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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.

Laboratori DR. OLIVER RODÉS

Laboratoris FARDI

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

Fundació URIACH 1838

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
(MAIG-AGOST DE 2010)

REV. SOC. CATALANA  HIST. FARM., 5 (14): 5-6 (2010). ISSN 1887-908X

CONFERÈNCIES CELEBRADES

- El bust del Dr. Andreu de l’antic Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona, a càrrec del Dr. Xavier Sorní Esteva, el passat  27 de maig de
2010, a la seu de la Societat.. El conferenciant, president de la Societat, tractà
de la història i vicissituds del bust de l’Il·lustre farmacèutic i filantrop català
Dr. Salvador  Andreu i Grau (1841-1928), que encara actualment es troba en el
vestíbul de l’edifici que fou seu del Col·legi de Farmacèutics de la Província
de Barcelona i també del Montepius Farmacèutic del Dr. Andreu, en el carrer
Pau Claris 94, de Barcelona.

La redacció

ADHESIÓ DE LA SOCIETAT EN UN ACTE COMMEMORATIU DEL
250 ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ DEL REIAL COL·LEGI DE
CIRURGIA DE BARCELONA

El dissabte 26 de Juny de 2010, a les 11:30 h, la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya (RAMC), conjuntament amb el Museu-Arxiu Pere
Virgili (MAPV) de Vilallonga del Camp (Tarragona), celebraren una Sessió
commemorativa del 250è Aniversari de la fundació per Pere Virgili del Reial
Col·legi de Cirurgia de Barcelona (1760-2010). Pere Virgili era natural de
Vilallonga del Camp. L’acte se celebrà a la Sala d’actes del Centre Recreatiu,
amb el títol: Alguns aspectes de Pere Virgili (1699-1776) i el seu entorn.

Foren nombroses les entitats que s’adherien a l’acte, entre les quals, la
Societat Catalana d’Història de la Farmàcia. En representació, hi assistiren el
Dr. Xavier Sorní Esteva, president de la Societat, i la Dra. M. Dolors Gaspar
García, també membre de la Junta directiva.

La benvinguda fou a càrrec del senyor Ignasi Valera Cabré, Alcalde de
Vilallonga del Camp. L’acte fou presentat pel Dr. Jaume Bech Borrás, Director
Científic del Museu-Arxiu Pere Virgili. En total foren quatre les ponències:
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Significat de l’aportació de Pere Virgili a la Sanitat catalana i a l’espanyola
en el segle XVIII (Dr. Jacint Corbella Corbella), Interès de Pere Virgili per la
Botànica, la Química i la Farmàcia (Dr. Jaume Bech Borrás), Francesc Puig
i la Cirurgia catalana (Dr. Josep M. Calbet Camarasa) i L’educació de Pere
Virgili a Vilallonga (Dr. Rafael Albiol Molné). Clogué la sessió el senyor
Francesc Xavier Pujades, President del Museu-Arxiu Pere Virgili.

La redacció

S’INICIA LA PREPARACIÓ DE LES X JORNADES D’HISTÒRIA  DE
LA FARMÀCIA

En la reunió de la Junta directiva de la Societat celebrada el passat 14
de maig de 2010 es prengueren els primers acords encaminats a l’organització
de les X Jornades d’Història de la Farmàcia.

Els principals acords de la reunió foren la celebració a Barcelona ciutat
la tardor de 2011, el caràcter commemoratiu del 500 aniversari de la impressió
deConcordie apothecariorum Barchinone (Barcelona, 1511), obra considerada
la segona farmacopea del món i la primera d’Espanya, i proposar al consoci
Dr. Joan Uriach Marsal la presidència de la Comissió organitzadora.

La redacció

COPATROCINI

La Societat, atès l’interès i la qualitat del treball “Estudio para la
identificación del origen de un conjunto homogéneo de piezas de cerámica,
mediante técnicas analíticas”, obra del senyor Josep M. Rovira Anglada, soci i
membre de la Junta directiva de la Societat, ha estimat molt oportú el copatrocini
de l’edició de l’obra. El Sr. Rovira és un reconegut expert en ceràmica
farmacèutica.

La redacció

Les col·laboracions dels socis a la Revista de la Societat Catalana
d’Història de la Farmàcia hauran de ser trameses, com a màxim, un
mes i mig abans de la data de publicació de cada número (tres números
l’any, amb data 30 d’abril, 31 d’agost i 31 de desembre). Donat el cas
que el número corresponent ja estigués ple, la direcció, amb la
conformitat de l’autor, reservarà la col·laboració per al número següent.
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HISTÒRIA D’UN “FACTOR DE
CREIXEMENT”: L’“ANFIVIRASA”.
(EL VALOR I LA UTILITAT DE LES
HEMEROTEQUES DIGITALS)
J. Boatella (*) i A. Hernández (**)
(*) Universitat de Barcelona // (**)  Universidad de Alcalá

INTRODUCCIÓ

Durant el primer terç del segle XX, es produïren importants avenços en
el camp de l’alimentació infantil. Efectivament, amb els treballs de
Gerstenberger i Ruth1 publicats l’any 1915, s’obrí una nova etapa, caracteritzada
per la utilització de vitamines i minerals i també de greixos d’origen no lacti
en la formulació de les denominades llets adaptades o humanitzades. Fins
aleshores, els preparats destinats a aquesta substitució s’elaboraven bàsicament
mitjançant una addició de sucre, malta o dextrines a la llet, modificant la caseïna
o bé, provocant una acidificació del producte.

Dins l’àmbit de la nutrició un aspecte molt destacat fou el descobriment
de nous factors “…verdaderamente específicos, que actúan a dosis
pequeñísimas, como verdaderos fermentos o catalizadores excitantes del
desarrollo orgánico”2, indispensables pel creixement i manteniment de la salut
dels individus. Aquest conjunt de substàncies reberen la denominació de
vitamines (Funk en 1911), però també d’altres, com principis alimentaris
accessoris (Hoffmeister), complementaris (Schamann) o d’extracció (Aron),
hormones alimentícies (Shermann) o complementines (Berg). Durant aquest
període, va observar-se l’activitat biològica d’extractes obtinguts a partir de
diferents tipus de substrats (olis, fetge, llet, cereals, llevats, etc.) dels que, a la
vegada, varen poder-se aïllar nombrosos compostos alguns dels quals
manifestaven aquella activitat catalitzadora3. Grande fa un resum d’aquesta
situació en comentar la importància d’aquestes troballes amb els següents
termes:“ La experimentación animal ha demostrado que la administración de
dietas ricas en determinados elementos nutritivos puede influir
satisfactoriamente sobre el desarrollo y la salud de los animales; estos
resultados, aplicados a la especie humana, permiten abrigar la esperanza de
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que cuando la humanidad pueda consumir dietas planeadas de acuerdo con
estos nuevos conocimientos, se habrá conseguido un progreso en la higiene
social no realizado hasta ahora en todo el curso de la Historia” 4.

En aquest context, a finals de la dècada dels anys 40, va aparèixer en el
mercat espanyol un preparat d’ús veterinari, elaborat pels Laboratorios Instituto
Ulta, de Saragossa, en la composició del qual figurava un ingredient anomenat
“Anfivirasa”, presentat com un veritable “factor de creixement” dels animals,
però sobre el que s’oferia poca informació, quan a les seves característiques.
Amb posterioritat, la seva utilització en la dietètica humana, va representar
una destacada innovació, sorgida, sense dubte, dels importants avenços que
s’estaven produint en l’àmbit de les ciències mèdiques però també al caràcter
emprenedor de l’empresa. En aquest treball, s’analitza la informació disponible
sobre aquest producte, els fonaments científics en els que es fonamentava així
com la història, no exempta de polèmica, associada a la seva utilització. Cal
dir que la reconstrucció dels fets que es relaten s’ha vist molt facilitada amb la
consulta de les hemeroteques digitals dels diaris ABC i La Vanguardia.

ELS LABORATORIOS INSTITUTO ULTA

El 1930, Fernando Cuenca Villoro fundà els Laboratorios Instituto Ulta.
Havia cursat els estudis de medicina a Saragossa i també realitzà una estada a
Berlín (Hospital de la Charite) on va iniciar-se en la recerca, concretament en
l’àmbit de la bacteriologia, de la mà de Kuchinski. Ja a Espanya, va
desenvolupar la seva tasca professional com cap del servei de pediatria a
l’Hospital de la Creu Roja de Saragossa, tot mantenint contacte amb eminents
investigadors de l’època com ho demostra la seva col·laboració amb el Dr.
Ferrán5. Eren uns anys de grans dificultats, també per a la indústria farmacèutica,
que es veia mancada de matèries primeres i era molt depenent de la importació
de productes. Per això i pels seus antecedents, l’empresa devia organitzar-se
d’acord amb el denominat model alemany, integrador de la producció i la
fabricació6. González classifica a Ulta dins del grup de laboratoris que “ya
disponían de las líneas de fabricación durante la República y de otros que
aprovechando la carencia de productos similares, se lanzan a elaborarlos” 7.
Aquest mateix autor, assenyala que durant el període 1937-1938, aquesta
empresa va registrar un total de 3 especialitats.

L’activitat d’Ulta es desenvolupava en dues zones geogràfiques diferents.
Una, a Burgo de Ebro, on disposava dels establiments agropecuaris
experimentals, i l’altra, al carrer Gastón de Gotor 4 i 6 de Saragossa, en la que
s’hi ubicava la seu central i els laboratoris. Elaborava diferents productes,
com la Fruteina, desinfectants (Quimio-Coli, Asepticine), reconstituents
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(Arsical, Hormotirocal), balsàmics (Pectoral Ulta) analgèsics (Bálsamo Ulta),
vasoconstrictors (Hemorroidina) i nombrosos preparats opoteràpics (Tiroidina,
Hepatina, Ovarina, etc.)8. Amb la finalitat d’explotar algunes patents i amb
l’ajut del govern espanyol9, Ulta va crear una societat filial a Alemanya
(Deutsche Ulta G.m.bH. München), i, en la dècada dels anys 50, també va
col·laborar amb la firma italiana SIVAM, dedicada a l’elaboració de pinsos i
correctors (un dels quals anomenat Anfilac, el “factor de leche”)10, de la que
n’ostentava la representació a Espanya (SIVAM S.L. c/ Juan Pablo Bonet 5,
Saragossa).

Segons consta en una noticia publicada en el diari ABC11, el 1966 va
inaugurar-se a Saragossa (c/ Juan Pablo Bonet 5,7,9) l’“Instituto de
Investigación Ulta”, creat per la Fundació F. Cuenca Villoro per la recerca en
Biologia molecular i en especial de proteïnes, virus i enzims. L’Instituto,
independent de “Laboratorios Ulta”, fou, sens dubte, la concreció d’un projecte
innovador i ambiciós pel que era la realitat científica i investigadora a l’Espanya
d’aquells anys. Sis anys més tard12, s’inaugurava formalment la Fundació amb
la lectura d’una conferencia preparada per Virtanen, Premi Nobel de Química
el 1945, les contribucions científiques del qual (fermentacions, aminoàcids,
enzims, etc.), estaven molt directament relacionades amb el desenvolupament
de diferents productes elaborats per Ulta. Presidida pel propi Cuenca, el consell
executiu estava format per personatges tant eminents com Grisolía, Grande,
Varela, García Valdecasas, Cruz, etc., fet que demostra el prestigi i excel·lent
posició de Cuenca dins d’aquest àmbit. Aquesta voluntat d’excel·lència va
posar-se també de manifest l’any 1974, quan Grande Covián, un cop jubilat de
les seves tasques a la Universitat de Minnesota, va incorporar-se a l’Institut
per a dirigir el laboratori de Bioquímica i Nutrició, a la vegada que compaginava
aquesta tasca amb l’activitat docent i investigadora com catedràtic extraordinari
a la Facultat de Ciències de la Universitat de Saragossa13.

En la dècada dels anys 70, apareixen les marques “Dietéticos Ulta” i
també “Euroulta S.A”. Aquesta darrera, inicialment amb domicili a Barcelona
i a Saragossa després, comercialitzava les diferents especialitats farmacèutiques
(Astriharina, Colicilina, Gamma-lactomicina, Hemorroidina, Ulta-3, etc.),
mentre que “Dietéticos Ulta” centrava la seva activitat en l’alimentació infantil.
Finalment, a partir de 1991, ni els “Laboratorios Ulta” ni “Euroulta S.A”.,
apareixen ja en els catàlegs i vademècums d’especialitats farmacèutiques.

L’ANFIVIRASA

L’Anfivirasa va tenir una vida comercial de, aproximadament, quaranta
anys, durant els quals va utilitzar-se primerament en veterinària i després, a
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partir de 1953, en dietètica humana, un mercat en el que, segons “Dietéticos
Ulta”, “… imperaba la leche ácida..” i en el que “…[Dietéticos Ulta]...instauró
un nuevo programa de dietética infantil…que han dado en llamar leches
dulces” 9. Durant aquests anys, no es va explicitar, de forma concreta, la seva
composició. No obstant, a partir de la documentació consultada, pot fer-se una
aproximació a la mateixa i realitzar, a la vegada, una justificació de la seva
utilització en base als avenços científics que s’estaven produint, fonamentalment
en els àmbits de la terapèutica, la microbiologia i la nutrició.

La història de l’Anfivirasa podria tenir el seu inici en el preparat
denominatLactovical, elaborat per Ulta durant els anys 40, amb la composició
següent: polisacàrids dextrinats 43%, sucre 39,2%, lactat càlcic 0,3%,
ovolecitina 0,5% i extracte de llet 17%14 . Més tard, va introduir-se al mercat
la Astriharina, també a base de polisacàrids dextrinats (farina d’arròs) 63%,
sucre 31%, extracte de fetge 1%, tannat d’albúmina 5% i vainilla c.s.15. Observis,
per tant, la utilització, en ambdós casos, d’extractes opoteràpics en la formulació
d’aquests productes (aliments-medicaments segons la pròpia empresa), essent
el de llet una relativa novetat.

Durant aquest període, l’activitat investigadora i el desenvolupament
de nous productes havien de ser aspectes destacats a l’empresa. En un comunicat
de l’”Instituto de Investigación Ulta” publicat a ABC, es comenta: “…En 1950
registrábamos en España el primer producto para compensar las deficiencias
de la nutrición celular y de cuyas particularidades en 1953 se ocupó
ampliamente la prensa nacional, sobre todo el diario ABC…” 16. Efectivament,
a principis de la dècada dels anys 50, aparegueren a la premsa veterinària
especialitzada, nacional i estrangera, nombroses referències publicitàries del
producte en qüestió en les que s’indica “…al obtener de la leche fresca un
polipéptido al que denominamos anfivirasa, …con su potencialidad rectora y
reguladora de los fenómenos de reconstrucción orgánica…íntimamente ligada
a su función enzimática…interviniendo en los fenómenos denominados
metabolismo intermediario de las grasas e hidratos de carbono…realza
extraordinariamente la actividad de las vitaminas…” 17. Malgrat aquestes
explicacions relacionades amb aspectes nutritius, l’Anfivirasa era un dels
ingredients (“asociación sinérgica de penicilinas, sulfamidas y anfivirasa”)
d’un preparat anomenat Sinergiamin, també elaborat per Ulta18. 19. Aquestes
són, doncs, les primeres referències del “factor de creixement” i amb elles, es
fa palesa la constant dualitat (potser explicitada amb el propi nom?) d’aquest
producte entre la dietètica i la terapèutica (humana i veterinària) que, com es
veurà més endavant, s’hauria de mantenir durant anys.

En una nota de premsa publicada a La Vanguardia anys més tard amb el
títol “Un hallazgo sensacional”, pot llegir-se el següent text: “Pero un hecho
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extraordinario e imprevisible había de reglamentarse, en febrero de 1953...
los productos de desecho de una fase de fabricación de un alimento infantil
fueron empleados en la alimentación de animales de corral. Y llamó
poderosamente la atención…que los animales…además de despertárseles un
apetito casi voraz, presentaban una gran vivacidad y un proceso de crecimiento
casi exagerado…quedó claramente demostrado que se trataba de un nuevo
factor, de características bien definidas, al que se dio el nombre de
Anfivirasa…el animal se sentía vigorizado y quedaba demostrada su capacidad
para resistir a las enfermedades y para hacer frente a los agentes infecciosos,
especialmente los virus. Porque aquellas experiencias coincidieron
precisamente con los estragos que la peste aviar hacia en las granjas
españolas…un doble camino:…continuarían sí por el derrotero de la dietética
infantil…pero habría que continuar también por el cauce…abierto para la
mejora de la ganadería.” 20. Malgrat la no coincidència de dates (1950?-1953?)
entre ambdós escrits, aquesta és una primera explicació de l’origen de
l’Anfivirasa i també dels sorprenents resultats que la seva utilització, de nou
en els dos àmbits, comportava.

Efectivament, amb data 25 de març de 1953, Cuenca Villoro presenta
una sol·licitud de patent d’invenció (núm. 208486) per a un “Procedimiento
químico de fabricación de polipéptidos”, consistent en practicar un tractament
“ fermentativo”, en medi alcalí, de la caseïna, seguit d’un en medi àcid.
Alcalinitzant novament i neutralitzant finalment, es procedia a aïllar “un
producto químico nuevo de las características de los polipéptidos”.
Aproximadament un any després (15 de juny de 1954), una nova sol·licitud
(núm. 215971), modifica l’anterior en els termes següents: s’inicia el tractament
“ fermentativo” de la caseïna ara en medi àcid, a continuació es vira a l’alcalinitat
i “… el producto así obtenido sufre inmediatamente el proceso fermentativo
correspondiente a la acción polivalente de los fermentos enzimáticos…”. Cal
deduir, per tant, que aquestes patents estaven directament relacionades amb
l’anfivirasa, atesa la seva naturalesa polipeptídica però també, perquè
posteriorment, així s’explicitava en els vademècums mitjançant aquells números
de registre.

Curiosament i sense una aparent relació directa amb aquestes patents,
malgrat que coincident en les mateixes dates, l’any 1953 també es va patentar
a Espanya per part de la Compagnie Internationale de Biochimie, radicada a
Rabat, un “Procedimiento para la obtención de un factor de crecimiento”, en
el que es descriu de quina forma pot obtenir-se a partir d’un cultiu d’Aspergillus
flavus (“o cualquier otro que presente las mismas propiedades de secreción”),
un factor soluble en aigua que “... presenta un gran poder de crecimiento en
relación a cierto numero de bacterias” (Patent núm. 211351). En la sol·licitud
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s’indica que “permite aprovechar todas las propiedades enzimáticas de cierto
número de bacterias…Si el citado factor de crecimiento se administra a
animales jóvenes, como los polluelos, activa su desarrollo, lo que se pone de
manifiesto por un aumento de peso más rápido…” .

En qualsevol cas, els processos emprats en les patents de Cuenca Villoro,
permeten deduir, doncs que, òbviament, es tractava d’un hidrolitzat de caseïna.
Els tractaments químics seguits del de tipus enzimàtic, realitzats en les
condicions descrites en la patent, havien de comportar, sens dubte, la formació
d’una mescla d’aminoàcids (modificats químicament o no), juntament amb
una d’oligopèptids, de composició no definida. Pot ser l’aplicació d’aquests
tractaments i posterior desenvolupament del producte, podrien estar relacionats
amb els treballs de Fruton sobre pèptids de síntesi i l’activitat dels enzims
digestius o també, amb el gran debat que va generar-se durant els anys 30, en
relació amb la denominada “plasteïna”, obtinguda, en aquest cas, per hidròlisi
de l’albúmina d’ou seguida d’un tractament amb pepsina21, 22, 23 .

Aquest tipus de tractaments no eren aliens per a Ulta ja que per aquests
mateixos anys preparava una especialitat denominada Nutroplasma, descrita
com: “Hidrolizado enzimático de caseína 0,5%, extracto seco de frutas y
sacarosa 5,98%, estearato magnésico 0,02%”, indicada per a estats de
deficiència en proteïnes24, que, com a detall i segons la propaganda, fou
administrat fins i tot a Pius XII.

Ben aviat, però, l’anfivirasa va ser l’objecte d’una primera polèmica
que va suscitar-se a la premsa a mitjans del 1953, en relació amb la seva
utilització en el tractament de la grip aviar que, amb caràcter epidèmic, s’havia
declarat a Espanya. En l’edició del 15 d’ abril, es publica a ABC25 una “nota”
per part de la Dirección General de Ganadería en la que es feia referència a la
no inscripció ni autorització de cap producte elaborat per D. Fernando Cuenca
destinat a la lluita contra aquesta malaltia i en la que s’afegia que: ”los resultados
obtenidos con el producto…ensayos cuyo resultado, hasta el momento, ha sido
desfavorable en relación con la pretendida acción curativa…”. Pocs dies
després varen aparèixer les rèpliques26, 27 a aquest escrit, en les que Cuenca
comenta: “…se omite que…tengo registrados en 17 de febrero del año actual
con los números 2213 y 2214, otros dos preparados…en los estados
infecciosos…“. El 10 de maig, però, ABC28 havia publicat una entrevista al
propi Cuenca, en la que aquest declarava que “...se trata de un producto
derivado sintético de un grupo de aminoácidos…que posee cualidades
antitóxicas y antiinfecciosas…”, i, finalment, el 24 de maig, en una contra
rèplica de la Dirección General es destaca: “… se transcribe íntegramente la
literatura e indicaciones de los prospectos aprobados, registrados
provisionalmente con los números 2213 y 2214: …manifiesta eficacia como
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excitante del apetito, avivando las funciones orgánicas…obran como
protectores hepáticos…En los estados infecciosos, por intervenir en la
formación de anticuerpos. En cuanto a la afirmación de que estos productos
no son para la nutrición, lo cierto es que en la composición declarada de
ambos preparados (uno en polvo y otro en comprimidos) figura “Hidrolizado
enzimático de la caseína”29.

Un nou producte hauria d’irrompre en aquest assumpte. En la portada
de l’edició de La Vanguardia de 3 de desembre de 1958, pot llegir-se una
petita nota que textualment deia el següent: “Un nuevo preparado antigripal.
En diversos países europeos, a raíz de la última epidemia de gripe se comprobó
el efecto antivirus del nuevo preparado Lactomicina…”. Efectivament, aquest
mateix any, a Itàlia, s’anunciava30 la Lactomicina R Vitaminica (Medici), un
liofilitzat de Lactobacillus lactis, composició descrita de forma anàloga
(“acidophilus bacilus, pectine”) en diferents tractats de l’època31 . No obstant,
en l’apartat corresponent als “Laboratorios Instituto Ulta” del Vademècum
Internacional Daimon de 196632, apareix, de forma sorprenent, la següent
entrada: “Lactomicina®: Bioterapia de las infecciones víricas latentes,
absortivas o subclínicas. Composición: Lactomicina, excip. c.s. (patentes
208486 y 215917)…”, numeracions coincidents, com pot observar-se, amb les
de les patents de Cuenca (si bé la segona està sotmesa probablement a un error
de transcripció), juntament amb un altre preparat denominat ULTA-3, que era
una associació de lactomicina, fenoximetilpenicilina i sulfametoxipiridacina.
En l’edició de la mateixa obra de l’any 1972-73 i en l’apartat corresponent a
“Proteïnes” apareix la Lactomicina que es descriu com “Hidrolisado de caseína
y proteínas”, i també la Gamma-lactomicina, de la que no s’ofereix més
informació. En l’obra de Martindale33, lactomicina i gamma-lactomicina es
consideren com sinònims i es descriuen com “un suplement proteic i coadjuvant,
emprat en infeccions d’origen víric i bacterià”, si bé en una nota a peu de
pàgina s’assenyala que la Lactomicina també s’havia utilitzat com una marca
registrada emprada en productes antibiòtics d’ús veterinari i també, que
“Euroulta” havia elaborat un preparat denominat Astrimicina, mescla de tannat
d’albúmina, formosulfatiazol, ftalilsulfotuiazol, lactomicina i sulfat de
neomicina. Cal dir que aquests productes, la gamma-lactomicina (qualificada
com un suplement proteic) i l’Astrimicina (antiinfecciós intestinal amb
associació) varen quedar exclosos del finançament pel Sistema Nacional de
Salud, com a conseqüència de l’aplicació del RD 83/1993.

Tal com ja s’ha comentat amb anterioritat, l’any 1953, Ulta va iniciar
una nova etapa amb la preparació de productes dietètics destinats a l’alimentació
infantil. Efectivament, en les revistes de pediatria d’aquells anys34 apareix un
anunci publicitari en el que es destaca: “ Hallazgo científico, superación técnica,
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innovación alimenticia. Anfimón a base del factor de crecimientoAnfivirasa,
principio activo de la leche fresca” (Imatge 1), i d’aquesta forma, l’anfivirasa
passava a ser utilitzada en l’elaboració de productes destinats a aquest sector.
Precisament i en aquest sentit, en una referència ja comentada amb anterioritat16

es destacava “…debido a la incorporación de un nuevo complejo enzimático
que patentamos con el nombre de Anfivirasa, el cual forma parte esencial de
nuestro primer preparado, Anfimón”. Aquesta farina, tenia la següent
composició: polisacàrids dextrinats, fosfat bicàlcic, sacarosa, extracte sec de
llet, ovolecitina i “anfivirasa” (vegis la composició del Lactovical, anteriorment
citada).

Un temps després, apareix al mercat el Lacto-Anfimón, per a la lactància
durant el 1r i 2on mes i, ja als anys 70, a més d’altres preparats que també
contenien anfivirasa (Anficao, Anfigest, etc.), “Dietéticos Ulta” elaborava el
Plasfimon®. En la publicitat d’aquest producte, juntament amb la relació dels
ingredients (proteïnes del sèrum, llet humanitzada vitaminada i anfivirasa)
s’incloïa el següent comentari: “La Anfivirasa, factor de crecimiento, le
proporciona en cantidades óptimas 20 aminoácidos entre los que destacan los
9 esenciales, imprescindibles para el normal desarrollo, además de ácido
siálico y catalasa de beneficioso efecto enzimático, antiinfeccioso y antitóxico”
(Imatge 2). Així, s’explicitava finalment la composició del producte, si bé
aquesta informació sembla indicar que aquesta havia evolucionat amb el temps,

Imatge 1. Postal publicitària d’Anfimon.
Dietéticos Ulta, Deutsche Ulta G.m.b.H.  (aprox. 1955).
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Imatge 2. Fragment del fulletó publicitari de Plasfimon.
 Dietéticos Ulta, Deutsche Ulta G.m.b.H. (aprox. 1975).

atès que ni en les patents ni en la publicitat anterior, s’havia fet cap mena de
referència a aquests compostos, tret dels aminoàcids (o polipèptids).

En relació amb aquests components de l’anfivirasa, cal fer referència a
alguns descobriments de l’època que, sens dubte, hagueren de tenir influència
en la concepció del d’aquesta i, fins i tot, en els seus missatges publicitaris.

El 1934, Whipple, Minot i Murphy, havien rebut, de forma conjunta, el
Premi Nobel de Medicina, pels seus treballs relacionats amb la teràpia contra
l’anèmia. Altres investigadors, dedicaren també esforços per aïllar el principi
actiu responsable de l’activitat dels extractes hepàtics en el tractament d’aquesta
patologia, però no fou fins l’any 1948, quan Folkers i els seus col·laboradors i
també Smith i Parker a Anglaterra varen aconseguir purificar i aïllar la vitamina
B12. Començava a dilucidar-se la composició del fins aleshores anomenat
“factor hidrosoluble” del que Mouriquand2 destacava l’any 20: “La leche,
especialmente, no contiene este factor… Dutcher ha demostrado las relaciones
de este factor con la catalasa, y se inclina a creer que la formación de esta
última en el organismo está bajo la dependencia del factor hidrosoluble…”.
La catalasa, l’activitat de la qual havia estat posada de manifest per Thenard el
1818 i que fou aïllada per Loewe el 1901, fou objecte de gran interès a partir
de principis del segle XX35 i diferents investigadores posaren de manifest la
seva presència en la llet materna, especialment en el calostre36.

També durant aquest període, i des de l’àmbit de la farmacologia
veterinària, va generar-se el concepte de “Animal protein factor” (APF, factor
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nutritiu X, zooferina), a l’observar-se l’activitat positiva que tenien els extractes
de fetge sobre el creixement d’alguns microorganismes (Lactobacillus lactis
Dorner) i també sobre alguns animals sotmesos a dietes mancades d’alguns
nutrients. Després de nombrosos assaigs, Ott i col·laboradors varen observar
que la vitamina B12 es comportava com un veritable factor de creixement, fet
que fou confirmat per Lillie. Malgrat això, ben aviat va poder demostrar-se
que la presència d’aquesta vitamina no era suficient37. Va observar-se que alguns
aminoàcids (lisina) i també diferents antibiòtics (penicilina, aureomicina,
terramicina i estreptomicina) també es comportaven com promotors de
creixement, tot augmentant a la vegada les necessitats d’aquell i d’altres
aminoàcids38, 39 i que per aquest motiu s’arribaren a denominar “factors
nutritius”. En conseqüència, la utilització d’alguns antibiòtics, fou a partir
d’aleshores una pràctica generalitzada en alimentació animal, justificada per
la modificació de la flora intestinal que provoca la seva administració als
animals40.

D’altra banda, Tissier, l’any 1899 havia aïllat un bacteri en les femtes
de nens alimentats amb llet materna al que va denominar Bacillus bifidus
communis i del que va observar efectes beneficiosos en el tractament de la
diarrea infantil41.

Anys més tard, Holland va proposar la denominació genèrica de
Lactobacillus para aquest tipus de microorganismes, capaços de fermentar la
lactosa, amb producció d’àcid làctic, fet que havia estat posat de manifest per
Metchnikoff. Però a l’investigar les causes que poguessin explicar la major
resistència a les infeccions intestinals i respiratòries dels nens alimentats de
forma natural, Györgi42, obté uns resultats sorprenents: una varietat de
Lactobacilos bifidus, aïllada de les deposicions dels lactants, requeria la
presencia d’un “factor de creixement” pel seu desenvolupament en els medis
de cultiu, factor que es troba present en la llet materna i que era diferent a les
vitamines i altres factors coneguts fins aleshores. En l’estudi, aquest
investigador va concloure la presència de N-acetil-glucosamina i N-acetil
galactosamina, precursors de l’àcid siàlic, terme introduït el 1952 pel bioquímic
suec Blix43. L’any 1953, Kollath va proposar la denominació de probiòtics
(“probiotika”) 44, per aquest tipus de compostos que foren considerats, també,
com factors de creixement.

Cal comentar que, amb posterioritat, altres marques comercials (Sandoz)
destacaven també la utilització d’àcid siàlic en algunes de les seves
formulacions45, ja que aquest compost era objecte d’un gran interès derivat de
la seva presència en la llet humana i també per la seva possible relació amb
l’activitat cerebral46.
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ELFINAL

Una nova polèmica hauria de produir-se durant l’any 1975, en publicar
la revista Ciudadano47 una anàlisi comparativa de llets infantils comercialitzades
a Espanya en el que Anfimón es veia sotmès a algunes crítiques quan a la seva
composició i sobre el que, a més, s’afirmava: “… nos cuenta las excelencias
de un producto denominado Anfivirasa que, según sus elaboradores, es factor
de crecimiento, proporciona alegría, velocidad intelectual, etc.”. Dietéticos
Ulta va exercir el dret de rèplica mitjançant un escrit publicat a la mateixa
revista48, en el que reiterava que: “...la Anfivirasa, registrada en todo el mundo,
incluida América, es un complejo proteico…siendo pioneros…de los trabajos
sobre proteínas activas de la leche…” i, a més, va interposar una querella per
delictes de calúmnia i injúries contra la dita revista. La premsa va fer-se resò
del judici49 recollint algunes opinions manifestades pels testimonis de la defensa,
d’entre les quals poden destacar-se les següents: “…en absoluto puede producir
alegría y vivacidad…”, “ jamás nadie lo ha demostrado” o “…no se trata de
algo importante en la alimentación infantil…”. El periodista demandat (Alfonso
Sobrado Palomares) fou finalment absolt per l’Audiència Provincial de Madrid.

Per últim, cal comentar que l’any 1984, “Dietéticos Ulta” fou sancionada
per la Dirección General de Salud Pública50 per presumpta infracció d’alguns
articles dels R.D. 1424/1982 (art.15.1.3)51 i R.D. 1945/1983 (art. 2.1.1 i 2.3.3)52

en relació amb la prohibició d’utilitzar declaracions que suggerissin que els
aliments destinats a reemplaçar la llet materna eren superiors i també quan en
la presentació dels preparats s’induís a confusió sobre les veritables
característiques sanitàries o nutritives dels ingredients. Cal dir, però, que
l’empresa va interposar un recurs i, finalment, una sentència (8/04/1989) del
Tribunal Suprem va revocar aquella sanció53.

COMENTARIS FINALS

Cal ubicar aquest relat en un moment històric i decisiu quan a
l’establiment de les bases de la nutrició i dietètica actuals i és en aquest sentit
que cal destacar l’esperit pioner i innovador de Ulta així com la seva capacitat
de desenvolupament de nous productes. No obstant, els missatges publicitaris
i la informació subministrada tant a la classe mèdica com als consumidors, són
un exemple del que ha vingut a denominar-se discurs medicalitzat de la
publicitat d’alguns aliments, amb un ús desproporcionat de missatges pseudo-
científics54.

Anfivirasa era un hidrolitzat de caseïna, que, a més, potser havia mostrat
algun tipus d’activitat relacionada amb el creixement microbià. Sembla també
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evident que la seva composició o bé es va conèixer millor en el decurs dels
anys, o bé va modificar-se en funció de nous descobriments.

Finalment, els informes del Codex Alimentarius i de la ESPGAN
(European Societat for Pediatric Gastroenterolgy and Nutrition), que
recomanen determinats requisits pels aliments destinats a l’alimentació infantil,
així com la publicació el 1976 de la corresponent Reglamentación Técnico
Sanitaria i posteriors modificacions, comportaren l’eliminació de l’Anfivirasa
en aquest tipus d’aliments a finals de la dècada dels anys 80 i, per això, Anfimón,
Plasfimón, Lactoanfimón, Anfilac, Babylac, Prelacton, deixaren d’elaborar-
se.
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NOTA SOBRE LA PARTICIPACIÓ AMB
SULFAT DE QUININA DEL FARMACÈUTIC
NARCÍS TEIXIDOR A L’EXPOSICIÓ PÚBLICA
DE LA INDÚSTRIA ESPANYOLA DE 1827
Xavier Sorní Esteva

Regnant Ferran VII, per Reial decret 30 de maig de 1826, s’ordenà que
cada any el dia de Sant Ferran (30 de maig), a Madrid, se celebrés una exposició
pública dels productes de la indústria espanyola per tal d’accelerar els
progressos de les arts i fàbriques mitjançant “la noble emulación del premio y
del honor”. La Instrucció, de 4 de desembre de 1826, per a l’execució del
Reial Decret creava una Junta de qualificació dels productes presentats per tal
d’atorgar els premis i precisava que la primera exposició s’havia d’inaugurar
el 30 de maig de 1827.

De fet, la primera exposició, per dificultats, no s’inaugurà fins el dia 30
de juny de 1827; la segona l’1 de juliol de 1828 i la tercera el 30 de maig de
1831. Posteriorment, el rei resolgué que en el futur les exposicions se celebrarien
cada tres anys. Tingueren lloc en el Conservatorio de Artes, que estava situat a
la Calle del Turco (avui Calle del Marqués de Cubas, 13), un preciós i gran
edifici construït per l’arquitecte Manuel Martín Rodríguez1.

Mesos després de la primera exposició, i ja l’any 1828, fou impresa a
Madrid la Memòria de la Junta de qualificació, en la qual estan indicats els
participants (298 en total), els productes i els premis2 .

Revisant la relació de participants, consten tres farmacèutics, els
productes dels quals foren inclosos a la Secció V, de “Fábricas de loza, de
cristal, de vidrio, de jabón , de productos químicos”. Dos eren de Barcelona i
un de Madrid:

- Josep Antoni Fors i Torner, farmacèutic de Barcelona.
Participà amb un sol producte:

- un pot de cremor tàrtar (d’una lliura a preu de 4 rals de billó)

- Angel Matilla , professor de farmàcia de Madrid, del carrer de “la
Inquisión Vieja núm. 28”.

Participà amb dos productes del seu laboratori:
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- un pom de vidre amb sulfat de quinina (d’una unça a preu de 160
rals de billó)

- un pom de vidre de mantega d’antimoni (d’una unça a preu de 10
rals de billó)

- Narcís Teixidor, farmacèutic de Barcelona. Participà amb quatre
productes::

- un flascó d’àcid cítric (d’una lliura a preu de 80 rals de billó)
- un flascó d’àcid oxàlic (d’una lliura a preu de 80 rals de billó)
- un flascó d’àcid tartàric (d’una lliura a preu de 24 rals de billó)
- un flascó de sulfat de quinina (d’una unça a preu de 160 rals de

billó)

Quan a distincions, Josep Antoni Fors meresqué Menció honorífica. En
canvi, tant el madrileny Angel Matilla com el barceloní Narcís Teixidor
obtingueren Medalla de bronze. L’obtingueren precisament, segons indica la
“Memoria de la Junta...” (pàgs. 44 i 45), per la gran puresa del sulfat de quinina.

Cal tenir molt en compte que quan se celebrà aquesta exposició de 1827,
feia només uns set anys que els farmacèutics francesos Joseph Pelletier (1788-
1842) i Joseph-Bienaimé Caventou (1795-1877) havien donat a conèixer a
l’ Académie des Sciences de Paris el descobriment de la quinina (1820), el
principal principi actiu de la quina. A Barcelona, el 1821, quan la febre groga,
el farmacèutic de Barcelona Dr. Balcells i Camps, Catedràtic del Col·legi de
Farmàcia de Sant Victorià, ja havia preparat sulfat de quinina a la seva farmàcia,
però amb poquíssima quantitat, de manera que fou aquella temible passa el
que propicià l’arribada del producte des de França, essent Pelletier, el
descobridor junt amb Caventou, de la quinina, qui féu arribar gratuïtament
una gran partida a la Comissió de metges francesos desplaçada a Barcelona.
Després, i durant molts anys, la major part del sulfat de quinina de les farmàcies
espanyoles seria importat de França, amb uns costos elevadissims per al país i
amb un preu de venda a les farmàcies gairebé prohibitiu per a molta part de la
població3 . És per això que té força interès la notícia que el farmacèutic de
Barcelona Narcís Teixidor concorregués a l’exposició de 1827 amb sulfat de
quinina, entre altres tres productes, puix que denota, si més no, un cert intent
d’elaboració industrial. La qüestió és si la seva producció de sulfat de quinina
fou una anècdota o si bé tingué continuïtat.

Bona part de la resposta la dóna un extens anunci del propi Narcís
Teixidor publicat el 13 d’abril de 1835 (uns vuit anys després) en el Diario de
Barcelona.

Comença precisament fent al·lusió a la medalla obtinguda a l’exposició
de 1827:
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 “D. Narciso Teixidor, farmacéutico de la presente ciudad deseoso de
contribuir por su parte al fomento de la industria nacional, se ha
dedicado de algunos años a la elaboración del sulfato de quinina y
otros productos químicos, cuyas muestras presentadas a la exposición
pública de 1827, le merecieron uns medalla de premio...”

La raó de l’anunci era:

“...que, habiendo dado mayor extensión a sus trabajos se halla en el
caso de poder satisfacer los pedidos que se sirvan hacerle los
consumidores, dirigiéndose a su botica, sita en la calle Conde del Asalto,
86, frente a la travesía de Guardia, en donde hallarán dicho sulfato de
quinina al precio de 48 rs. vn. la onza...”

Narcís Teixidor, doncs, el 1835 continuava preparant sulfat de quinina i
n’havia ampliat la producció. El producte, anava, segons indica també l’anunci,
en pots lacrats amb el segell i la rúbrica corresponent, com a garantia
d’autenticitat.

És força significatiu el comentari que afegeix respecte al sulfat de quinina
procedent de l’estranger quan adverteix que el preu de venda, 48 rals de billó
l’unça, podria en el futur variar, segons el valor de les matèries primeres i
també de l’economia que tal vegada introduiria en l’elaboració:

“... Al ofrecer al público este precioso medicamento de uso tan conocido
para cuya importación del extranjero se han extraído del Reino sumas
considerables, sólo debe añadir que el precio de venta podrá variar en
lo sucesivo, según sea el valor de las primeras materias y la mayor
economía que acaso indroduxca en sus trabajos, y que habiéndose
esmerado muy particularmente a obtener dicho sulfato de quinina con
el grado posible de pureza los profesores de la ciencia de curar pueden
contar con esta circunstancia tan esencial para admistrarlo a los
dolientes sin temor de hallarlo alterado, como desagradablemente
sucede a veces con el que se nos remite del extranjero...”

De Narcís Teixidor se’n sap molt poc. Jordi González, en la seva
“Colectánea...” 4 , publicada el 2003, ofereix el segon cognom, Collferrer. Anota
que figura en el Registre general de socis del Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona amb el número 3 de l’escalafó en qualitat de soci fundador, que fou
titulat el 17 de novembre de 1819 (és de suposar que en el Col·legi de Farmàcia
de Sant Victorià) i que morí el 1875. Indica també que tenia la farmàcia al
carrer Conde del Asalto 86, a la mateixa adreça, doncs, que figura a l’anunci
del Diario de Barcelona del 13 d’abril de 1835.
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S’ignora fins a quin punt Teixidor arribar a assolir cert èxit industrial.
En tot cas, la iniciativa de preparar el 1827, o una mica abans, productes com
els que presentà a l’exposició de 1827 el fan inscriure a la nòmina de
farmacèutics del que se’n podria anomenar la prehistòria de la indústria
farmacèutica catalana, una indústria que a partir de la segona meitat del segle
XIX començaria de mica en mica a prendre gran volada.

Quan al farmacèutic de Barcelona Josep Antoni Fors i Torner, que
participà a l’exposició amb un pot de cremor tàrtar i que assolí només Menció
honorífica, es tractava possiblement de Juan Antoni Fors i Cornet. A banda
que no es té notícia de cap farmacèutic de Barcelona de l’època que es digués
així5 , a la Memoria de la Junta de Calificación... de l’exposició següent, la de
l’any 1828, consta que obtingué Medalla de bronze: “D. Juan Antonio Fors y
Cornet, de Barcelona, por la buena preparación del cremor tártaro y demás
productos, señalados en el número 287 del Catálogo”. També hi tornà a
participar el farmacèutic madrileny Angel Matilla, essent guardonat en aquella
nova ocasió amb Medalla de plata per la perfecta elaboració dels seus
productes6 .
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DEL JURAMENTO HIPOCRATICO A LA
DECLARACION DE LOS DERECHOS
HUMANOS
José María Losa Quintana

INTRODUCCION

Se parte de la base de intentar relacionar las tres etapas o niveles relativos
al comportamiento tanto de tipo individual como de la sociedad, respecto a la
organización sanitaria.

El primer nivel queda relacionado con la ética personal del ejercicio
profesional respecto a todas las artes o profesiones, que tienen un carácter
individual y viene resumido por el contenido del denominado “juramento
hipocrático”.

El segundo nivel, relacionado con la estructura básica de la Organización
Mundial de la Salud como entidad internacional que tiene la finalidad de regular
el conjunto de políticas y prácticas sanitarias, que afectan al conjunto de
naciones, personas y profesiones que trabajan en el campo de actividades
sanitarias.

El tercer nivel queda en relación con la declaración de los Derechos
Humanos al afectar a todos los bienes primarios básicos propios de todas las
personas por su misma condición humana incluyendo la salud, al constituir el
medio que garantiza una vida digna.

PRIMER NIVEL: “CORPUS HOPOCRATICUM”

La figura de Hipócrates fue magnificada en el mundo al realizarse la
recopilación de sus obras en el denominado “Corpus Hipocraticum” en la
biblioteca de Alejandría. Más que como individuo debe ser considerado como
una persona representativa de su época al dar a la medicina griega su espíritu
científico y su ideal ético.

Contemporáneos suyos fueron numerosas celebridades griegas como
Sócrates, Platón, Pericles, Herodoto, Jenofonte, Aristófanes, Tucídides, Fidias,
Mirón, Esquilo, Sófocles, entre otros. Aristóteles tenía 14 años cuando él murió.

REV. SOC. CATALANA  HIST. FARM., 5 (14): 25-32 (2010). ISSN 1887-908X
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El contenido de la obra así denominada es una colección de textos de
consejos y dee observaciones de carácter médico, algunos muy generales y
teóricos, otros más especializados sobre las prácticas médicas, algunos son
series de casos clínicos, otros quirúrgicos, que se fueron acumulando con el
paso del tiempo, muchos de ellos fueron escritos de forma anónima. Esta
colección admite toda suerte de teorías sobre su génesis pero representan un
resumen del ejercicio médico de un tipo de medicina racional o medicina de
escuela. Entre ellos destaco el que contiene el denominado “Juramento
Hipocrático”.

Texto del Juramento hipocrático

Una actualización del mismo es la siguiente:

Por el médico Apolo, por Esculapio y por todos los poderes de la
salud y la curación, en presencia de dioses y diosas, hago el presente
juramento, que procuraré cumplir fielmente. A aquel que me enseñó
este arte lo amaré lo mismo que a mis padres, él participará de mi
mantenimiento y si lo desea de mis bienes, consideraré su descendencia
como hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles, si ellos desean
aprenderlo. Instruiré a mis hijos, a los hijos de los que me enseñaron y
a mis discípulos según la ley médica y no a otras personas.

Daré siempre mis recetas para bien de los pacientes según mi
ciencia y mi conciencia y no dañaré nunca a nadie, ni procuraré veneno
mortal aunque me lo pidieran, ni aconsejaré nada que pueda tener como
consecuencia la muerte.

Jamás procuraré a una mujer un medio para matar al fruto de su
vientre, sino que guardaré pura mi arte médica.

A fin de no poner en peligro órganos viriles de la generación no
operarè nunca por mi mismo cálculos o hernias, sino que dejaré esta
operación a los cirujanos.

En cualquier casa que entrare sòlo la pisaré en bien de mis
pacientes y me abstendré de todo placer con hombres o mujeres, se
trate de libres o de esclavos.

Callaré sobre cosas que tenga conocimiento por el tratamiento
con mis pacientes y hasta con cosas discretas, que conozca fuera de
este trato, que guardaré para mí como un secreto sagrado.

Si guardare este juramento y no lo rompo, goce yo de mi vida y
de mi arte ante todos los hombres, que siempre sea honrado, mas si
fuera perjuro caiga sobre mi toda desgracia.
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Consideraciones y comentarios

Un juramento es una afirmación personal o voto que tiende a asegurar
una veracidad del cumplimiento sobre algo, que se hace solemnemente, como
lo es una promesa o el compromiso de desempeñar los deberes de una función
o ejercicio social o profesional. Una declaración es un documento que define
o propone una serie de deberes o elementos de intención que se manifiestan
por medio de ella.

Una promesa es la expresión de la voluntad personal de hacer o realizar
un objetivo o compromiso para cumplir los deberes de un cargo o función o
bien como un contrato preparatorio de otro más solemne.

En todos los casos se puede plantear la cuestión de responsabilidad sobre
su cumplimiento por parte de la persona que lo realiza o bien tener en cuenta al
ser realizado en un determinado momento, sobre el compromiso real de quien
lo realizó.

El “ofros” o juramento médico es el más antiguo e impresionante
documento relacionado con la ética profesional, el examen del texto proclama
un comportamiento deontológico y unas obligaciones de compromiso privado.

Texto de la “Declaración de Ginebra

Debido a la diversidad de criterios asumida, respecto al comportamiento
real de quien lo haga, se planteó la sustitución del concepto “juramento”, por
el concepto más laxo de “declaración” y así en la II Asamblea General de la
Asociación Médica Mundial, que tuvo lugar en Ginebra en septiembre del año
1948 y como medio sustitutivo a dicho juramento, se propuso y aceptó una
declaración que seguidamente indico remarcando que termina con la expresión
“Hago estas promesas solemne y libremente por mi honor”.

En el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión
médica me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio
de la humanidad.

Profesaré a mis maestros el respeto y reconocimiento a que son
acreedores.

Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad.

La salud y la vida de mi enfermo será la primera de mis
preocupaciones.

Respetaré el secreto de quien haya confiado en mi.

Mantendré en toda la medida de mis medios el honor y las nobles
tradiciones de la profesión médica.
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Mis colegas serán mis hermanos.

No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a
interponerse consideraciones de religión, nacionalidad, raza, partido
o clase.

Tendré absoluto respeto por la vida humana desde la concepción.

Aun bajo amenazas no admitiré utilizar mis conocimientos contra
las leyes de la humanidad.

Hago estas promesas solemne y libremente por mi honor.

SEGUNDO NIVEL: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

La O.M.S. es una agencia de la O.N.U. sin capacidad legislativa, ya que
sólo puede hacer recomendaciones y dar avales.

Como organización intergubernamental, fue fundada dentro del sistema
de Naciones Unidas, que a su vez es su sostén económico. Como organismo
está especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e
intervención en salud a nivel mundial. Fue organizada por iniciativa del Consejo
Económico y Social de la O.N.U., que impulsó la redacción de sus primeros
estatutos. Está regida por ellos y debe informar anualmente sobre la salud a
nivel mundial. Su primera reunión tuvo lugar en Ginebra el año 1948 y su
objetivo fue y sigue siendo que todos los pueblos de la Tierra puedan gozar el
grado máximo de salud que se pueda lograr.

Los 193 Estados miembros de la ONU la gobiernan por medio de la
Asamblea Mundial de la Salud, que tiene como principales objetivos aprobar
el programa y el presupuesto anual para el siguiente bienio y decidir las
principales cuestiones relativas a la políticas sanitarias.

Principios básicos

1º La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y
no solamente la ausencia de enfermedades.

2º El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, es uno de los
derechos de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política,
o condición económica o social.

3º La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para
lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia colaboración de las
personas y de los Estados.

4º Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección
de la salud, son valiosos para todos.
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5º La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la
salud y al control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituyen
un peligro común.

6º El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental; la
capacidad de vivir en armonía en un mundo cambiante, es indispensable para
este desarrollo.

7º La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los
conocimientos médicos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar un alto
grado de salud.

8º Una opinión pública bien informada y una cooperación activa son de
importancia capital para el mejoramiento de la salud.

9º Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos la
cual debe ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales
adecuadas.

Actividades de la O.M.S.

Las principales actividadesde la OMS son:
Llevar a cabo la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE, en

español, ICD, en inglés o CIM, en francés), manteniendo al día una lista modelo
de los medicamentos esenciales que los sistemas de salud de todos los los
países deberían hacer que estuviesen disponibles a precios abordables para la
población.

Tomar las medidas sanitarias para detener una epidemia e indicar las
vacunas precisas en los viajes internacionales. En este sentido se declaró en
1980 que la viruela estaba erradicada por el esfuerzo humano y está cerca del
éxito en el desarrollo de vacunas contra el paludismo y la bilharciosis. También
tiene por objetivo la erradicación de la poliomielitis en los próximos años.

Tomar medidas contra las grandes enfermedades infecciosas y la
asistencia en los países menos avanzados (PMA), con su vacunación,
aprovisionamiento de agua potable, eliminación de residuos, protección
maternal y erradicación de algunas enfermedades endémicas.

 Entre sus objetivos figura un programa de lucha contra el sida; el acceso
a sus tratamientos, investigación, vigilancia epidemiológica etc. Este programa
se denomina HIV/AIDS Prgramme.

La OMS pre-evalúa los medicamentos de los Laboratorios que lo piden,
para que instituciones como UNICEF u otras puedan adquirir estos
medicamentos con seguridad y garantizar su buena calidad, seguridad y eficacia.

También realiza diversas campañas relacionadas con la salud, como sobre
el consumo de frutas y verduras o para reducir el uso del tabaco
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Estructura de la O.M.S.

Los Estados miembros designan sus delegaciones en la Asamblea, que
tiene la capacidad de definir las políticas financieras y de organización, al
revisar y aprobar los presupuestos por programas. La Asamblea elige 34
miembros que forman el Consejo Ejecutivo para un mandato de tres años,
como técnicos en el campo de la salud, sus funciones son hacer efectivas las
decisiones y las políticas de la Asamblea, aconsejarla y facilitar su trabajo. El
trabajo cotidiano es realizado por la Secretaría, formada por un numeroso
personal, trabajando en las jefaturas, en las seis Oficinas regionales y como
personal de ayuda en todos los países.

La O.M.S. recibe premio “Príncipe de Asturias de Cooperación” del
año 2009, por su labor de salvaguardia del derecho fundamental de todo ser
humano a la salud, destacando su jurado la capacidad de este Organismo para
desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios cruciales, en un
contexto mundial en transformación y por configurar la agencia de las
investigaciones en materia de salud, establecer normas y articular políticas
que aúnen principios éticos y científicos.

TERCER NIVEL: LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS

Como Derechos Humanos se han definido las condiciones que permiten
crear una relación integrada entre las personas y la sociedad, consiguiendo
que los individuos sean personas identificadas consigo mismas y con las otras.
Estas condiciones se consideran inherentes, irrevocables, inalienables,
intrasmisibles e irrenunciables para cada ser. Constituyen normas de derecho
relativas a bienes primarios o básicos de todas las personas por el hecho de
pertenecer o tener la condición humana y tienden a garantizar una vida digna.
Son independientes de factores particulares y no guardan relación ni dependen
del ordenamiento jurídico vigente en cualquiera que sea su país de origen. Son
libertades, facultades o reivindicaciones de carácter universal e igualitario,
incompatibles con sistemas basados en la superioridad de casta, raza, pueblo,
grupo o clase social y atemporales e independientes de contextos históricos.
Son herederos de la noción de Derecho Natural y constituyen una idea de gran
fuerza moral que tiene un respaldo creciente, al reconocerse en el derecho
interno de numerosos Estados y Tratados internacionales, conformando una
base ética y moral al fundamentar la regulación del orden Geopolíticamente.

Aunque como Documento articulado no es obligatorio o vinculante para
los Estados, sirvió como base para la creación de dos pactos o convenios
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internacionales de la ONU, uno el Pacto Internacional de derechos económicos,
sociales y culturales y otro el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos.

La declaración aboga por la aplicación real de los valores fundamentales,
lo cual está en íntimo contacto con el ejercicio correcto de la Medicina y depende
en gran medida de la responsabilidad que la clase médica tiene con respecto a
la salud, que a su vez encuentra un apoyo en dicha declaración al ser la práctica
de los servicios para la salud lo que anima a un mejor adiestramiento, habilidad
y comportamiento del médico. Los cambios sociales en la asistencia se basan
hoy en los derechos del paciente, en la importancia de las relaciones humanas
y en el mantenimiento del medio ambiente

Esta declaración viene siendo citada y estudiada ampliamente por parte
de profesores universitarios, abogados defensores, Tribunales constitucionales,
etc., al debatirse cuáles de sus estipulaciones constituyen Derecho Internacional
consuetudinario. Su unión con los Pactos territoriales de mmúltiples países
comprende los que se denomina “Carta Internacional de Derechos Humanos”.

Estructura y contenido

La Declaración Universal de Derechos Humanos, se compone de un
Preámbulo y un articulado donde se recogen derechos de carácter civil, político,
social, económico y cultural. En el Preámbulo se plantean una serie de
considerandos, entre los cuales destaco el que indica: “Considerando que la
libertad, la justicia y la paz, tienen por base el reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la
familia humana” y “Considerando que los Estados miembros se han
comprometido al asegurar con la cooperación de las Naciones Unidas el respeto
universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre”.
La Asamblea general proclama la presente Declaración como ideal común por
el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los
individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella,
promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y
aseguren, por medidas progresivas y efectivas de carácter nacional e
internacional, su reconocimiento y aplicación tanto en sus pueblos como en
los territorios colocados bajo su jurisdicción.

La Asamblea pide a los países miembros la publicación del texto y su
distribución de modo que pueda ser leído y comentado en todos los centros de
enseñanza.

La declaración contiene distintos tipos de derechos. Una clasificación
elemental de los mismos puede ser

A) Principios generales: artículos 1 y 2.
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B) Derechos civiles y políticos: Arts. 3 al 21.
C) Derechos económicos y sociales: Arts. 22 al 25.
D) Derechos culturales: Arts. 26 y 27.
E) Ciudadanía y comunidad internacional: Arts. 28 al 30.

Un examen más detenido permite apreciar que hay
a) Una declaración de principios contenida así:

Art. 1º: Igualdad de todos lo seres humanos
Art. 2º: Contra la discriminación

b) Una defensa de las libertades: Arts. 3 al 5, 13, y 18 al 20.
c) Unas garantías jurídicas: Arts. 6 al 15.
d) Unos derechos políticos: Arts. 21 y 28.

Predominan los artículos que proclaman libertades, garantías jurídicas
individuales o derechos políticos frente a los que expresan aspectos sociales,
culturales o económicos, en su mayoría surgidos a partir de las luchas obreras
de los siglos XIX y XX, manteniendo el derecho al trabajo y a la educación.

Para terminar me refiero al Consejo de Europa que es la organización
que ha proporcionado sus símbolos, la regulación, la promoción y la protección
del estado de derecho de nuestro continente, gracias a él ochocientos millones
de europeos disfrutan de la posibilidad de disponer de un Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, establecido en Estrasburgo.

Art.17: Derecho a la propiedad
Art.18: Derecho de culto y de

pensamiento
Art.19: Libertad de opinión y de

expresión
Art.20: Libertad de asociación
Art.21: Derecho a la participación

política
Art.22: Drecho a la seguridad
Art.23: Derecho al trabajo
Art.24: Derecho al descanso
Art.25: Derecho a un nivel de vida

adecuado
Art.26: Derecho a la educación
Art.27: Derecho a la cultura y al

progreso
Art.28: Derecho a un mundo justo
Art.29: Derechos y deberes ante la

sociedad
Art.30: Inalienabilidad de los derechos.

Art. 1: Derecho a la igualdad
Art. 2: Prohibición de discriminaciones
Art. 3: Derecho a la vida
Art. 4: Prohibición de la esclavitud
Art. 5: Prohibición de la tortura
Art. 6: Derecho a la personalidad

política
Art. 7: Derecho de igualdad ante la ley
Art. 8: Derecho de recurso ante la ley
Art. 9: Prohibición de detención

arbitraria
Art.10: Derecho a juicio
Art.11: Derecho a la presunción de

inocencia
Art.12: Derecho a la privacidad
Art.13: Derecho a la libertad de

movimiento
Art.14: Derecho al asilo
Art.15: Derecho a la nacionalidad
Art.16: Derecho al matrimonio y a la

familia

Listado de derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos:
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ELS ESTUDIANTS DE FARMÀCIA DE
BARCELONA DE COMENÇAMENTS DEL
SEGLE XX, SEGONS GAZIEL
Ignasi Sarrias Mosso

Gaziel és el pseudònim del periodista i assagista Agustí Calvet i Pascual
(Sant Feliu de Guíxols, 1887-Barcelona, 1964). A la Universitat de Barcelona,
el 1903, hi començà la carrera de Dret, que més endavant abandonà per a
començar la de Lletres, obtenint la llicenciatura el 1908. Tot seguit, a Madrid
cursà l’especialitat de Filosofia (1911) i hi féu el doctorat (1914).

Aquest estiu em va caure a les mans la seva obra Tots els camins duen a
Roma, publicada a Barcelona el 1958 (editorial Aedos, 2 vol.). Es tracta d’un
llibre de memòries, comprensives de 1893 a 1914, subtitulat Història d’un
destí (1893-1914), que Gaziel començà a redactar el 1953. Tot el llibre, en un
perfecte català, és molt interessant i amb una sorpresa per als farmacèutics: en
el capítol IX, entre les pàgines 165 i 166, s’hi troben 32 línies dedicades a la
Facultat de Farmàcia i els seus estudiants entre els anys 1903 i 1907.

Llavors la Facultat de Farmàcia estava situada a l’edifici de la Universitat
Central i compartia espais amb les Facultats de Filosofia i Lletres. Dret i l’Institut
d’Ensenyament Secundari, l’únic que hi havia a Barcelona.

La Facultat més forta i temible, de les allotjades a la Universitat,
era la de Farmàcia.

Els aprenents d’apotecari, menys nombrosos que els de picaplets,
eren més compactes i foscos, en majoria d’extracció menestral. Així
com al claustre de Dret s’hi veia la flor de la burgesia, barrejada amb
les ànimes en pena de la carrera de Lletres, en canvi al de Ciències,
sobretot la host de Farmàcia, era de gent de perill, esmolada i cap-viu,
acostumada a la brega. Els alumnes anaven, en general, mal vestits,
amb sabates aculades i barbes crescudes o, almenys, de tres dies. Tots
sabien, però, el que volien, molts treballaven a la botiga o al taller del
pare, a més d’estudiar, i no pocs ja es guanyaven la vida com aprenents
o practicants, i dormien al taulell, damunt la fusta dura.

Eren les “hordes bàrbares” universitàries. En temps de vaga i
revolta escolars, que sovintejaven, eren elles que bolcaven tramvies
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després de fer-los descarrilar amb pedres traïdorament amagades sota
les fulles caigudes dels plàtans municipals; i, si calia hi calaven foc
amb gran llestesa. Els aprenents d’apotecari eren també els qui
s’enfrontaven amb els escamots de policia, a pedregada seca, i tenien
l’avantatge de saber-se curar els esvorancs i embenar-los ells mateixos.
Per acabar-li de donar un aspecte força revolucionària, l’allau
científico-farmacèutica comptava al seu curs d’ampliació amb un
catedràtic famós a Barcelona, i fins una mica conegut a tota Espanya
que es deia Odón de Buen i era darwinista, anticlerical, i descobridor
d’un exemplar d’Hipparió enmig d’un camp de cols de no sé de quina
contrada catalana. Els seus enemics, nombrosos entre la gent assenyada
i tradicional, o de dreta, feien córrer que l’hipparió era senzillament,
l’esquelet d’un ruc, que un pagès havia enterrat al seu tros, Els partidaris
del Catedràtic, però, sostenien que aquell home jove era un savi modern,
assabentat i dinàmic, enmig dels fòssils universitaris; el cas és que els
deixebles l’adoraven. Anys després com la majoria dels catedràtics
castellans amb avenir, que professaven només de pas a Barcelona, atret
per Madrid i el prestigi de la Central (com deien llavors de la seva
Universitat), acabà per anar a raure-hi.

Als anys 60, uns 60 anys després dels fets narrats per Gaziel, la cosa era
ben diferent. La Facultat era a la Diagonal i les “hordes bàrbares” s’havien
convertit en “ hordes civilitzades”. En línies generals s’havia passat del negre
al blanc. La majoria dels futurs apotecaris eren fills o filles de farmacèutics
(classe mitjana alta). Res d’empaitar policies, ni de cremar tramvies; el màxim,
en alguna assemblea, per tractar de la situació de la Universitat i de possibles
vagues, es prenien decisions fermes, però en sortir les paraules se les enduia el
vent. Hi havia moltes companyes femenines i, a l’igual que les “TROYANES”,
preferien fer l’amor i no la guerra, i per això aigualien la Festa (sic).

Que molts aprenents de farmàcia dormien sobre el taulell ja ho sabia pel
meu propi avi, Cristóbal Sarrias Cano, que m’explicava que durant el seu
aprenentatge, dormia sobre el taulell de la farmàcia Suaña (encara existeix al
carrer d’Escudillers, al barri vell de Barcelona). Quan a la dèria dels catedràtics
castellans per un destí a Madrid, conec de prop la del trasllat a Madrid del Dr.
Gastón de Iriarte (Microbiologia), la del Dr. Fraile Ovejero (Fisiologia Animal)
i la del Dr. Rivas (Botànica), que ocupà la càtedra després del Dr. Losa, que va
durar poc, doncs va succeir al cap de poc temps al seu pare a Madrid.

Seria interessant que lectors amb avis farmacèutics fessin arribar les
històries que els hi varen contar de la seva època d’estudiant. Serien un
complement ideal a les línies escrites per Gaziel, i qui sap si més interessants.
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LLICENCIATURA EN FARMÀCIA, EN
PROCÉS D’EXTINCIÓ
Dolors Gaspar
Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona

«Llicenciatura en extinció. A partir del curs 2009-10 se substituirà
pels estudis de Grau».

Aquesta frase es pot llegir en accedir al web site de la Facultat de
Farmàcia de la Universitat de Barcelona, com a part de la informació d’interès
general per als alumnes.

Efectivament, l’any 2009 va ser aprovat el darrer pla d’estudis de
Farmàcia a Barcelona, actualment vigent, que introduïa unes quantes novetats,
entre les quals la titulació «Graduat en Farmàcia»*.

La implantació del Grau ha estat progressiva, com és natural; però,
inexorable. Aquest curs, 2010-11, les assignatures del primer i segon curs de
la ja antiga «llicenciatura en Farmàcia», s’ofereixen sense docència, només
amb dret a examen, per última vegada. Els estudiants tenen dues convocatòries
per superar-les abans de la seva extinció definitiva.

El proper curs, 2011-12, la majoria d’assignatures de Llicenciatura ja
no s’impartiran. Hi ha algunes excepcions a aquesta regla general. El que si
s’assegura són les convocatòries d’examen. No obstant, com a molt tard, els

* «La legislación vigente conforma la profesión de Farmacéutico como
profesión regulada cuyo ejercicio, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
12.9 del Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, requiere de la posesión del
correspondiente titulo oficial de Grado, obtenido conforme a las condiciones
establecidas por el Gobierno en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de
febrero de 2008, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 27 de febrero
de 2008. ORDEN CIN/2137/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que
habiliten para el ejercicio de la profesión de Farmacéutico.»

Font: BOE n. 174, de 19 de juliol de 2008; pàgina 31692 i següents.
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alumnes «que més es resisteixen a abandonar l’ensenyament» i que no es vulguin
adaptar al Grau, han de finalitzar en Llicenciatura cap al 2013. Els pròxims
tres anys, per tant, conviuran, els «estudiants de nou accés a l’ensenyament de
Farmàcia», els «estudiants adaptats», els que s’han decidit a passar de
Llicenciatura a Grau, i els darrers llicenciats.

El principal canvi que introdueix l’anomenat «itinerari curricular del
Grau de Farmàcia» preveu que, de primer a tercer curs, els alumnes es matriculin
d’assignatures comunes; però, abans de matricular-se de quart, han de tenir
molt clar quina opció triaran. Es presenten dues «Mencions», per tal de cursar
quart i cinquè de forma molt especifica: Menció Farmàcia Assistencial i Anàlisis
Clíniques o bé Menció Farmàcia Industrial i Recerca Farmacèutica.

A més de superar totes les assignatures que integren el Grau: bàsiques,
obligatòries, optatives, optatives de menció, estades en pràctiques tutelades;
és a dir, tot, encara l’alumne haurà de superar el «Treball Fi de Grau».

L’extinció del títol de Llicenciat en Farmàcia tanca un cicle històric,
que començà l’any 1845, amb l’ingrés dels estudis de Farmàcia a la Universitat
espanyola, a través del Pla d’Estudis Pidal, que creà dues Facultats de Farmàcia,
la de Madrid i la de Barcelona.

Els 168 anys (1845-2013) que separen l’inici d’estudis dels primers
farmacèutics, llicenciats universitaris, de l’acabament, forçós, dels últims
llicenciats en Farmàcia, no deixen de ser un dels períodes més interessants de
la professió, i, documentalment, un dels més enriquidors, sense dubte, per als
erudits de la Història de la Farmàcia.
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LA FARMÀCIA I EL CAVA (PRIMERA PART)
Ignasi Sarrias Mosso

“Cava” és el terme que a partir de 1986 denomina el “xampany”. Està
protegit, a partir de l’any esmentat, pel Consell Regulador del Cava, que agrupa
els escumosos criats a les caves del Penedès, Rioja, Alaba, Navarra i Aragó.

Aquesta beguda espirituosa és d’origen francès. En un monestir benedictí
de la Champagne, corria el segle XVIII, un monjo anomenat Dom Perignon,
encarregat dels vins de l’abadia, va observar que els vins embotellats feien
una doble fermentació i que explotaven, i, a més a més, que el vi resultant era
molt bo i de gran paladar.

Dom Perignon, que era un monjo intel·ligent i pràctic, va solucionar el
problema principal amb ampolles de parets gruixudes i cul carregat (gruixut) i
tapant-les amb taps de suro. El resultat final va ser el xampany, origen d’una
gran indústria vitivinícola. El xampany, durant el segle XIX, va tenir una gran
embranzida popular, ajudant-hi molt els grans artistes de l’època, i, ja en el
segle XX, va ser gràcies a la premsa, ràdio i televisió que anà assolint gran
popularitat.

En la història del xampany i del cava, alguns farmacèutics han tingut un
paper força rellevant, com, per exemple, el farmacèutic francés François de
Chalons, que va aconseguir resoldre el problema de la ruptura d’ampolles fixant
la proporció del sucre afegit. El propòsit de la present col·laboració, que vol
ser bàsicament divulgadora, és ajudar a conèixer aquest paper. Es publica en
parts. Aquesta primera vol ser únicament una breu introducció al coneixement
del món del cava.

INTRODUCCIÓ AL MÓN DEL CAVA A ESPANYA

A Espanya es pot parlar de producció de vins escumosos a partir de la
segona meitat del segle XIX:

1850 Presentació a Madrid del primer vi escumós.
1857 Presentació a la “Exposición General de Madrid“ de dos vins

escumosos, un de Villaviciosa de Odón i un altre del Baró de
Quatre Torres de Tarragona.
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1859 A l’Exposició Agrícola de Barcelona es presenten dos vins
escumosos, el del Baró de Quatre Torres i el d’Agustí Costa, de
Sant Vicenç dels Horts.

1867 Es presenten a l’Exposició Universal de París tres vins escumosos,
els de Soberano i Cia. Rus Llovet i Cia. i Joaquin Pedrosa.

1872 Neix una de les marques més populars, Casa Codorniu, en uns
baixos del carrer Bailén de Barcelona; gràcies a la gestió de Josep
Raventós, el 1878 es van inaugurar les Caves de Sant Sadurní
d’Anoia.

1876 A l’Exposició de Filadèlfia es presenten set vins escumosos
espanyols.

1877 Ja es presenten a Madrid dotze marques espanyoles.

Els raïms utilitzats

El “ Consell Regulador del Cava “ autoritza les següents varietats:

- Macabeu o Viure, que dóna vins aromàtics i fins.
- Xarel·lo: Vins amb gran força i àcids.
- Subirat o Malvasia: Vins utilitzats a la Rioja.
- Parellada: Vins que aporten als caves aromes florals i elegància. Els

millors Parellades es cultiven entre els 300 i els 600 metres d’alçada.
- També s’utilitzen el Garnatxa, el Monastrell, i el Pinot-Noir per al

“Coupage“, en menor percentatge.

La vinya, el clima, el cultiu i la terra

La vinya dóna millors raïms quan està situada a certa alçada, a més a
més, també depèn del nivell hídric, de la temperatura i, sobretot, d’un terra
amb el pH àcid La conjunció de tots aquest factors influirà decisivament en el
seu creixement, nivell de sucre i rendiment.

Processos de criança dels vins escumosos

Segons la criança, hi ha de tres tipus de vins escumosos:

1er. Incorporació d’anhídrid carbònic al vi directament, sense cap tipus
de fermentació. La manera d’identificar-lo és mirant el tap de suro,
que té un triangle de 7 mm de costat, imprès a la base.

2n. En el Mètode Charmat, es realitza la fermentació dintre de grans
cubs d’acer inoxidable mitjançant l’addicció de ferments. El tap
de suro porta gravat a la base una rodona negra de 7 mm de
diàmetre.
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3er. En el Mètode Champagnoise les ampolles es guarden horitzontals
en els  anomenats pupitres. Dins de l’ampolla tenen lloc dues
fermentacions. La primera és natural i es denomina “petillant, la
segona s’obté per l’addicció de ferments a cada ampolla. Durant
el temps d’un a tres anys, cada dia se li dóna un quart de volta a
totes les ampolles de la cava que estan en període de fermentació;
s’aconsegueix així que els sediments es dipositin al coll de
l’ampolla. El procés s’acaba finalment amb el “degüelle” que
elimina els sediments. A continuació es tanca l’ampolla amb un
tap de suro que va marcada amb una estrella de quatre puntes a la
base. A partir d’aquest moment el cava s’etiqueta i es guarda en
posició vertical. El cava ha d’evitar tocar la base del suro, ja que el
contacte continuat el fa perdre qualitat.

Tipus de cava

Un cop s’han eliminat els sediments amb el “degüelle”, s’hi afegeix
sucre. Els caves es classifiquen segons la quantitat de sucre:

- Dolços: més de 50 g/l
- Semi-secs: de 33 a 50 g/l
- Secs: de 17 a 35 g/l
- Brut: de 0 a 15 g/l.
- Brut natura: de 0 a 6 g//l

El Coupage

La gran varietat de caves que actualment hi ha al marcat és conseqüència
del “coupage”, que és la mescla de vins de diferents raïms. La proporció dels
diferents vins que intervenen en un cava és el secret dels diferents caves i és
allò que defineix la personalitat de cadascun.

Marques en el tap de suro indicatives del tipus de vi escumós.
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La cava

La criança del cava es realitza dintre de “la cava“. Les caves poden ser
de dos tipus: naturals o de construcció. Tant una com l’altra han de tenir com a
característiques essencials: el silenci, il·luminació suau i, sobretot, una
temperatura constant tot l’any de 12 graus centígrads. Les ampolles es guarden
a l’interior de la cava en pupitres de pisos i en posició horitzontal.

Ampolles i copes

Les ampolles de cava tenen dues característiques, el gruix de les parets
i les bases carregades de cul. A partir d’aquestes premisses s’han dissenyat
diversitat d’ampolles molt característiques, encara que hi ha un tipus d’ampolla
unificat que és el que utilitzen la majoritàriament els productors.
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La majoria de les ampolles són de vidre verd fosc (verd ampolla).
Freixenet utilitza vidre transparent translúcid (Carta Nevada). En aquest cas
l’ampolla és imatge de marca.

Quan es compra una ampolla es recomana que es guardi en posició
horitzontal.

Les ampolles tenen un nom que depèn de la seva capacitat. Aquesta pot
ser de quart de litre (el Benjamin), de tres quarts de litre, que és la més comuna,
de 1,5 litres (el Magnun), de 3 litres (el Jeroboam), de 4,5 litres (el Rehoboam),
de 6 litres (el Matusalem), de 9 litres (el Salmanazar), de 12 litres (el Baltasar)
i de 15 litres (el Nabucodonosor), la més rara.

Amb les copes de servir el cava s’ha passat de la copa plana, de gran
diàmetre (de metall o de vidre), a les actuals copes del tipus flauta, altes i
estretes i de forma cilíndrica o cònica. La raó d’aquest canvi és que amb les
copes planes el cava perd en poc temps el gas, degut a la major superfície de
contacte amb l’aire, pèrdua que va en detriment de la qualitat del paladeig del
cava.

Degustació

El cava embelleix amb el temps. Per això, no s’ha de guardar massa, ja
que perd les seves qualitats.

Normalment se serveix a una temperatura entre els 6 i els 8 graus
centígrads. En els àpats es recomana de servir-lo a 10 graus centígrads

 El cava és una beguda que té la virtut d’anar bé a qualsevol hora.
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ADDENDA A “FARMACIOLES
FERROVIÀRIES: A PROPÒSIT D’UNA
TROBALLA”
Ramon Piera de Ciurana

A les IX Jornades d’Història de la Farmàcia, celebrades a Girona els
dies 6, 7 i 8 de novembre de 2009, organitzades per la Societat Catalana
d’Història de la Farmàcia, l’autor presentà una comunicació titulada
“Farmacioles ferroviàries: A propòsit d’una troballa”. En l’apartat Discussió
s’exposà que no s’havia pogut constatar si la caixa de fusta, amb funció de
continent, havia estat construïda amb finalitat específica de farmaciola o d’altres
utilitats amb posterior adaptació. En el punt final, Conclusions, s’indicà que la
caixa de fusta no disposava de cap símbol o nom que l’identifiqués com a
farmaciola i que s’hi havien realitzat moltes modificacions dels compartiments
en el seu interior.

Una farmaciola ferroviària exposada en el Museo Vasco del Ferrocarril
Eusko Tren, que hi ha a la localitat d’Azpeitia, sembla corroborar parcialment
la sospita que el continent de la farmaciola objecte de l’esmentada comunicació
no correspon a una autèntica caixa destinada a farmaciola. Cal destacar la gran
diferència de l’estat de conservació entre elles.

Museo Vasco del Ferrocarril
Eusko Tren (Azpeitia).
Continent de farmaciola per
a urgències de la companyia
M.Z. y A. (Madrid-
Zaragoza-Alicante) datada a
l’any 1882. Caixa de fusta
bona, proteccions de bronze
i etiqueta que destaca
SERVICIO SANITARIO.
Fotografia 31/08/2010.
Autor Ramon Piera.
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COMENTARIOS SOBRE TEXTOS ACTUALES
DE INTERÉS PARA LA HISTORIA Y LA
PROFESIÓN FARMACÉUTICA:
ARMAS, GÉRMENES Y ACERO
Eusebi Carreras Ginjaume

Se ha escrito que Armas,
gérmenes y acero1 es “Uno de los
estudios históricos más originales y
sugerentes de los últimos años”2.

Se publicó por primera vez en
U.S.A. el 1988 y a su autor, el profesor
de geografía de la Universidad de
California Pared Diamond, le fue
concedido el premio Pulitzer de aquel
año por esta obra.

El autor tiene como punto de
mira el descubrir las causas generales
que ocasionaron el desarrollo de la
humanidad desde la prehistoria, y,
según Diamond, han sido factores
fundamentales responsables del
desarrollo histórico:

- El paso de la vida nómada a
la sedentaria y la facilidad de
domesticar animales y desarrollar

cultivos lo que, como consecuencia final, contribuye al incremento del poder
militar de una zona.

- La orientación del eje continental en Euro-Asia que facilitó el desarrollo
de la agricultura y del conocimiento a través de este eje por discurrir en una
misma latitud aunque olvida que, en Europa, los ríos navegables facilitaron
también esta expansión en la dirección norte-sur.

- Finalmente, y no menos importante, el crecimiento de la población
que permitió la especialización.
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Subraya también la acción devastadora de las enfermedades y su
influencia histórica. Da por seguro que, más que los fusiles y caballos de los
conquistadores españoles, fueron los gérmenes quienes facilitaron la conquista
del nuevo mundo. Fueron también estos gérmenes, los que catapultaron a los
europeos a la conquista del poder en China, India o en el Oriente Medio mucho
antes que la revolución industrial aumentara las diferencias.

Estudia también aspectos genéticos que han podido contribuir al mayor
o menor desarrollo de los pueblos y deduce que genéticamente, todos estamos
dotados por un igual3 y que las diferencias que se observan entre diversos
pueblos son debidas a que el nómada, debe ser autosuficiente en todo y que
cuando pasa a sedentario y a medida que la población aumenta, la gente se
especializa y aquí es donde el nómada ya no puede competir.

El libro tiene 589 páginas y mientras el lector avanza, puede tener la
sensación de que el tema es repetitivo. En realidad lo que ocurre, es que
Diamond incide a veces sobre el mismo sujeto pero desde puntos de vista
distintos. Así se hace más obvio que las conclusiones a que llega son acertadas
por evidentes, razonamiento que puede hacer cambiar nuestros puntos de vista
sobre la historia de la humanidad aunque, como siempre y ante cualquier teoría,
el lector debe conservar un cierto escepticismo. Sin embargo y por encima de
todo, es un texto de suma importancia que abre nuevos horizontes en el
conocimiento de nuestra historia.

NOTAS

1) Juan Avilés El Mundo, citado en la contraportada.
2) Tercera edición de bolsillo, Marzo 2008 Random House Mondadori.
3) Cuestión que es debatible ya que si bien en un principio pudo ser así, la evolución

bajo la influencia del entorno, podría modificar la capacidad intelectiva de sucesivas
generaciones.
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CRUCIGRAMA EN POCIÓ
O mots encreuats per als amics de la història i de la ciència
PerEucatisma. (Vegeu solució a l’última pàgina)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31
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Abscisses
1- Fàrmac emprat com a coadjuvant en el

tractament psicoteràpic de l’alcoholisme
crònic.

2- Arsenical pentavalent usat per combatre
l’amebiasi intestinal, l’angina de Vincent i les
vaginitis per tricomones.

3- Tija de ferro punxeguda per un cap amb la
qual es traspassa longitudinalment un animal
o un tros de carn a fi de rostint-lo mentre rep
un moviment de rotació. Capgirat: Màquina
elèctrica rotativa que genera corrent continu.

4- Vocal repetida. Ormeig de pescar que
consisteix en una xarxa de forma circular
guarnida de ploms en tot el seu perímetre i
proveïda al centre, d’una corda amb la qual
hom la pot sostenir. Símbol químic del sodi.

5- Consonants. Capgirat: Sufix que indica
condició o estat, especialment morbós. Remor
sorda del vent quan brumeix.

6- Capgirat: Pronom possessiu. Capgirat: Símbol
de l’estany. Capgirat: Forma prefixada que
indica relació amb la darrera secció del budell
prim que s’estén entre el jejú i el cec.

7- Capgirat: Resa. Nom de lletra, repetit.
Capgirat: Afegint gual després de les dues
primeres lletres significaria fer més ric en
aigua un licor, un suc, una solució, etc.

8- Nom masculí que significa “Aquell molt gran
o el més gran de tots“. Capgirat: Arruga.
Consonant repetida.

9- Forma prefixada del prefix grec epi
que significa sobre, damunt. Afegint
les lletres pasal davant significa lloc
destinat a deambular. Vocal repetida.

10-Capgirat: inici de cilantre. Marca
d’automòbils de luxe. Consonant
repetida.

11-Abreviatura emprada en les receptes
farmacèutiques, després dels noms de
dos o més ingredients, que vol dir de
cadascun. Cent.

Ordenades
1- Beguda obtinguda per fermentació de

la barreja d’aigua amb mel o most amb
mel, amb adició posterior de diverses
espècies, com, per exemple, nou
moscada, canyella, etc.

2- Tractament de certes malalties per la
permanència a l’aire lliure en un bosc.

3- Relatiu o pertanyent a una substància tòxica
derivada del peix.

4- Símbol químic del seleni.
5- Capgirat: Pronom personal. Capgirat: Símbol

químic d’iridi. Tela molt clara de fil o de cotó
que s’usa per als apòsits asèptics.

6- Símbol del lantà. En mitologia germànica
cadascun dels dotze déus principals. Part de
la Mediterrània compresa entre Grècia i
Turquia.

7- Símbol del franci. Dèbil, mancat d’energia,
de vigor, d’empenta.

8- Àcid obtingut per la hidròlisi alcalina dels
alcaloides del sègol banyut i que és el compost
fonamental dels alcaloides del grup de
l’ergotoxina.

9- Rèmol.
10-Prefix grec que significa “contra”, “amunt”,

“de nou”. Donar tombs, voltes, moure’s a l’un
costat i a l’altre.

11-En anglès: Home. Exercir de Rei.
12-Polisacàrid vegetal de cadena curta constituït

per unitats de fructosa.
13-Extret de fulles de la planta mexicana Turnera

aphrodisiaca de la família de les compostes;
té acció tònica, diürètica, analèptica i
afrodisíaca.
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SOLUCIÓ ALS MOTS ENCREUATS

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

1 D I S U L F I R A M

2 A C E T A R S O N A

3 A S T O M A N I D

4 I I I R A L L N A

5 G T O I S A I B R U M

6 U E T N S O E L I

7 A R O G E G E R I I A

8 M A X A G U R N N N N

9 E P I S E I G A A A A

01 L I C A U D I R R

11 A A C

FE D’ERRADES

En el número 13 de la Revista de la Societat Catalana d’Història de la
Farmàcia, corresponent a l’abril de 2010, en la Solució dels mots encreuats
(pàg.50) en Ordenades, en lloc de “NAUFRADA” havia de dir “NAUFRAGA”.
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