1849, a petició popular,
després que el carrer fos refet.

Principalment, el carrer vol recordar quatre membres d’aquella família
d’apotecaris naturalistes: Joan Salvador Boscà (1598-1681), nascut a Calella,
Jaume Salvador i Pedrol (1649-1740), fill de l’anterior, i els seus fills Joan
(1683-1726) i Josep (1690-1761) Salvador Riera. Aquests tres darrers nascuts
a Barcelona.

Per a més informació sobre aquest carrer pot consultar l’obra de Víctor
Balaguer “Las calles de Barcelona” editada el 1866, concretament, les pàgines
295-297 del Tomo II. El 1982, Monterrey Ediciones (Madrid) en féu una edició
facsimilar.

Xavier Sorní
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CRUCIGRAMA EN POCIÓ
O mots encreuats per als amics de la història i de la ciència
Per Eucatisma. (Vegeu solució a l’última pàgina)
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Abscisses
1- Dit de la planta quins òrgans sexuals

són poc aparents i no fa flors ni
llavors.

2- Procés de duplicació, reproducció o
còpia.

3- Privat de seny per alguna passió.
Deixar anar una mica (un cap o una
cadena, de l’aparell d’una nau, que
està treballant).

4- Impost d’activitats econòmiques.
Designació genèrica dels grups que
resulten de l’eliminació d’un
hidrogen en un hidrocarbur aromàtic.
Símbol del Reni.

5- Sigla de l’àcid adenosinatrifosfòric.
Òxid de Plom. Magre.

6- Oposat a dia. Ulmus minor. Capgirat:
Espais celests.

7- Inici d’ovari. Nom genèric de tot edifici
destinat a servir d’habitació humana. Element
metàl·lic de transició pertanyent al grup del
platí i de nombre atòmic 76.

8- Capgirat: En un calculador, pot mesurar la
capacitat de la seva memòria. Capgirat:
Conjunt de coses posades les unes sobre les
altres. Fusta resinosa de pi i d’altres arbres,
provinent sobretot del cor de l’arbre, que
crema amb molta facilitat.

9- Lletres que formen part del mot tila. Parts
terminals dels braços. Capgirat: Raig d’una
roda.

10-En castellà: Cau. Capgirat: En un desert, illot
de conreus determinat per l’existència d’aigua.
Capgirat. Prefix llatí que indica direcció o
proximitat.

11-Consonants. Símbol de la temperatura.

Ordenades
1- Te la sang amb una gran quantitat

d’hemoglobina reduïda.
2- Capacitat per fer o idear una cosa que abans

no existia.
3- Medicaments adients per un cas determinat.

4- Capgirat: Raó constant que existeix entre la
longitud d’un cercle i el seu diàmetre.

5- Consonants. Símbol de l’Americi. Espai a
recórrer per anar d’un indret en un altre.

6- Símbol químic del Titani. Capgirat: Símbol
químic de l’Iridi. Capgirat: Lloc situat a popa
del llagut de l’Ebre on els peons dormen i
tenen la roba i altres objectes.

7- Mascle de l’oca. Nucleòsid de la hipoxantina.
8- Dona malgirbada, sense gràcia, que mascleja.
9- Dues de les tres primeres lletres de l’abecedari

i amb la vocal repetida.
10-Forma prefixada del mot grec miseîn, que

significa “odiar”. Nom genèric de diverses
substàncies orgàniques compostes de carboni,
hidrogen, oxigen, fòsfor i sofre, de pes
molecular elevat i capaces de formar solucions
col·loidals.

11-Capgirat: Cua. Gènere de plantes herbàcies,
d’anuals a perennes, de la família de les
resedàcies.

12-Pertorbació del ritme de les contraccions
cardíaques.

13-Solucionar una cosa.
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SOLUCIÓ ALS MOTS ENCREUATS

NOVA ADREÇA DE LA PLANA WEB DE LA
SOCIETAT:

HTTP://WWW.SCHF.CAT/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31

1 C R I P T O G A M A

2 R E P L I C A C I O

3 C E C L A S C A R

4 I A E A R I L R E

5 A T P M I N I P R I M

6 N I T O M R E T E

7 O V A C A S A O S M I

8 T I B A M I R T E I A

9 I T L M A N S I D A R

01 C A E I S A O D A

11 T S T
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