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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:

FEDEFARMA, S.C.C.L

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
(GENER-ABRIL DE 2011)

CONFERÈNCIES CELEBRADES

-- La «Confeccio testiculorum vulpis» de la Concòrdia de 1511, a càrrec
de la Dra. M. Montserrat Duch Torner, el passat 26 de gener de 2011, a la seu
de la Societat. La conferenciant, membre de la Societat Catalana d’Història de
la Farmàcia, és Doctora en Farmàcia, Llicenciada en Història, Acadèmica
corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i reconeguda
autoritat en la Concòrdia dels Apotecaris de Barcelona sobre les medecines
composes (Barcelona 1511). La Concòrdia inclou nombroses receptes,
majoritàriament d’origen antic. Totes són força interessants de conèixer i de
ser estudiades des del punt de vista històric farmacèutic. Algunes en particular,
com la Confecció de salep, objecte de la conferència, presenten un especial
interès terapèutic. Segons la pròpia Concòrdia, provoca l’erecció de la verga,
i acreix l’esperma i el desig de cohabitar.

- L’Escola de Salern (Scuola Medica Salernitana), a càrrec del Dr.
José Maria Losa Quintana, el 16 de febrer de 2011, 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, Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya i expert en història de la terapèutica antiga. L’Escola mèdica
salernitana constituí en el segle IX un centre medieval d’assistència i
ensenyament de la Medicina, l’organització de la qual donà origen i serví
d’exemple a agrupacions i escoles, a partir de les quals sorgiren les primeres
universitats europees.

- Notafília i farmàcia, a càrrec del Dr. Jaume Casas Pla, el 31 de març
de 2011, a la seu de la Societat. El conferenciant, membre de la Societat, és
Doctor en Farmàcia, Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya, ex-vocal d’Oficina de farmàcia del COFB i del Consell de Col·legis
de Farmacèutics de Catalunya, autor de nombroses publicacions i expert en
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Numismàtica, essent president d’ANFISAN i vicepresident de l’Asociación
Numismática Española. Exposà i comentà una petita mostra de bitllets, vals i
altres paperetes, utilitzats per diversos estats, bancs i altres entitats, i que han
estat emesos relacionats amb la salut, dedicant especial atenció als relacionats
amb la Farmàcia i les ciències farmacèutiques.

La redacció

LA SOCIETAT REPRESENTADA EN LA COMMEMORACIÓ DEL
COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA DEL 500
ANIVERSARI DE LA CONCÒRDIA, A INFARMA 2011.

El passat primer de març, al migdia, en el marc d’INFARMA 2011, el
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona va commemorar el 500 aniversari de la
Concòrdie apothecariorum Barchinone ... amb un acte convocat sota el lema
“La singularitat i la importància de la Concòrdia de 1511”.

En ell hi participaren els representants de totes les entitats que enguany
celebren l’efemèride. Obrí l’acte el president del Col·legi, Sr. Jordi de Dalmases,
intervenint posteriorment la Dra. Lourdes Cirlot, vicerectora d’Art, Cultura i
Patrimoni de la Universitat de Barcelona, el Dr. Joan Esteva de Sagrera, degà
de la Facultat de Farmàcia, el Dr. Josep M. Ventura Ferrero, president de la
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, el Dr. Xavier Sorní Esteva, president
de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia, i el Sr. Manel Subirà
Rocamora, president de la Fundació Concòrdia Farmacèutica.

La redacció

D’esquerra a dreta, el Dr. Xavier Sorní, el Dr. Joan Esteva, la Dra. Lourdes Cirlot, la Sra.
Neus Rams, el Sr. Jordi de Dalmases, el Dr Josep M. Ventura i el Sr. Manel Subirà, en

finalitzar l’acte.
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ACTE COMMEMORATIU DEL 500 ANIVERSARI DE LA CONCÒRDI A
A VILALLONGA DEL CAMP

El dissabte 30 d’abril de 2011, ens vàrem desplaçar a Vilallonga del
Camp (Tarragona) per assistir a l’”Acte commemoratiu del 500 aniversari de
laConcordie Apothecariorum Barchinone in medicinis compositis... (Barcelona,
1511)”, organitzat per la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia i el Museu-
Arxiu Pere Virgili de Vilallonga del Camp, comptant amb l’adhesió de les
següents entitats: Universitat de Barcelona, Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya, Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, Acadèmia de Ciències
Veterinàries de Catalunya, Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona,
Societat Catalana d’Història de la Medicina, Fundació Concòrdia Farmacèutica
i Institut d’Estudis Vallencs.

Unes seixanta persones ens trobarem al Centre Recreatiu de la població
a dos quarts de dotze del matí, per assistir a l’acte, que comptà amb la presència
de l’Alcalde Sr. Ignasi Valera i Cabré, que obrí la sessió. Seguidament
prengueren la paraula els representants de les dues entitats organitzadores, el
Dr. Jaume Bech Borràs, Director Científic del Museu-Arxiu Pere Virgili, i el
Dr. Xavier Sorní, president de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia,
que exposaren els motius de la celebració de l’acte. Tot seguit es pronunciaren
les tres ponències programades.

Taula presidencial de l’acte. D’esquerra a dreta, la Dra. Montserrat Duch, el Sr. Regidor de
Cultura, l’Alcalde de Vilallonga del Camp Sr. Ignasi Valera, el Dr. Jaume Bech i el Dr.

Xavier Sorní (foto de Pilar Riera).



 8

La primera ponència va anar a càrrec del nostre president Dr. Xavier
Sorní, que incidí en el “Significat i importància històrica de la Concòrdia de
1511”. Va destacar que és la segona farmacopea oficial del món i la primera
feta per farmacèutics, ja que la més antiga, el Receptari Florentí, editat a la
ciutat de Florència l’any 1498, fou redactada per metges. Va remarcar així
mateix que s’hi recullen més de tres-centes receptes consensuades entre la
cinquantena d’apotecaris que hi havia aleshores a la ciutat de Barcelona, i que
tenia per finalitat homogeneitzar les fórmules que es preparaven a la ciutat per
tal que tinguessin igual composició i qualitat.

A continuació, el Dr. Jaume Bech ens va parlar de “Les Concòrdies de
Barcelona en el camí de la farmàcia galènica a l’espagírica”. Ens introduí en
els medicaments químics, comentant l’obra de Fra Antoni Castell, apotecari
del monestir de Montserrat, i la Pharmacopea Catalana d’Alós. Per acabar, va
parlar-nos de la Tarifa del Protomedicat de Catalunya de 1702, amb un apartat
que evidencia que l’ús de medicaments espargírics o químics ja era usual en el
país en aquell moment.

La darrera ponència va anar a càrrec de la Dra. M. Montserrat Duch que
ens va parlar d’“El farmacèutic de Valls, Dr. Francesc Ballester Castelló,
descobridor i possessor d’un exemplar de la Concòrdia de 1511”. Va explicar-
nos que va trobar-la el 1942 a les golfes de casa seva quan va començar a
buscar entre els llibres antics dels seu avi apotecari com a resultat d’haver
llegit un article de Sergio Caballero Villaldea que comentava llibres antics de
Farmàcia. De seguida n’assabentà al Col·legi de Tarragona amb un text breu
per publicar sobre el contingut de l’obra i de com n’havia fet la descoberta.

La Dra. Duch explicà com l’exemplar de la Concòrdia, després de la
mort de Francesc Ballester, va passar  a mans  del Sr. Barba Casanovas, bibliòfil
que més tard va aconseguir un altre exemplar, també incomplet, trobat a Mataró
el 1947, i que disposant de tots dos va poder reconstruir un exemplar sencer de
la Concòrdia, que l’any 1980 va ser adquirit per la Facultat de Farmàcia de
Barcelona, gràcies a les gestions i a l’interès del professor Dr. Josep Maria
Suñé Arbussà.

Els parlaments, que tingueren com a eix comú la Concòrdia, ens van
permetre a tots els assistents conèixer la història de l’aniversari que se celebra
aquest any.

Va cloure l’acte el vicepresident del Museu-Arxiu Pere Virgili donant
les gràcies als presents tot convidant-nos a visitar la vila.

Tot seguit vam caminar pels carrers de Vilallonga del Camp, propera a
Tarragona i amb una població d’uns 2000 habitants. Vam admirar la seva
església d’estil neoclàssic del segle XVIII dedicada a Sant Martí, representat a
la façana en un relleu on se’l veu partint-se la capa amb un pobre.
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A continuació vam visitar el Museu Pere Virgili, que porta el nom del
gran cirurgià del segle XVIII nascut a Vilallonga del Camp l’any 1699. Pere
Virgili, que arribà a ser a ser cirurgià major de l’armada, fundà l’Ateneu
Quirúrgic de Cadis i el Col·legi de Cirurgia de Barcelona, i adquirí gran fama
per tot Europa. Al museu s’hi pot veure la representació d’un quiròfan d’un
vaixell de l’època, amb la taula d’operacions, els estris i medicaments, i alguns
llibres antics i referències a la seva vida.

Resulta esgarrifós avui en dia imaginar les condicions en què es
practicaven les operacions en aquells vaixells de guerra, quan omplien el terra

Instantània de la visita dels membres de la Societat a l’esgésia d’estil neoclàssic de Villlonga
del Camp (foto de Jordi Bru).

Instantànies de la visita al Museu Pere Virgili (fotos de Jordi Bru).



 10

de serradures abans de la batalla perquè xupés la sang dels ferits, molts d’ells
per les esquirles de fusta del casc de la nau que a manera de metralla feia molt
més mal que les pròpies bales dels canons.

Al museu es podien veure les serres i ganivets per fer les amputacions
sense altre anestèsic que el torniquet i una ampolla de rom, ja que el cloroform
no es va començar a utilitzar fins al 1847.

El museu és petit però està molt ben posat, i les explicacions de la
directora que ens va fer de guia va donar-nos una orientació sobre l’estat de la
cirurgia i la sanitat a l’època de Pere Virgili.

També va ser interessant la visita a l’ermita de la Mare de Déu del Roser,
que sembla ser una de les més antigues de la província de Tarragona.

El dinar va tenir lloc al restaurant l’Encanteri, on el primer encant són
els deliciosos jardins que l’envolten, amb uns arbres molt ben podats i retallats
i amb una gespa impecable.

Havíem triat el menú prèviament per correu electrònic. En una taula
llarga un abundant entrant de primer on cal destacar els bunyols de bacallà,
que eren boníssims. Entre els segons, rap, ventresca de tonyina, rissoto, picantó,
etc., cadascú, segons el seu gust, va menjar el que millor va preferir. A l’hora
del cafè va seguir una animada sobretaula i a partir de les cinc de la tarda poc
a poc cadascú va començar a fer el camí de tornada cap a casa.

Josep Bartomeus

Vista parcial de la taula en el Restaurant l’Encanteri (Foto Pilar Riera),
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“FARMACÈUTICS INNOVADORS”, COL·LABORACIÓ DE LA
SOCIETAT A CIRCULAR FARMACÈUTICA

Ja fa més de dos anys i mig que la nostra Societat va proposar una
col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, concretament, a
la publicació col·legial trimestral Circular Farmacèutica, de tal manera que en
cada número hi hagués una secció pròpia titulada “Farmacèutics innovadors”.
Aquesta proposta fou ben acceptada i la primera col·laboració aparegué en el
número corresponent al tercer trimestre de 2008 de la dita revista. En la
presentació de la Secció s’hi llegia el següent:

Sens dubte, la justificació de la permanència en el temps de les
professions rau en la seva capacitat de donar servei a la societat i
resposta adequada a les seves demandes i necessitats. Aquesta permanent
actitud de servei, es concreta en la tasca del dia a dia, però també en les
aportacions de destacats membres d’aquests col·lectius que, en el decurs
de la història, han contribuït als avenços de la ciència i la tecnologia i
que representen un veritable patrimoni dels mateixos.

En aquest sentit, dins el món de la Farmàcia existeixen nombrosos
personatges de gran rellevància històrica que s’han convertit en
veritables icones de la nostra professió. Això no obstant, molts d’altres
han fet aportacions de gran transcendència en àmbits més específics,
però que, en ocasions, romanen desconegudes per la majoria de
nosaltres. Aquesta és, doncs, la voluntat d’aquesta nova secció: a la
vegada que donar a conèixer de forma molt succinta les aportacions de
farmacèutics en diferents àmbits de la nostra activitat, enfortir el
coneixement d’il·lustres avantpassats nostres i el nostre sentiment de
col·lectiu, manifestar el nostre reconeixement envers ells i finalment,
reivindicar els seus orígens i aportacions com patrimoni de la Farmàcia.

El propòsit i comprimís de la Societat Catalana d’Història de la
Farmàcia, promotora d’aquesta iniciativa, és incloure, en successius
números de Circular Farmacèutica, breus ressenyes d’aquests
personatges, mantenint sempre una estructura similar. Tota col·laboració
serà benvinguda...

Fins avui (abril de 2011), la secció “Farmacèutics innovadors” ha vingut
publicant-se ininterrompudament, essent, doncs, ja onze els números en què la
Societat ha col·laborat.

- Vol. 66, n.3 (2008).- Presentació. X. Sorní, President de la SCHF;
Antoine-Augustin Parmentier, (1737, Montdidier – 1813. Paris), per
J. Boatella.
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- Vol. 66, n.4 (2008).- Jean Antoine Brutus Menier, (1795, Bourgueil –
1853, Passy), per J. Boatella; Josep Cuatrecasas Arumí (1903,
Camprodon –1996, Washington), per C. Benedí.

- Vol. 67, n. 1 (2009).- Agustín Trigo Mezquita i Agustín Trigo Miralles,
per. J. Boatella; P. Puig Muset, (Molins de Rei, 1911 –Barcelona, 1983),
per P. Puig Parellada.

- Vol. 67, n. 2, (2009).- Josep Belilla (o Velilla), per X. Sorní; Ignazcy
Lukasiewicz (1822- Zaadusniki – 1882, Korkowka, Polònia), per J.
Casas.

- Vol. 67, n. 3 (2009).- John Stith Pemberton (Knoxville, 1831 –
Edgewood, 1888), per J. Boatella; Caleb Davis Bradham (Chinquaoin,
1867 - ?, 1834), per J. Boatella.

- Vol. 67, n. 4 (2009).- Jan Pieter Minckelers (Maastricht, 1748-1824),
per X. Sorní; John Walker (Stockton-on-Tees, Tegne Unit, 1781 – 185),
per J. Casas.

- Vol. 68, n. 1 (2010).- Miquel de Garganta i Fàbrega (Olot, la Garrotxa,
1903-1988), per Joan Vallés Xirau; Antoine Arnault Quinquet
(Soissons, 1745 – París, 1803), per Josep Boatella.

- Vol. 68, n. 2 (2010).- Antoni Eleizagui López (Santiago, 1871 –1962),
per D. Gaspar; Julián Berasategui (Barcelona 1913-2009), per Tomàs
Berasategui.

- Vol. 68, n. 3 (2010).- Baltasar Domènech i Cortés (Falset, 1864-
Barcelona, 1923), per M. Subirà; Santiago Domènech i Oriol
(Barcelona, 1904-1996),  per M. Subirà.

- Vol. 68, n. 4 (2010).- Salvador Tayà Filella (Barcelona, 1883-1936),
per E. Barangé; Guillaume Louis Figuier (Montpeller, 1819- París,
1884), per J. Boatella..

- Vol. 69, n. 1 (2011).- Antoine Baumé (1728, Senlis (Ile-de-France) -
1804, París), per J. Casas; Hippolyte Mège - Mouriès (Draguignan,
1817- París, 1880), per J. Boatella.

Es pretén que de forma molt resumida i amb un format únic (“el
personatge”, “el farmacèutic”, “la innovació” i  “per saber-ne més”), quedin
recollides contribucions interessants de farmacèutics d’arreu del món en
qualsevol camp de la ciència, la tecnologia, les arts i la cultura, etc. Recordem
que aquesta és una secció oberta a la col·laboració de tothom que ho desitgi,
per a la qual cosa cal enviar la proposta a l’adreça de correu electrònic de la
nostra societat (schf@wanadoo.es).

Josep Boatella
Coordinador de la Secció “Farmacèutics innovadors”
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CARTELL COMMEMORATIU DEL 500 ANIVERSARI DE LA
CONCÒRDIA

Entre els mesos de setembre de 2010 i gener de 2011, es dugueren a
terme, en el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, tot un seguit de reunions
dels representants de totes les entitats disposades a commemorar, el 2011, el
500 aniversari de la impressió de la Concordie Apothecariorum Brachinone...:
la Universitat de Barcelona, la Facultat de Farmàcia, la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, la Fundació
Concòrdia Farmacèutica i la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia,
representada aquesta última pel seu president, el Dr. Xavier Sorní Esteva.

La raó de les reunions era conèixer com pensava commemorar
l’efemèride cadascuna de les institucions i també veure què podien fer en comú.
Una de les iniciatives, que finalment es dugué a terme, fou la impressió de dos
punts de llibre i d’un cartell commemoratiu, signats, mitjançant els respectius
logos, per totes les entitats implicades.

La proposta, tant dels punts de llibre com del cartell commemoratiu,
sorgí del Dr. Miquel Ylla-Català i Genís, representant de la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya. El lema comú, “Primera farmacopea del món feta per
farmacèutics”, fou concessuat entre tots. L’autor dels dissenys fou el Sr. Víctor
Oliva.

La redacció

Punts de llibre commemoratius del 500 aniversari de la Concòrdia de 1511. En el revers, hi
figuren els logos de les entitats que commemoren l’efemèride. Originals, 18,0 x 4,6 cm.
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Cartell commemoratiu del 500 aniversari de la Concòrdia de 1511. Al peu, els logos de les
entitats que commemoren l’efemèride. Original, 18,5 x 42,0 cm.
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RETROBAMENT I IDENTIFICACIÓ D’UN
EXEMPLAR DE LA CONCÒRDIA DE 1587.
M. Montserrat Duch Torner
Societat Catalana d’Història de la Farmàcia.

A finals del mes de juny de l’any 2009, a la Biblioteca Municipal de
Santander hi ingressà un nou llibre.

A les Biblioteques n’hi entren molts de llibres cada dia, però aquell no
era un llibre qualsevol. Es tractava d’un exemplar de Concordia
Pharmacopolarum Barcinonensium de componendis medicamentis
compositis…,obra impresa a Barcelona, a la impremta d’Humbert Gotard, l’any
1587. És la tercera de les Concòrdies editades pel Col·legi d’Apotecaris de la
ciutat de Barcelona el segle XVI, impresa, ja no en lletra gòtica com la de 1511
i la de 1535, sinó en cursiva itàlica adaptada a la impremta.

Es un exemplar en molt bon estat de conservació, però que li manca la
primera pàgina, la portada, circumstància que li fa perdre valor de mercat.

I ara ens preguntarem: ¿I com fou que aquest exemplar va anar a raure a
un lloc tan distant del seu punt d’origen i a una biblioteca municipal sense
relació aparent amb Barcelona?

La historia és un xic complexa. Aquesta Concòrdia sortí de Barcelona
quan el seu propietari, el Sr. Jesús Vallina Sánchez, professor de Restauració i
Documentació a l’antiga Escola de Biblioteconomia de Barcelona, es jubilà
l’any 1970.

Vallina traslladà la seva residència a Comillas, el seu poble natal, on
creà la “Fundación Jesús Vallina Sánchez” en un edifici adequat per a tal fi i
obert al públic, on diposità totes les seves col·leccions: llibres, mobles antics i
obres d’art acumulades durant tota la seva vida.

A la mort de Vallina, i acabar-se el fons de la Fundació, aquesta havia
d’ésser ser clausurada, i el seu marmessor, José Rebón, íntim amic seu i resident
a Barcelona, restava encarregat de repartir els seus béns tal com ell havia
establert.

Seguint les seves disposicions, va ser el propi Sr. Rebón qui va fer el
lliurament de la tercera Concòrdia de Barcelona a la Biblioteca Municipal de
Santander en la persona del seu Director, el Sr. Pablo Susinos Rada, el dia 20
de juny de 2009.

REV. SOC. CATALANA  HIST. FARM., 6 (16): 15-18 (2011). ISSN 1887-908X
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El fet que aquesta tercera Concòrdia de Barcelona es trobés a la biblioteca
particular de Jesús Vallina, que fou el restaurador de la Concòrdia de Barcelona
de 1511, em va portar a revisar les cartes de Francesc Ballester a Sergio
Caballero Villaldea, que em foren cedides pel seu fill Flavio Caballero, tal
com va quedar exposat en el meu discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya. Efectivament a la carta núm. 20 de l’annex del discurs,
Ballester escriu:

“Realmente tiene V. razón la tercera edición de la Farmacopea Catalana
es de 1587. Tanto este ejemplar como la Farmacopea Augustana están
en perfecto estado.”

Per tant, a la biblioteca de Ballester hi havia almenys un exemplar de la
tercera Concòrdia, editada i impresa l’any 1587. Caballero Villaldea, però, no
demostrà cap interès pel llibre.

Per saber si Ballester donava més referències sobre aquest exemplar de
la Concòrdia de 1587, que es trobava a la seva biblioteca, s’ha repassat la
monografia que redactà Ballester a rel del seu descobriment de la Concòrdia
de 1511, i que fou editada a expenses del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona
i difosa per tot l’àmbit nacional i estranger. Efectivament, a la pàgina 69 s’hi
llegeix, sobre aquesta Concòrdia:

“El ejemplar que tenemos a la vista, debió caer en manos de un
buen bibliófilo y un gran calígrafo pues algunas páginas que debían
estar mutiladas, aparecen como recién salidas de la prensa, al extremo
que si no fuera por la distinta coloración del papel, nadie sería capaz
de distinguir las letras salidas de las cajas y las salidas de mano de la
persona que las reconstituyó.

El libro está perfectamente conservado, pero le falta la portada,
que puede verse en el grabado nº V de “Orígenes de la Bibliografía
Farmacéutica oficial y en especial de la Española” del Dr. Folch.”

Però a l’apèndix d’aquesta monografia, Ballester afirma que remenant
armaris ha trobat alguns llibres més, i acaba la relació amb la següent anotació:

“Y por último un ejemplar de la Concordia de 1587, en perfecto
estado de conservación, con su portada enterita y enriquecida por unas
hojas intercaladas, escritas a mano, en las que además de detallarse
alguna receta no contenida en el libro, se indican lasformas,modos y
épocas del año en que deben recojerse los vegetales aplicados a la
farmacia, plantas enteras, flores, hojas, rizomas. Frutos, tubérculos ,
etc.”
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En el discurs de recepció del Dr. Josep M. Suñé Arbussà a la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Barcelona (actualment de Catalunya) com a acadèmic
numerari (17 de mars de 1977”, titulat “Las Concordias de Barcelona del siglo
XVI,  a la pàgina 64 es refereix a exemplars localitzats per Martínez Passapera
que diu que de la tercera Concòrdia se’n conserven molts més d’exemplars
que de les dues primeres, i comença una relació numerada, com a número 1
cita “Ejemplar perfecto del Dr. Francisco Ballester Castelló, de Valls pero sin
portada”, i continua fins a vuit exemplars. En aquest punt Suñé Arbussà diu:

“De la anterior relación ignoramos el paradero del ejemplar
que fue del Dr Ballester (número 1 en la relación) . Sin embargo son
interesantes los detalles que da el propi Ballester en su libro”.

“Al final del libro Ballester hace de nuevo referencia a un
ejemplar de la Concordia de 1587 que parece ser otra distinta de la
anterior”.

Suñé continua la relació exhaustiva de Concòrdies fins al número 23.
De la segona de Ballester ja no en parla més.

Ballester morí sense haver venut les seves Concòrdies. Tots els seus
llibres els heretà la seva filla Carme, que residia a Barcelona. Aquesta filla fou
localitzada per Lluís Barba Casanovas, arquitecte barceloní que, al costat del
seu estudi d’arquitectura, tenia un petit despatx on negociava amb llibres antics
i que anomenà “Llibreria Pro Libris”. L’adreça era Av. José Antonio Primo de
Rivera (actualment Avinguda de les Corts Catalanes), 631 pral. Fou allí on la
filla de Ballester negocià la venda de la Concòrdia de 1511 i, probablement,
altres obres de la biblioteca del seu pare.

El Sr. Jesús Vallina era un assidu visitant de “Pro Libris” i fou el
restaurador de la Concòrdia de 1511 per encàrrec exprés del Sr. Lluís Barba
Casanovas a títol de feina particular. Cal recordar que Jesús Vallina Sánchez
era professor de Restauració a l’antiga Escola de Biblioteconomia de Barcelona
i que en els encàrrecs particulars que realitzava al seu domicili, l’ajudava la
seva esposa Mabel, també restauradora.

Quan jo buscava dades sobre Jesús Vallina i la seva relació amb la
restauració de la Concòrdia de 1511, vaig telefonar a Comillas preguntant per
ell. Em respongueren que feia poc temps que havia mort, que la Fundació era
en vies de tancament per esgotament del fons i que tots els seus papers
particulars els tenia el seu amic i marmessor Sr.Rebón, que vivia a Barcelona,
facilitant-me la seva adreça i telèfon.

Vaig tenir una conversa telefònica amb aquest senyor, que molt
amablement es disposà a revisar tota la documentació. Un cop feta la revisió,
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em digué que no n’hi havia cap de document que cités aquesta restauració,
però que hi havia una referència a una Concòrdia que estava a la Fundació, i
s’oferí a enviar-me fotocopiades les primeres planes, amb una advertiment: hi
faltava la primera que feia de coberta o portada. Era tot el que havia trobat i
que potser em seria d’alguna utilitat per les meves investigacions.

I el 20 de juny del 2009, quan va anar a la Biblioteca Municipal de
Santander a fer el lliurament d’aquest exemplar de la Concòrdia de 1578, tal
com havia estipulat Vallina, va complir la seva promesa: enviar-me les
fotocòpies.

 Rebudes aquestes, vaig poder constatar que efectivament es tractava
de les dues primeres pàgines introductòries d’aquesta Concòrdia. Li vaig donar
les gràcies i vàrem acordar tenir una trobada per a donar-li una fotocòpia de la
primera pàgina perquè s’adjuntés al llibre. Malauradament, la salut del Sr.
Rebón va anar deteriorant-se i aquesta entrevista no va tenir lloc.

Donat tot l’historial del Sr. Vallina, el detall de faltar-li la portada em va
fer sospitar que aquest exemplar podria ser el que originàriament es trobava a
la biblioteca del Dr. Ballester i numerat amb el núm. 1 a l’inventari de Suñé.
Hi havia un detall descrit pel propi Ballester que ratificaria la seva procedència:
la diferència de color dels fulls reconstruïts.

Per corroborar-ho, vaig telefonar a la Biblioteca Municipal de Santander,
i el Director, Sr. Sussinos, em posà en contacte amb la bibliotecària encarregada
de la secció de llibres antics. Li vaig demanar que repassés el llibre per veure
si hi havia algunes pàgines de diferent color, a canvi, jo li enviaria fotocopiada
la portada per a completar l’exemplar. Al cap de pocs dies la bibliotecària
corroborà les meves sospites: existien unes planes de diferent color.

Ja no tenia cap dubte: l’exemplar de la tercera Concòrdia que durant
tants anys va ser utilitzat, cuidat i posteriorment arraconat en una farmàcia de
Valls, ara es trobava en una Biblioteca a la vora del Cantàbric, lluny de la
Mediterrània que la va veure néixer.

Aquest article dóna constància de la identificació del primer exemplar
de la Concòrdia de 1578, catalogat amb el número 1 com provenint de la
biblioteca del Dr. Ballester als inventaris de Martínez i Suñé, que aquest últim
dóna per desaparegut.

De l’altre exemplar trobat a última instància, de més valor de mercat
que el primer, no n’ha quedat cap rastre d’on pot haver anat a parar, però si
algun dia surt a la llum serà fàcilment identificable per la descripció exhaustiva
que en féu Ballester

Si alguna persona que llegeixi aquest article va per Santander i té
curiositat de veure aquesta Concòrdia, l’adreça de la Biblioteca Municipal de
Santander és: c/ Gravina, 4, 39001 Santander. Tel 942203123.
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DERIVATS LACTIS SINGULARS: ALIMENTS,
MEDICAMENTS I MATERIAL PLÀSTIC.
J. Boatella
Universitat de Barcelona. boatella@ub.edu

INTRODUCCIÓ

L’origen, propietats i les especials característiques de composició de la
llet, sempre han despertat un gran interès per a aquest producte i justifiquen,
en definitiva, la seva inclusió en el grup d’aliments amb un elevat valor simbòlic.
A partir d’ella, s’han elaborat nombrosos derivats –observis que “fou un dels
primers aliments que va entrar en l’era industrial”, tal com assenyala Espeitx1-
per a l’alimentació normal dels individus (evaporada, condensada, en pols,
formatge, mantega, nata, etc.), preparacions culinàries (dolç de llet, arròs amb
llet, crema, llet fregida, quallada, etc.), així com nombrosos preparats dietètics
(llets acidificades, albuminoses, lactoserum, babeurre, etc.), alguns dels quals
acompanyats, fins i tot, d’un cert caràcter llegendari com és el cas de la
“oxigalata”, el “koumis” o la “zytogala”. No obstant, des d’un punt de vista
dietètic i malgrat les seves reconegudes virtuts, el règim lacti té també, en
ocasions, algunes connotacions negatives -“Recomendamos que antes de
añadirla a la comida se consulte al médico… Se ha de beber a buches
especiados... se llegaría a la indigestión que se suele combatir añadiendo
bicarbonato… pero no a todos les gusta el sabor” 2- i és responsable de rebuig
i intoleràncies.

Per altra banda, les característiques de la llet de vaca (i també les d’altres
espècies), han permès la substitució de la llet humana en l’alletament artificial,
fet que va generar l’aparició de diferents tipus de preparats (o fórmules)
“humanitzades” o “maternitzades” i el desenvolupament d’un important sector
econòmic representat per empreses prou emblemàtiques.

1) Espeitx, E. (1998) El valor simbólico de los alimentos: el caso de la leche.
Alimentación y cultura: actas del congreso internacional, Museo Nacional de
Antropología. España.

2) Mestayer de Echagüe, M. (1943) Historia de la gastronomía. Espasa-Calpe S.A.,
Madrid.
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A la llet se li han atribuït també diferents propietats terapèutiques i virtuts
cosmètiques, i és per això que se l’ha recomanat com a aliment-medicament
en trastorns de l’aparell digestiu i del respiratori, malalties de la bufeta i també
per a banys, gargarismes i cataplasmes. A més, a partir de la segona meitat del
segle XIX, va prendre importància el concepte de “llets medicamentoses”,
fonamentades en l’administració a femelles de diferents espècies, diverses
substàncies actives (arsènic, iode, mercuri, etc.), amb objecte d’emprar la llet
obtinguda com a vehicle d’administració d’aquests principis.

En base a tot això, al llarg de la història s’han elaborat diferents productes
que, a la llum dels coneixements actuals, presenten un interès evident, bé sigui
per la seva originalitat, o per haver estat precursors d’altres plenament vigents
en l’actualitat, mentre que altres no varen aconseguir perdurar amb el pas dels
anys.

I.- ALIMENTS

Independentment de les diferents formes tradicionals i habituals de
consum de la llet i derivats, s’han proposat algunes preparacions poc conegudes,
d’entre les que poden destacar-se les següents:

Pólvores de llet (1850 aprox.)

Com a un exemple dels anomenats “medicaments agradables”3, Gay
descriu la següent preparació: “Se tritura la sal de sosa (30 cg) y se disuelve en
agua (30 cg); se echa esta solución en la leche (1000g) y se calienta. A un
calor suave. Cuando la masa ha disminuido, se añade poco a poco el azúcar
(500 g), agitándolo vivamente, y se reparte sobre platos en capas delgadas
que se dejan secar en estufa. Es menester preservarlo de los insectos que son
ávidos de esta preparación. Al cabo de unos días se desprende con cuchillo la
pasta desecada, se reduce a polvo muy fino que se pasa por tamiz de seda muy
tupido. Para aromatizar agradablemente este polvo, se añadirán cuando la
leche se reduzca a la cuarta parte de su volumen 64 gr. de jarabe de horchata
y se continuará en lo demás como se ha dicho. Puede emplearse en dosis de
30 a 60 gr. para cada botella de agua” 4.

3) Boatella, J. (2008) “Els medicaments agradables (s. XIX): noves relacions entre la
Farmàcia i la Bromatologia”. Rev. Soc. Catalana Hist. Farm., 3, 9, 25-32.

4) Gay, J.P.L. (1856) Formulario de los medicamentos agradables, que acompaña a
la farmacopea de Mompeller. Ruiz R. Trad. Imprenta Manuel Álvarez. Madrid.
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“Lactavinaigre” (1914)

Segons J. F. Bourgeois5, fou I. Bourgeois qui, l’any 1914, va elaborar
per primera vegada aquest producte. S’obté per fermentació acètica i làctica
del babeurre o del sèrum; és aromàtic, de sabor agradable i té un pH de 3,4.
Preparat pels Laboratoires du Lactavinaigre (París)6, s’anunciava en els
formularis de medicaments dels anys 40 i es recomanava pel tractament de la
hiperclorhídria, dispèpsia, colibacilosi, hipertensió, diabetis, etc.

Llet Maggi (1932)

En publicacions franceses de l’àmbit farmacèutic dels anys 307, poden
trobar-se anuncis d’una denominada llet Maggi («Lait homogénéisé saccharosé
stérilisé... qui manquait dans la gamme des laits mis a disposition du médecin
pour les besoins de la nutrition des enfants du premier age. »). Tenia una
quantitat de sucre afegit inferior a la de la llet condensada i la seva virtut (i
novetat) era la de tractar-se de llet homogeneïtzada esterilitzada (Imatge 1).

Llet escumosa (o “axampanyada”) (1940)

 Sobre aquest producte existeixen dues versions. Per a alguns, es tractava
d’una llet fermentada preparada per addició de llevat de cervesa i sucre a la
llet, seguit de fermentació en ampolles tancades hermèticament. Segons Casares,
és la llet sana i sencera, addicionada d’un aroma (vainilla, cafè, cacau, essències
naturals), edulcorada i sobresaturada d’anhídrid carbònic8.

“Albúgeno” (1947)

Aquest fou un producte realment curiós i propi d’èpoques d’escassesa.
S’emprava com a cobertura en confiteria y pastisseria. Casares el descriu de la
següent forma: “Añadiendo la cantidad necesaria de pectina a la leche
descremada se obtiene una emulsión densa. De esta emulsión se separa un
líquido verde amarillento que es el suero lácteo, con albúmina, lactosa y

5) Bourgeois J.F. (2003) Historia de un vinagre elaborado solamente en Suiza.
Primeras Jornadas de I+D+I de la elaboración de vinagres de vino. Universitat
Rovira y Virgili.

6) Vidal, L. (1939) Dictionnaire de spécialités pharmaceutiques. Office de
vulgarisation pharmaceutique. Paris.

7) Merveau J. (1932) Office Commercial Pharmaceutique. Specialités
pharmaceutiques. Paris.

8) Casares R. (1947) Tratado de Bromatologia. 2a ed. Editorial S.A.E.T.A. Madrid.
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pectina. De ella se extrae el albúgeno, que se emplea en la confitería. El
albúgeno sustituye a la clara de huevo en el 80% de sus usos, tiene igual valor
alimenticio y es muy barato. Si el suero dicho anteriormente se deseca por el
método de Krause se obtiene el aminógeno con una composición de 75% de
lactoalbúmina, 6% de lactosa y 3,4% de agua. Tiene color blanco y se disuelve
completamente en agua”8.

Llet “recombinada” (1955)

Va aparèixer als Estats Units durant la dècada dels anys 50 i es tractava
de llet prèviament fraccionada: “... gracias a que la ciencia ha logrado realizar
las operaciones siguientes: Separar los constituyentes sólidos que componen

Imatge 1. Publicitat de Llet
Maggi de l’any 19327 .
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la leche de manera que pueden llevarse a lugares alejados … combinando
luego la leche desnatada desecada y la grasa de leche previamente
deshidratada (llamada aceite de mantequilla)”9. Si bé al nostre país va tenir
poca importància, en altres (especialment de l’Amèrica del Sud) encara és
vigent i el concepte s’aplica d’una forma genèrica a les mescles de sòlids no
grassos i grassa làctia amb aigua i/o llet líquida.

Mantega “maternitzada”: “Cremacás” (1955)

 Aquest producte, des d’una perspectiva actual, és realment curiós.
S’anunciava amb els següents termes: “ ¿Como aumentar el aporte graso al
lactante? ... es similar químicamente a la grasa de leche de la madre?”. Sembla
que es tractava d’una emulsió elaborada amb grassa làctia i oli d’oliva i
l’empresa preparadora era “Alimentació Dirigida S.A.”, participada per
l’Instituto Llorente, La Castellana, S.L. i Ventosilla, S.A.10, 11. (Imatge 2).

9) Strobel D.R., Babcock C.J. (1955) Recombined milk: a dependable supply of fluid
milk far from the cow. Inform 84. United States Dept. of Agriculture, Foreign
Agricultural Service.

10) “Cremacás” (1955) Publicitat. Revista Española de Pediatria.
11) ABC 06/03/1956.

Imatge 2. Publicitat de Cremacás de l’any 195510.
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II.- MEDICAMENTS

Si bé que, com a tal, la potència terapèutica de la llet pot qualificar-se
de feble, hom pot trobar referències del producte en diferents tractats antics.

Així, alguns formularis de finals del segle XIX12 destacaven els usos
terapèutics de la llet sencera, recomanada en malalties de l’estómac,
albuminúries, caquèxia, tisi, hipertensió, bronquitis cròniques, convalescència,
etc., i del sèrum, emprat com a laxant i diürètic. A banda d’aquests usos, al
llarg de la història també han aparegut alguns preparats poc coneguts, com els
“puches”, la lleta per a diabètics, les injeccions de llet, els caseïnats, la “Lac
humanisatum”, el “Lactosmose”, el “Lactacyd” o la llet “hipotensora”.

Els “puches” (1841)

A mitjans del segle XIX i dins la classe “Amidólics” (a base de midó,
segons la nomenclatura de l’època) dels preparats farmacèutics, s’incloïa el
gènere dels “Puches” (del llatí pultes: farineta), descrits de la forma següent:
“… son unos medicamentos internos, obtenidos por la decocción en la leche
de ciertas harinas y féculas y edulcorados con azúcar. Estos medicamentos se
presentan en forma de una masa blanca, opaca, blanda, y sin tenacidad.
Constituyen un alimento agradable y sano; y mediante la adición de sustancias
capaces de modificar sus propiedades médicas, se pueden convertir en
medicamentos y alimentos a la vez”. Es preparaven simples o bé addicionats
de safrà, vainilla, etc.)13.

Llet per a diabètics (1900)

Patentada por E.W. Morris el 1900, aquest tipus de llet s’obtenia per
addició d’àcid acètic glacial a la llet descremada i posterior solubilització de
la caseïna amb hidròxid potàssic. Finalment s’addicionava la nata (que
prèviament s’havia separat), sacarina, fosfat sòdic, suc de llimona, formol i
aigua destil·lada14. Aquest llarg procés tenia com a únic objectiu, l’eliminació
del sucre (lactosa) propi de la llet.

12)Bouchardat A. (1885) Novísimo formulario magistral. Casaña J. trad. Carlos Bailly-
Bailliere. Madrid.

13)Fors, R. (1841) Tratado de farmacia operatoria (o sea farmacia experimental).
Imp. Jose Taulò. Barcelona.

14)Woolley S.W., Forrester G.P. (1929) “Pharmaceutical formulas”. Vol I. The Chemist
and Druggist. London.
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Pastilles de iogurt (1910)

Els descobriments de S. Grigorov i de I. Metchnikoff sobre els bacils
làctics i el seu paper com a factors de salut, varen despertar un gran interès pel
consum de llets fermentades (iogurt, kefir, kumys, etc.) (Imatge 3).

Imatge 3. Publicitat (paper secant) de Lacto-
antisepsine, París (1930 aprox.).

 En relació amb aquest tema, després d’una primera patent (“un
procedimiento de fabricación de tabletas de kéfir”), sol·licitada l’any 1908
per Rosenberg, varen comercialitzar-se diferents productes (en pastilles) que
contenien aquests microorganismes, com les famoses “tabletas Zher–Yoghourt”,
Danone(Imatge 4), etc., i també d’altres medicaments, ja més coneguts, com
el Lacteol de Boucard, Biolactyl, Lactoseptol, Lactófilus, etc.

Injeccions de llet (1920)

Durant els anys 20, es publicaren nombrosos treballs relacionats amb
l’estudi del valor terapèutic de les injeccions de llet15. Les aplicacions més

Imatge 4.- Publicitat de pastilles Danone de
l’any 1925, apareguda a Paidoterapia.

15)Temporal, M. (1921) “Le valeur thérapeutique des injections de lait”. Lait, 1, 386-
391.
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importants se centraven en el tractament de la intolerància a la llet en els nadons
i també en el camp de l’oftalmologia (“Dans les affections infflamatoires aiguës
de l’oeil si rebelles a tous les traitements… nous n’avons obtenu… rapides…
succès… avec aucune autre medication”). També varen emprar-se en el
tractament de la grip, la pneumònia, angines, erisipela, peritonitis, orquitis,
etc. En aquests casos, eren habituals unes dosis de l’ordre de 5 ml/día. Un
preparat emblemàtic fou el “Lactoproteido Carrion” (Produits biologiques
Carrion. París), per a injeccions hipodèrmiques o intramusculars de llet
homogeneïtzada. Altres especialitats semblants foren el Caseosán, la
Soluprotina (caseína peatonizada), etc.6, 16.

Caseïnats(1921)

L’ús terapèutic de proteïnes làcties en pols va iniciar-se amb els treballs
de Raczynski y Freund17. S’empraven com a complements dietètics en el
tractament de trastorns digestius dels nens, essent alguns dels preparats destacats
d’aquest grup, els caseïnats de calci com la Caseona (“ Preparado albuminoideo
alimenticio, extraído de la leche desnatada. Polvo gris amarillento, inodoro,
insípido que forma con el agua fría una masa casi gelatinosa; es completamente
soluble en agua caliente”) i Casealba (“Si a un niño de pecho se le administran
unos suplementos de Casealba empieza a ganar peso y mejora su estado
general. En la hipogalactia es un magnífico recurso. Indicaciones: vómitos
diarreas de fermentación (verdosas), prematuros, débiles, congénitos. Diatesis
exudativa. Dispepsias ácidas. Atrepsias. Hipotrofias. Albuminiza la leche de
mujer”) o de sodi, com el Plasmón i la Protona. Normalment, s’administraven
dissolts en llet, aigua de Vichy, etc.18, 19.

“ Lac humanisatum” (1925)

Aquesta fórmula, dels anys 20, mereix una menció especial atès que
forma part dels orígens dels preparats infantils emprats en l’alletament artificial.
La llet “humanitzada” es preparava aleshores de la forma següent: “Se trituran
6,5 gr. de azúcar de leche con 58,8 cm3 de agua destilada, se pone la mezcla

16)Weitz, R. (1926) Formulaire des médicaments nouveaux. Lib. J. Baillière et fils.
Paris.

17)Goday S., Carbonell M. (1932) Trastorns nutritius del lactant. Volum I. Monografies
Mèdiques, VII, 62.

18)Casealba (aprox. 1950). Laboratorios SPA. Mataró.
19)Medicamenta: guía teórico-práctica para farmacéuticos, médicos y veterinarios

(1921) Soler, E. y col. trad. Edit. Labor. Barcelona.
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en un frasco que contenga 56,8 cm3 de leche vaca fresca y 14 cm.3 de nata, se
coloca el frasco, durante 15 minutos en, en agua a 38º, luego se hierve y se
enfría a la temperatura ordinaria”20.

“Lactosmose” i “Lactacyd” (1930)

La comprovació de la capacitat desinfectant de l’àcid làctic, va motivar
l’aparició de nombrosos preparats que buscaven aquesta acció mitjançant
l’addició de bacils làctics (o de l’àcid) a substrats lactis. Un exemple d’aquest
tipus de productes fou el Lactosmose (elaborat amb cultius de bacils i sèrum
isotònic, pels laboratoris Lavril de París), indicat en cures de desinfecció,
cremades, hematomes, úlceres, supuracions, etc. Els mateixos laboratoris,
preparaven també el Lactacyd, una de les especialitats que ha esdevingut més
popular. En aquest cas, es tractava d’una emulsió formada per lactosèrum àcid,
bacils i oli d’halibut. El producte tenia un pH de 5,2 (semblant al de l’epidermis)
i en la seva propaganda es destacaven les seves propietats desinfectants (bacils
làctics), reconstructores (sèrum) i activitat biològica (oli)6.

Llet “hipotensora” (1936)

Aquest producte, elaborat per les “Granjas Marinette S.A.”, s’anunciava
a la premsa21 com un preparat “antiapopléptico y antirreumático, regulador de
la tensión arterial que evita y cura la temida y frecuente hemorragia cerebral
(Feridura). Es diurética, depurativa y laxante. La leche animal, la
vegetalizamos, asociándola al principio activo del Allyum sativum (variedad
Alba), curando así por inhalación”(Imatge 5).

III.- MATERIAL PLÀSTIC

La galalita (1880)

A partir de mitjans del segle XIX, va iniciar-se la història d’un derivat
de la caseïna que hom coneix amb el nom de galatita (o galalita, ivori artificial,
banya artificial, erinoid). Amb antecedents en les observacions fetes l’any 1835
per E. Childs sobre el poder “plàstic” d’aquesta proteïna, A. Pellerin i L. Orosdi
patentaren el 1880 un producte denominat galalita, el procediment d’obtenció
del qual fou perfeccionat el 1897 per W. Krische y A. Spitteler, després que
Trillat posés de manifest (1891) l’efecte del formol en l’enduriment dels

20)Rosenberg, H. (1925) Pharcopendium. Trad. E. Soler Trad. Edit. Labor S.A.
Barcelona.
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albuminoides. En caducar la patent, es varen crear empreses productores
d’aquest material en diferents països, essent algunes de les més importants la
Internationale Galaith Geselleschaft Hoft (Alemanya), Compagnie Française
de Galalithe (França), Erinoid Ltd (Anglaterra), etc.

El producte pot obtenir-se per via humida (caseïnes àcides) o seca
(caseïnes alcalines). En el primer cas, el precipitat de caseïna es premsa i dins
d’un motlle, se sotmet a pressió. Després, la massa es tracta amb formol per
aconseguir el seu enduriment. La principal aplicació d’aquest material fou la
manufactura de botons, material elèctric decoratiu, estilogràfiques, boles de
billar, etc. També a partir de la caseïna i mitjançant diferents tractaments (sosa,
clorur càlcic, etc.) s’han obtingut gomes, emprades curiosament entre d’altres
usos, en la fabricació d’aeroplans22, 23.

Imatge 5.- Publicitat de la llet hipotensora de l’any 193621.

21)La Vanguardia 28/6/1936.
22)A.M. (1943) “Derivados de la leche. La caseína plástica y la goma de caseína”. El

Monitor de la Farmacia y de la terapéutica. XLIX, 1329, 377-383.
23)Zinner A. (1945) “La Galatita”. Ibérica, 13, 310-314.
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EL FARMACÈUTIC DE VALLS DR. FRANCESC
BALLESTER I CASTELLÓ, DESCOBRIDOR I
POSSESSOR D’UN EXEMPLAR DE LA
CONCÒRDIA DE 1511
Dra. M. Montserrat Duch Torner
Societat Catalana d’Història de la Farmàcia

Quan vaig decidir realitzar la meva tesi doctoral sobre la Concòrdia de
1511 vaig treballar amb el facsímil editat pel Centre de Publicacions de la
Universitat de Barcelona.

La introducció i comentaris sobre l’obra varen anar a càrrec del Professor
Dr. Josep M. Suñé Arbussà, Catedràtic d’Història de la Farmàcia i Legislació
Farmacèutica a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.

En aquesta introducció, Suñé Arbussà cita articles de dues persones que
varen ésser peces clau en el redescobriment de la Concòrdia de 1511. Un, de
Sergio Caballero Villaldea titulat “Libros viejos de D. Francisco Ballester”,
publicat a Farmacia Nueva el 1943 (VIII, 598/699), i un de Francesc Ballester
Castelló, publicat a la secció científica també de “Farmacia Nueva” sota
l’epígraf “Curiosidades históricas” i amb el títol “De libros viejos”, on el
farmacèutic de Valls Dr. Francesc Ballester publicava, el novembre de 1943,
una nota donant a conèixer uns llibres antics trobats entre els llibres del seu
avi també farmacèutic.

Qui era Sergio Caballarero Villaldea?
Era un doctor en Farmàcia de Madrid que, a més de tenir farmàcia pròpia

al carrer Barquillo 7, es dedicava a l’estudi de la Historia de la Farmàcia
Hispana. També col·leccionava llibres antics referents a l’art de l’apotecaria i
publicava “Notas” sobre apotecaris preeminents i articles en revistes
farmacèutiques.

* La present col·laboració correspon a la ponència de l’autora a l’Acte commemoratiu
del 500 aniversari de la Concordie Apothecariorum Barchinone in medicinis
compositis... (Barcelona, 1511), organitzat per la Societat Catalana d’Història de la
Farmàcia i el Museu-Arxiu Pere Virgili de Vilallonga del Camp, celebrat a Vilallonga
del Camp el dia 30 d’abril de 2011.
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Un d’aquests articles, titulat “De libros viejos” i publicat el novembre
de 1942 a la revista Farmacia Nueva, induïa als farmacèutics a revisar els
llibres antics de les seves biblioteques. Aquest article, un any després d’ésser
publicat, caigué a mans del Dr. Ballester, i aquest recordà que a les golfes de
casa seva, ja tancada la farmàcia heretada dels seus antecessors, hi restava la
biblioteca dels seus avantpassats apotecaris. En revisar-la, hi va trobar un volum
enquadernat en pell que incloïa Concordie Apothecarirum Barchinone in
medicinis compositis, impresa en lletra gòtica a Barcelona el 1511, junt amb
un Lumen Apotecariorum incomplet; desgraciadament a la Concòrdia també
hi faltaven 10 folis.

El Dr. Ballester posà en
coneixement del Col·legi de
Farmacèutics de Tarragona el seu
descobriment, el qual li publicà la
monografia sobre la seva important
troballa.

Al mateix temps, va escriure
a Sergio Caballero Villaldea dient-
li que gràcies al seu article
Concòrdia sortia de nou a la llum, i
demanant-li li enviés una còpia del
seu article “De libros Viejos”
publicat a “Farmacia Nueva”.

A partir d’aquesta petició es
generà una correspondència que
establí un lligam de mútua amistat.

La personalitat de Ballester
em va atrapar en conèixer totes
aquestes dades i fou el que em portà
a esbrinar més coses d’ell.

En un dels meus viatges a
Madrid, vaig telefonar al Colegio
de Farmacéuticos de Madrid
demanant per Sergio Caballero
Villaldea. Em digueren que havia mort i que la farmàcia del carrer Barquillo
l’havia heretat el seu fill Flavio Caballero.

Vaig anar a la farmàcia on en vaig presentar com a vicepresidenta de la
Societat Catalana d’Història de la Farmàcia. Em rebé molt atentament i li vaig
parlar dels meus estudis sobre la Concòrdia de 1511. Li vaig preguntar si
recordava alguna cosa sobre la correspondència i amistat del seu pare amb el

Francesc Ballester i Castelló (Valls 1865-
Valls 1950)



 31

Dr. Francesc Ballester. Em digué que
miraria entre els papers del seu pare,
que era una persona molt ordenada, i
em cità a tornar-hi dos dies després.

Quan hi vaig tornar, em sortí
portant a les seves mans un vell sobre
reutilitzat, on es podia llegir amb lletra
manuscrita “Ballester”, i deixant el
sobre damunt la taula em féu una
proposta: ell em donaria tota la
correspondència que tenia sobre
Ballester a canvi que amb totes les
dades contingudes en aquestes cartes
jo escrivís i publiqués una biografia de
Ballester relacionada amb el món
farmacèutic, cosa que el seu pare havia
promès a Ballester reiterades vegades
dedicar-li una “Nota” dins la col·lecció
de “Notes” sobre farmacèutics hispans,
i que no ho havia arribat a realitzar. Em
vaig comprometre a fer-ho.

Un primer i succint estudi es
publicà a la Revista de la Societat
Catalana d’Història de la Farmàcia. Un
estudi molt més complet d’aquesta
correspondència fou la base del meu discurs d’entrada a la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya el proppassat dia dos de juny de 2010.

Seguint aquesta correspondència, a la carta 28, el fill del Dr. Ballester,
Francesc Ballester i Murtra, respon a una d’enviada per Sergio Caballero en la
qual li demanava que li enviés una fotografia i dades sobre el seu pare. Diu,
textualment:
:

“Aunque un poco tarde, le envío unos datos sobre mi padre, se
los pedí a un buen amigo que fue alumno suyo de bachillerato, abogado
de profesión, persona de mucha cultura y que también tiene intención,
en su día de publicar una pequeña biografía de papá.

Para mí es difícil hablar de mi padre, porqué no sé en qué forma
hacerlo. Tenía dos aspectos: uno como hombre de casa sencillo, amable
en extremo para todos los que venían a pedirle un consejo y dedicando
la mayor parte de sus horas a la lectura y a escribir sus cosas. Se

Portada del Discurs ingrés de la Dra.
M. Montserrat Duch Torner a la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya,

llegit el 2 de juny de 2010 i titulat
”Noves aportacions sobre el

retrobament de la Concòrdia de 1511”.
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levantaba a las nueve y en estos últimos años se acostaba a las once.
Era muy frugal en la comida. Después el hombre público por de fuera,
en ese aspecto más le conocen los que alternaban con él más que
nosotros sus hijos. Además influyó en el conocimiento de mi padre el
hecho de que a los16 años tuve que marcharme de casa, pues la dichosa
economía no llegaba para todos y volví 12 años después, para intentar
poner en marcha un laboratorio de análisis de vinos, que mi padre
tenía en completo abandono. Logré mi propósito y desde hace bastantes
años poseo un Consultorio Enológico que se dedica a los análisis de
vinos y sus derivados y a la elaboración de los mismos.

En este consultorio mi papá tenía la parte de análisis de abonos,
tierras, etc., y con mi actividad,, ya que soy el técnico de algunos
Sindicatos Agrícolas de la comarca, resolví la cuestión económica de
papá y la mía. Creo que me marcho mucho del fin primordial y volvemos
a mi padre.

Para escribirle esperaba las cuartillas con los datos biográficos
que hace un par de días he recibido y seguidamente se las mando a Vd..
Creo que son acertados

No fue el primer director de la Escuela Elemental del Trabajo de
Valls, sinó uno de los primeros, y poco después de la creación de la
misma, Lo fué largos años hasta 1936, del 36 al 38, aunque seguía
siéndolo, creo había un delegado político, y naturalmente dejó de ser
la escuela de antes. Al terminar la guerra dejó por completo la enseñanza
(la particular, pues como profesor y director de la escuela del Trabajo
quedó cesante sin dársele explicación alguna) y un poco cansado y
amargado.

Incluso tuvo que presentarse al tribunal de Responsabilidades
Políticas en Tarragona, y al verle el presidente le dijo: Hasta Usted Sr.
Ballester, váyase a casa, váyase, qué calamidad. No concebía que un
hombre como él bueno y honrado y a su edad pudiera ser obligado a
presentarse ante uno de aquellos tribunales. Caso absurdo de la vida
política.

Hace unos días, y creo que como desagravio, la Asociación de
alumnos y ex-alumnos de la Escuela del Trabajo le hicieron un homenaje
junto con mi suegro y Sr. Mateu por ser los tres los fundadores de dicha
Asociación y quizá de la misma Escuela. Yo nunca he podido perdonar
lo que hicieron con mi padre, hombre que no tenía un no para nadie,
aquello me pareció que llegaba un poco tarde y resultaba incluso un
poco ridículo para los que querían desagraviar.
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Estos datos se me han ido de la mano sin querer, quizá son
contraproducentes, pero me han salido, son verdad y ahí van.

Mi padre era un hombre muy agradable y era muy admirado por
el sexo femenino al que siempre aludía en sus conferencias y sermones
de forma muy galante.

Honrado y de una entereza formidable. Tuvo algunas
oportunidades para hacerse una posición, pero su poco apego a lo
material, su temperamento bohemio, la política de su tiempo y la
farmacia, que hace 40 años cerró, que creo que más para despacho de
recetas servia para hacer tertulia con sus amigos, influyó mucho en su
destino. Nunca le vi apesadumbrado por su larga vida de privaciones y
necesidades económicas que fueron muchas en su vida. Ni las
contrariedades morales ni materiales lograron alterar su bondadoso
carácter”.

Amb tot aquest material, ja és possible establir una biografia referida
solament a la vessant farmacèutica de Ballester i en particular al descobriment
de “Concordie..”

Ballester se sentia molt satisfet d’haver descobert a la biblioteca dels
seus avantpassats aquest llibre que modificava de forma revolucionària la
Història de la Farmàcia Catalana (ell va dir “Española” en aquell moment),
donant a conèixer la troballa en articles i, més extensament, en la monografia
que li publicà el Col·legi de Farmacèutics de Tarragona i que aquest envià a les
Universitats més importants d’Europa i d’Amèrica, i fins i tot al Vaticà.

Per aquest fet, per a nosaltres, farmacèutics, Ballester passarà sempre
com a figura clau en la Història de la Farmàcia Catalana, i, de retop, mundial,
per haver descobert la primera Concòrdia, que avança en 24 anys la de 1535.
Però hem de tenir en compte que no hi va treballar més en Història de la
Farmàcia, ni tan sols va publicar l’inventari de totes les obres de la seva
biblioteca. Per tant, el seu perfil dins la Història de la Farmàcia resultà poc
consistent per Sergio Caballero, acostumat a publicar “Notas” sobre apotecaris
que destacaren en la Farmàcia espanyola, retardant la “Nota” promesa i que
mai no arribà a veure la llum.

Tornant a la biografia de Ballester, i seguint les dades donades pel seu
fill, les aportades pel seu alumne i les que ell mateix intercalà al seu llibre
autobiogràfic “80 anys a l’escenari o al pati de butaques”, que remeté a
Caballero, veurem que el descobriment de “Concordie..” en realitat fou tan
sols un episodi més en la seva dilatada vida.

Resumint, jo diria que fou una personalitat polifacètica, de gran
intel·ligència i memòria, amb una gran cultura, de ploma fàcil i d’oratòria
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fogosa que s’enduia la gent i entregat a la vida política del seu temps, com ho
demostra la quantitat de càrrecs públics que arribà a ostentar. Amb gran
dedicació a l’ensenyament. Per ell tingué molta més importància la fundació i
desenvolupament de l’Escola del Treball de Valls, i l’aportació a la docència
amb la creació de la seva Escola d’Ensenyança Secundària de Valls. També la
seva gran afecció a l’agricultura i l’enologia.

Amb tot el que porto dit fins aquí, crec que està satisfeta la condició que
Flavio Caballero i Murtra em posà en lliurar-me la documentació.Quedi aquí
constància del meu més profund agraïment a Flavio Caballero pel seu llegat.

Portada de la Concòrdie Apothecariorum Barchinone...
(Barcelona, 1511).
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UN SECRET PER MATAR AMB FACILITAT ELS
RATOLINS D’UN BARRI
Ignasi Sarrias Mosso

Existeix un gènere d’obres de gran èxit entre els lectors europeus dels
segles XVI, XVII i també, encara que potser no tant, del XVIII, considerat per
la historiografia tradicional de la ciència com un subproducte cultural: els
Llibres de secrets.

Alguns d’aquells llibres tendien a donar explicacions sobre éssers i
fenòmens naturals, discutint a voltes sobre la presència o l’absència de forces
sobrenaturals. D’altres, sobretot a partir del segle XVII, tenien un caràcter
molt més pràctic, posant a l’abast del lector encuriosit coneixements científics
i tècnics gairebé en forma de
receptes.

Una de les obres de secrets
de més gran difusió fou Secreti del
reverendo donno Alessio Pie-
montese, publicada primerament a
Luca (Itàlia) el 1557 i que tingué
un èxit extraordinari per tot Europa,
havent-se’n comptabilitzat més de
cent edicions en diversos idiomes
entre 1555 i 1699.

Força més tardà és el llibre
del “Licenciado Bernardo Monton”
titulat “Secretos de Artes Liberales
y Mecánicas”, publicat prime-
rament a Madrid el 1734 per la
impremta d’Antonio Marin. La gran
quantitat d’edicions posteriors
palesa el gran èxit que assolí.

Per sanitari, divertit i gairebé
que increïble, dels molts secrets
d’aquest llibre hem seleccionat el
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de la pàgina 76 de l’edició de Pamplona de l’any 1753: “Para juntar y matar
ratones en un Barrio con facilidad”. La pàgina es reprodueix seguidament:

La solució donada és:
- D’una gran imaginació.
- De certa dificultat: s’han de caçar tres o quatre ratolins vius (no explica

de quina manera).
- Informativa: hom assabenta que als ratolins els agrada la fusta de

freixe i fins i tot l’olor del fum que el freixe fa en cremar-se.
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- Sàdica: introdueix els ratolins vius dins d’una olla de ferro amb una
tapa amb forats i la posa a un foc de llenya de freixe. A l’escalfar-se
el ferro de l’olla els ratolins xisclen de terror i calor, cosa que junt
amb l’olor del fum de freixe, atrau els ratolins del “Barrio”, que en
“plan suïcida” es llencen a les flames per salvar els seus companys
presoners a l’olla.

- Encara més sàdica: diu al final del “secreto” que és efectiu i que
alhora serveix de divertiment.

- Analitzat, el mètode té un gran fallo. És de suposar que als pocs
minuts els ratolins moren rostits i l’efecte combinat de xiscles i fum
s’anul·la, tot i que és de suposar també que els ratolins exteriors també
xisclen en contacte amb les flames originades per la fusta de freixe.

No tots els “Secretos” d’aquest llibre són tan espectaculars i extravagants.
Ni ha de molt interessants i útils, tal com es pot llegir, per exemple, en la
següent il·lustració, que correspon a la primera pàgina de l’índex o “Tabla” de
l’obra.
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SABIA QUE...
... Agatha Christie va treballar en farmàcia hospitalària?
Núria Casamitjana

Agatha Christie va escriure més de 120 obres entre novel·les i historietes
curtes. A la majoria de les seves novel·les policíaques i de misteri hi són descrits
assassinats o suïcidis, amb enverinaments i ús de substàncies  per alterar
comportaments o incapacitar  les víctimes,  i evidentment en altres ocasions
per curar malalties. La descripció hi és feta amb una meticulositat i precisió
científica difícil de trobar en un escriptor. Els seus coneixements farmacèutics
en són la raó.

Agatha Clarissa Miller, que era el seu nom de soltera, va néixer el 15 de
setembre de 1890. El 1914, als 24 anys es va casar amb Archibald Christie.
Mentre el seu marit estava al front va treballar com a infermera a l’hospital de
la Creu Roja de la seva ciutat natal Torquay, durant dos anys.  Posteriorment
va passar a treballar a la farmàcia del mateix hospital on hi va estar uns altres
dos anys  durant els quals es va examinar per obtenir el certificat d’Assistant
to an Apothecary, l’equivalent a l’actual de tècnic en farmàcia. Com a assistant
es va poder inscriure a l’abril de 1917 a la Society of Apothecaries, on els
membres eren llicenciats o assistants.

En aquesta etapa va madurar la idea d’escriure una novel·la de detectius.
Encara que la va redactar en un any no va ser fins acabada la guerra el 1920
que va publicar The Mysterious Affair at Styles.

Durant els anys de la segona guerra mundial, separada del seu primer
marit, del qual en va conservar el nom, i a causa de l’absència del segon marit
va treballar a la farmàcia del University College Hospital a Londres.

A part d’aquests dos episodis a la farmàcia d’hospital no sembla que
tornés a tenir una dedicació a la farmàcia. Va viatjar molt per tot el món, fet
que també li va proporcionar una indiscutible font de recursos per a la creació
de situacions i personatges.

Recentment el farmacèutic Michael C. Gerald, ha publicat un llibre
The Poisonous Pen of Agatha Christie en el que revisa l’ús que l’escriptora fa
dels medicaments i verins en les seves obres, amb la llista exhaustiva de tots
els que utilitza i la referència on apareixen.
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COMENTARIOS SOBRE TEXTOS ACTUALES
DE INTERÉS PARA LA HISTORIA Y LA
PROFESIÓN FARMACÉUTICA:
AN ANCIENT EGYPTIAN HERBAL
Eusebi Carreras Ginjaume

La Dra Lise Manniche, educada
en las universidades de Copenhague y
Cambridge, es una egiptóloga autora de
numerosos libros sobre el tema, alguno
traducido al castellano, como El arte
egipcio1.

El presente texto2 es, en síntesis,
un herbario, pero, a la vez, una
excelente pieza literaria interesante para
el lector en general pero más aún para
el versado en botánica y farmacología,
así como para el egiptólogo.

En la introducción hace una
evocación de los diferentes usos de las
plantas por la sociedad egipcia,
alimentación, cosméticos, perfumes,
medicamentos y adorno de jardines.
Estos jardines fueron, en ocasiones,

reproducidos en las paredes de las tumbas de sus propietarios, lo cual posibilita
al espectador actual ver como los egipcios distribuían árboles, plantas y flores
en el entorno de su habitáculo.

Esta iconografía ha permitido a la autora identificar muchas de las
especies cultivadas en aquel entonces y, a la vez, obsequiar al lector con 23
fotografías y 96 dibujos.

1) Alianza Editorial 1997.
2) The British Museum Press.
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El texto está muy bien documentado, tal como se observa en la
bibliografía, tanto actual como textos egipcios antiguos, tratados de autores
clásicos y también las obras médicas de los Coptos.

En total, el herbario describe 95 especies usadas antes, durante y después
del periodo faraónico en Egipto.

De cada especie da la denominación según Linneo, el nombre actual en
inglés, su expresión en egipcio antiguo, en copto, en griego y en egipcio
moderno tal como se observa en la figura:

Completa la información dando referencia de usos y también recetas
cuando éstos son medicinales. Por ejemplo en el caso del Ficus explicita dos
recetas, una para tratar el estreñimiento y otra para las afecciones del intestino
en general. La primera dice:

Higos 1/8; Leche 1/16; higos de sicomoro3 1/8; Déjese durante
toda una noche macerándose en 10 ro4 de cerveza dulce. Filtrar y hacer
beber al enfermo muy a menudo y pronto se encontrará bien.

Como conclusión, se trata de un libro espléndido para cualquier
interesado en la Historia de la Farmacia, que, sin duda, será vigente durante
muchos años.

3) Árbol propio de la zona conocido con el nombre de higuera silvestre.
4) La autora dedica una página a Pesos y Medidas. En ella dice que en las prescripciones

faraónicas se utilizaba el ro como medida de capacidad y también otra unidad el
dja equivalente a 20 ro. Esta última parece ser la más usada debido a que en ro las
cantidades serían muy pequeñas.
En la fórmula descrita, 1/8 y 1/16 serían unidades dja y equivaldrían según la autora
a 40 y 20 ml respectivamente.
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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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

11

Abscisses
1- Substància simple o composta, emprada

amb una finalitat terapèutica.
2- Moviment d’educació que es proposa el

desenvolupament de la personalitat dels
infants, els adolescents i els joves a
través de la vida en grup en els temps
de lleure.

3- Diclor difenil tricloretà. Ploriqueja.
4- Entrant marítim sinuós i ramificat de

parets inclinades. Supositori. Símbol de
l’argent.

5- Les tres primeres lletres de l’alfabet.
Golf que es troba a l’oceà Índic entre el
Iemen i la península aràbiga. Nom
comercial d’una crema emprada per
l’anestèsia tòpica.

6- Repetit: Manera de cuinar el bacallà.
Consonant repetida. Transpirar.

7- Capgirat: Sigles de l’Institut de
nanociència d’Aragó. Ara fa 24 hores.
Estiro.

8- Capgirat: Cap vegada. Simi,
especialment de cua llarga. Capgirat i
afegint una t al final: Acció de saludar.

9- Capgirat: El FIR corresponent a
infermeria. Capgirat: Petit recipient
cilíndric, de fusta, d’escuma de mar, de
guix, etc., amb un tub prim que arrenca
de la part baixa terminal i que
s’anomena broquet. Reunió periòdica,
generalment anual, de mercaders
i negociants.

10- Laboratori farmacèutic situat a
Barcelona. Estàtua de pedra
monolítica que es troba a l’illa de
Pasqua. Símbol de l’americi.

11- Conjunció llatina. Vocal.

Ordenades
1- Persona que comercia amb draps

vells, paperassa i altres objectes
de rebuig.

2- Oficial de l’hospital que tenia
com a missió donar al malalt les
medecines ordenades pel metge i
el cirurgià.

3- Acció d’establir o establir-se.
4- Abreviatura de l’expressió anglesa

direct current, corrent continu.
5- Àtom o grups d’àtoms en què es

descomponen les molècules dels
electròlits. En mallorquí: gos. Capgirat:
Mare.

6- Símbol del clor. Prefix llatí que indica
direcció o proximitat. Forma prefixada
del mot grec hypó que significa sota, en
menys quantitat.

7- Símbol de l’àstat. Nom de princesa.
8- Aversió als homes i, en general, a la

societat.
9- Ensenyament obligatori superior.
10- Consonants. Aparell que genera calor,

per la combustió de qualsevol matèria
combustible o mitjançant una resistència
elèctrica.

11- Capgirat: Sigles del “Instituto de
estudios turísticos”. Capgirat: Lesió
cutània consistent en la presència de
granulacions rodones, de la mida d’un
cap d’agulla, de color blanc o groguenc,
escampades per la cara.

12- Regió de la costa de l’Àfrica occidental,
a la costa de Nigèria, molt coneguda pels
farmacèutics per la fava del mateix nom.

13- Polisacàrid que es troba en les
preparacions d’Agar-Agar i que es fa
servir en cromatografia.
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SOLUCIÓ ALS MOTS ENCREUATS

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

1 M E D I C A M E N T

2 E S C O L T I S M E

3 D D T S O M I C A

4 R I A C A L A A G

5 A C B A D E N E M L A

6 P I L T T S U A R

7 A N I A H I R T I B O

8 I A M M I C O U L A S

9 R I E A P I P F I R A

01 E R N M O A I A M

11 E T A

Adreça de la plana Web de la Societat:  http://www.schf.cat/



 43



 44


