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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:

Laboratoris ALCON, S.A.

Laboratoris DR. ESTEVE, S.A.

Laboratori DR. OLIVER RODÉS

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 2012)

REV. SOC. CATALANA  HIST. FARM., 7 (20): 5-6 (2012). ISSN 1887-908X

CONFERÈNCIES CELEBRADES

-Els frontals d’altar romànics de la Cerdanya. La descoberta d’un
tresor artístic dels segles XII-XIII”, a càrrec del Dr. Alfred Pérez-Bastardas,
el passat 23 de maig de 2012, a la seu de la Societat.

El conferenciant, Secretari de la S.C.H.F., és Doctor en Història i membre
de la Societat Catalana d’Estudis Històrics (filial de l’Institut d’Estudis
Catalans) i del Grup de Recerca de la Cerdanya (GRC). És especialista en
història moderna i contemporània, sobretot republicanisme i catalanisme de
primers del segle XX. La seva dedicació a la Cerdanya l’ha portat a publicar,
el 1986, Bolvir: notes geogràfiques i històriques, i, el 2010, La Cerdanya,
quadern de notes. Durant els darrers anys ha escrit més de quaranta d’articles
d’opinió sobre la Cerdanya en revistes com Viure als Pirineus o Belluga’t, per
la Cerdanya i coneix-la, i digitals del GRC, QUEROL i KER.

Tractà sobre els frontals d’altar de la Cerdanya en el seu conjunt, amb
visió de divulgació i sistematització. Aquestes pintures sobre taula formen
part d’un dels patrimonis del romànic de Catalunya més importants, juntament
amb les pintures murals conservades al Museu Nacional d’Art de Catalunya
des de principis del segle XX. La conferència anà acompanyada de la projecció
d’imatges per il·lustrar aquestes irrepetibles obres d’art medievals catalanes.

- La cosmètica a l’antic Egipte comparada amb l’actual, a càrrec del
Dr. Josep Antón Poch Gabarró, el passat 27 de juny de 2012, a la seu de la
Societat.

El conferenciant és Doctor en Farmàcia per la Universitat de Barcelona,
jubilat i expert en Farmàcia Industrial i Cosmètica. És soci de la Societat
Catalana d’Egiptologia, ex-membre del Museu Egipci de Barcelona i porta ja
realitzats quatre viatges culturals a Egipte.

El Dr. Poch dissertà sobre els diferents tipus de cosmètics de l’Antic
Egipte, tot comparant-los amb els actuals, i també de la cura personal dels
egipcis de l’antiguitat. Tot amb molt bones il·lustacions que foren projectades.
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SECCIÓ «FARMACÈUTICS INNOVADORS»

Com ja coneixeu, des de l’any 2008 la nostra Societat es responsabilitza
d’una secció de la revista Circular Farmacèutica del Col·legi de Farmacèutics
de Barcelona anomenada “Farmacèutics innovadors”. En la seva presentació,
aquesta col·laboració es justificava a partir de la voluntat dedonar a conèixer
les aportacions de farmacèutics en diferents àmbits de la nostra professió,
enfortir el coneixement d’il·lustres avantpassats i el nostre sentiment de
col·lectiu i reivindicar aquestes aportacions com a un patrimoni de la Farmàcia.

Fins avui, s’han publicat les ressenyes dels següents personatges:
- Parmentier, Menier, Cuatrecasas (2008),
- Trigo, Puig Muset, Belilla, Lukasiewicz, Pemberton, Bradham,

Minckelers, Walker (2009),
- Garganta, Quinquet, Eleizegui, Berasategui, B. Domènech, S.

Domènech, Tayà, Figuier (2010),
- Baumé, Mège-Mouriès, Böttger, Lea, Oliver Rodés, Truhaut (2011),
- Plá Delfina, Baur, Scoville i Bouchardat (2012).
Una de les particularitats de la secció és el seu caràcter obert, i és en

aquest sentit que us convidem a participar-hi amb les vostres aportacions. Es
tracta de redactar un resum amb un format ja establert (el personatge, el
farmacèutic, la innovació i “per saber-ne més”) sobre farmacèutics, de vegades
fins i tot poc coneguts, tot destacant la seva contribució, sigui quin sigui el
caire que hagi tingut (científica, tecnològica, artística, etc.). No dubteu en posar-
vos en contacte amb el coordinador d’aquesta activitat, enviant els vostres
suggeriments a l’adreça: schf@wanadoo.es

Josep Botaella Riera
Coordinador de la Secció

CONGRÉS INTERNACIONAL D’HISTÒRIA DE LA FARMÀCIA
(2013)

La Société d’Histoire de la Pharmacie (SHP) està preparant
activament el Congrès International d’Histoire de la Pharmacie, a celebrar
a París el dies 10-13 de setembre de 2013, coincidint amb el centenari
de la creació de la SHP i amb el 200 aniversari de la mort del farmacèutic
francés Antoine-Augustin Parmentier (Montdidier, 17 d'agost de 1737 -
París, 17 de desembre de 1813).

Els interessats poden dirigir-se a: Societé d’Histoire de la
Pharmacie. 4 avenue de l’Observatoire, 75270 París Cedex 06.
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EL TEXT SUMERI CBS 14221:
POSSIBLEMENT, LA PRIMERA
FARMACOPEA DE LA HISTÒRIA
Mercè Gaya Montserrat
Doctora en Farmàcia

1. INTRODUCCIÓ

Samuel Noah Kramer, professor d’assiriologia i conservador de la Secció
Babilònica del Museu de la Universitat de Pennsylvania durant els anys 50 del
segle passat, va escriure From the Tablets of Sumer1, un llibre que vol mostrar
que l’origen llunyà de la nostra cultura és a Súmer2, un dels països més antics
de Mesopotàmia3, i ho fa a partir de la informació que proporcionen les tauletes
de fang amb escriptura cuneïforme que s’han trobat a l’Iraq.

El tercer mil·lenni a.C., la zona del sud de Bagdad estava dividida en
dos països formats per ciutats-estat: Súmer, prop de la desembocadura dels
rius Tigris i Èufrates, on es parlava el sumeri, una llengua antiga que no tenia
cap relació ni similitud amb les del seu entorn4; i Accad, més al nord, on es
parlava l’accadi, la llengua semítica5 que va ser en endavant la de Babilònia, el
gran país que va resultar de la unió de Súmer i Accad quan la ciutat de Babilònia

1) Traduït al castellà: Kramer S.N. La Historia Empieza en Súmer. Barcelona: Aymá;
1958.

2) Kramer defensa que la civilització mesopotàmica és anterior a l’egípcia, mentre
que altres autors pensen el contrari, si  més no, que són contemporànies.

3) Situem la Baixa Mesopotàmia al sud-est de Bagdad fins al Golf Pèrsic i hi localitzem
Súmer, Accad i, posteriorment, Babilònia que va resultar de la fusió dels dos
anteriors. L’Alta Mesopotàmia hauria estat situada al nord de Bagdad, a l’actual
Kurdistan, i hi lcalitzaríem l’antiga Assíria.

4) El sumeri es va deixar de parlar a finals del tercer mil·lenni a.C. Sanmartín J.,
Serrano J. M. Historia Antigua del Próximo Oriente Mesopotamia y Egipto. Madrid :
Akal ; 2008, p. 13.

5) Les llengües anomenades semítiques pertanyen al mateix tronc lingüístic que l’àrab
i l’hebreu.
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es va imposar sobre les altres ciutats-estat de la zona6. Tant el sumeri com
l’accadi s’escrivien en caràcters cuneïformes.

El llibre de Kramer és una obra de divulgació, en la que l’autor
aconsegueix atraure l’interès d’un lector no especialitzat en la matèria cap a
uns coneixements que solen estar només a l’abast dels estudiosos de les
civilitzacions de l’antiguitat; i li desperta la curiositat tirant-li un ham gairebé
infal·lible: proporcionar-li l’oportunitat de saber com va ser la primera vegada
de tot allò que avui considerem quotidià.

Cada un dels vint-i-cinc capítols és un assaig sobre un tema diferent, en
el que exposa que van ser els sumeris els primers que van escriure sobre molts
aspectes que continuen formant part de la nostra cultura, com: Educació, en la
primera escola; literatura, en els primers debats literaris, en els relats èpics i en
els primers catàlegs de biblioteca; ètica, en el primer ideal moral; filosofia, en
la primera cosmologia; justícia, en el primer codi de lleis i la primera sentència

6) L’ascens polític de Babilònia es va produir el segle XVIII a.C.

Mapa de Mesopotàmia
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d’un tribunal; estructures de govern, com administració i hisenda, en el primer
parlament i en la primera reducció d’impostos; agricultura, en l’escena de
sembra i el primer calendari del pagès; saviesa popular, en els primers proverbis
i adagis; sentiments eterns, com els del primer cant d’amor; patiment, en el
primer Job; misèries humanes, com la de l’alumne que ensabona el mestre;
d’herois, com el primer Sant Jordi i la llegenda de Gilgamesh; apocalipsi i
esperança, en el text del poema del diluvi; del més enllà, en la primera llegenda
de resurrecció. I també es va trobar a Súmer el primer recull de fórmules
medicinals que es coneix, és el text que anomena la primera farmacopea.

2. LA TAULETA CBS 14221, UNA TROBALLA

El suport material de la primera farmacopea és una tauleta de fang que
fa 9,5X16 cm. L’anvers està dividit en tres columnes de text que es llegeixen
començant per la de l’esquerra i de dalt cap a baix. Per escriure sobre el revers,
es va girar la tauleta de manera que la part superior correspon al darrera de la
part inferior de l’anvers. Aquesta segona part també té tres columnes que, en
canvi, es comencen a llegir per la de la dreta. En total conté cent quaranta-cinc
línies escrites en llengua sumèria. Com era usual, l’escriba havia fet servir un
punxó, de canya o de branca de palmera, o bé un estilet per gravar els signes
d’escriptura cuneïforme sobre el fang fresc. Posteriorment, es va assecar al
sol, o es va introduir en un forn de terrissaire, o bé va ser un foc fortuït, com els
van destruir algunes ciutats antigues, el que va coure la tauleta de terra crua i
va permetre la fixació dels textos. El revers està molt ben conservat, però
l’anvers està força deteriorat.

Tauleta CBS 14221, anvers (esquerra) i revers (dreta).
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Una expedició arqueològica americana patrocinada per la Universitat
de Pennsylvània va exhumar la tauleta a Nippur, que va ser la ciutat sumèria
més important des del punt de vista cultural i religiós, i on s’ha excavat des de
finals del segle XIX; actualment es conserva a Filadèlfia, al Museu de la
Universitat de Pennsylvània.

Es desconeix qui en va ser
l’autor, com sol passar amb gairebé
tots els documents escrits en sumeri i
en accadi; si l’escriba era metge, ell
mateix, o se li va dictar el text. Tampoc
se sap si és l’únic exemplar que se’n
va fer, potser per a ús personal d’un
metge o si, pel contrari, era un text que
copiaven els estudiants de medicina.
En aquest segon cas, es podria tractar
d’un document recopilador de tota una
tradició de preparació de medi-
caments, escrit amb la voluntat de
transmetre-la i preservar-la per a la
posteritat, i n’hi podria haver moltes
còpies, però no s’han descobert.
Només a Nippur s’hi van trobar més
de quaranta mil tauletes de fang, que
hauríem d’afegir a les que han
proporcionat les excavacions en altres
llocs arqueològics de l’Iraq i de Síria,

Ekkur, temple del déu Enlil a Nippur, on es va trobar
la biblioteca de tauletes.

Nippur.
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7) Assurbanipal, rei d’Assíria, 668-627 a.C.
8) Les restes de Nínive, l’antiga ciutat assíria, s’han localitzat a l’actual Mosul, al

nord de l’Iraq.
9) Feliu Ll., Millet A. El Poema Babilònic de la Creació. Barcelona: Servei Publicacions

UAB, Publicacions de l’Abadia de Montserrat; 2004, p. 12.

com les trenta mil tauletes i fragments de tauleta, de temàtica i períodes diversos,
de la Biblioteca d’Assurbanipal7 que van aparèixer en les excavacions de
Nínive8; el contingut de moltes d’elles eren textos que s’anaven recopiant
sistemàticament9.

Les tauletes es troben amuntegades perquè s’han
desintegrat els cistells i prestatges on es van dipositar.

Nippur. Classificant el material procedent de l’excavació.



 12

Pel context on es va trobar la CBS 14221 i per les característiques de
l’escriptura s’ha datat al voltant de l’any 2100 a.C.

3. EL CONTEXT PSICOLÒGIC: PRESAGIS, MALEFICIS, CONJ URS,
I RITUALS MÀGICS DIVERSOS

L’estudi de tan gran nombre de tauletes ha permès conèixer alguns
aspectes del comportament dels antics mesopotàmics com a societat, quines
eren les seves creences i el seu sistema de valors. En textos tan antics, cal
considerar la diferència de mentalitat de l’autor que els va escriure i les seves
servituds relacionades amb el seu context social. Alguns aspectes de la realitat
s’havien de reflectir de manera concreta i racional: és el que trobem en els
documents administratius i comptables. Per a altres temes, en canvi, calia
recórrer a l’ús de símbols, mites i referències a la màgia, com veiem en les
narracions literàries que magnifiquen la importància d’algun personatge o,
també, en aquells textos que s’ocupen d’allò que requereix l’ajut de forces
sobrenaturals, dels que en tenim exemples tan diversos com poden ser els mites
de la creació del món i alguns textos mèdics.

D’entre les creences, cal tenir en compte la gran importància que tenia
la màgia a Mesopotàmia. L’aparició de la malaltia podia ser conseqüència d’una
predestinació, d’un mal presagi o d’un malefici.

Hi havia endevins especialitzats en interpretar tota mena de senyals,
com ara els somnis, la disposició dels astres, el vol de les aus, el dibuix de les
taques d’oli o les formes que pot fer el fum, per citar-ne alguns. Unes pràctiques
tan esteses que es van recollir, fins i tot, per escrit i que constitueixen un autèntic
corpus literari de milers de presagis que no sempre eren dolents; però que
quan ho eren, podien comportar grans mals per a la col·lectivitat o per a
l’individu, com desgràcies o malalties.

El destí, el mal presagi o el malefici es podien alterar per mitjà de conjurs
i rituals màgics, perquè la qüestió de fons era que la divinitat protectora que
tothom té s’havia ofès per algun motiu, i s’havia allunyat. Calia recuperar la
seva protecció per mitjà dels rituals i restablir la bona relació anterior per
contrarestar les forces del mal portadores de la malaltia.

Alguns textos recullen recitacions, pregàries i purificacions per foragitar
el mal, que també podien acompanyar l’administració dels preparats medicinals,
ja fos com a instruments màgics que havien de potenciar l’acció del medicament
o bé com a elements imprescindibles perquè fes efecte.

Però, pel que fa a la malaltia, no tot era màgia. Els textos sumeroaccadis
posen de manifest que sabien que hi ha una causa i un efecte, i que si la causa
de la malaltia desapareix es recupera la salut. Un dels relats menors sobre la
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creació del món10, del segon mil·lenni a.C., explica l’origen del mal de queixal,
el conjur que s’ha de recitar i el medicament que cal prendre per curar-lo:

LA HISTÒRIA DEL CUC I EL MAL DE QUEIXAL
Quan Anu va crear el Cel
el Cel va crear la Terra,
la Terra va crear els Rius,
els Rius van crear els Canals,
els Canals van crear el Llot,
el llot va crear el Cuc.
El cuc va anar plorant davant de Shamash,
Al davant d’Ea van arribar les seves llàgrimes.
(Cuc): “Què em dónes per menjar?
Què em dónes per xarrupar?”
(Ea): ”Et donaré una figa madura
i el fruit de l’albercoquer.”
(Cuc): “Què en faré jo d’una figa madura
i del fruit de l’albercoquer?
Posa’m entre les dents,
i fes-me viure a les genives!
Perquè jo xucli la sang de les dents
i rosegui la carn
de les seves genives!”
(Instruccions): Fixa l’agulla i agafa la base (del cuc).
“Perquè has dit això, oh Cuc!
Que Ea et colpegi amb tota la força
de les seves mans!”

- Conjur del mal de queixal -

Ritual: Barregeu cervesa-billetu, una mica de malta i oli tot junt, reciteu
tres vegades el conjur sobre (la pasta) i poseu-ne una part sobre el queixal.

Del text se’n desprèn que els metges saben que el mal de queixal es deu
a un agent extern a la persona, que és real i viu, que anomenen cuc. El cuc va
ser creat per la divinitat junt amb la resta del món, és una criatura de déu i, per
curar el mal de queixal que causa, es recita un conjur que repassa la seva
genealogia fins als orígens, fins arribar al déu creador Anu, així es recorda a
aquesta divinitat que la malaltia també és una criatura seva, i se l’invoca perquè
ajudi a curar-la.

10)Feliu Ll., Millet A. Loc. cit. 9, p. 132.
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La recitació cita dos déus més, adients per ajudar a resoldre aquest cas
concret, que també són invocats en recitar el conjur: Shamash, el déu de la
justícia; i Ea, déu benefactor, de la màgia i de la saviesa.

Però, tot i el gran poder que té la màgia, no n’hi ha prou i convé
administrar el medicament que es prescriu al final, un preparat fet amb cervesa,
malta i oli en forma de pasta per a ús local sobre el queixal dolorit.

Les creences, el context mitològic, tot allò que és intangible és present
en la curació de la malaltia. Però també hi intervé el medicament, una fórmula
medicinal preparada gràcies al coneixement empíric que proporciona
l’experiència i l’observació dels resultats de l’ús de determinades substàncies.
La recitació dels conjurs no substitueix la destresa dels metges mesopotàmics,
sinó que la complementa. Avui sabem que un medicament serà efectiu si està
ben prescrit, ben preparat i ben administrat, i també que, en determinades
ocasions, l’efecte placebo d’una recitació pot afavorir la curació.

4. LES CIRCUMSTÀNCIES I DIFICULTATS DE LA TRADUCCIÓ  DE
LA PRIMERA FARMACOPEA

Kramer explica com, l’any 1953, ell i el químic Martin Levey van traduir
la tauleta11, una feina que ja havia intentat Leon Legrain, el seu antecessor en
el museu, i que no havia acabat. Kramer confessa que moltes vegades va estar
temptat de fer ell mateix la traducció, però no va gosar perquè els termes que
contenia eren massa tècnics i requerien la interpretació d’algú de ciències que
en pogués copsar el significat. L’ocasió es va presentar quan el químic Martin
Levey, que preparava una tesi sobre Història de les Ciències, li va demanar si
tenia algun text per traduir relacionat amb el seu tema de recerca.

Kramer va aportar els seus coneixements de l’escriptura cuneïforme, i
Levey els de la tècnica química, així van poder arribar a desxifrar les fórmules
de medicaments més antigues que coneixem. Als articles publicats per Kramer
i Levey, posteriorment se n’hi ha afegit d’altres, com la traducció i estudi en
profunditat del text que va publicar l’assiriòleg català Miquel Civil12.

Quan es tradueixen textos mèdics de l’antiguitat que inclouen preparats
medicinals, és freqüent trobar-hi noms de substàncies simples que no es poden
identificar. En aquests casos, aquell terme se sol deixar transliterat i sense
traduir. En el resultat final, el traductor també hi té un paper important, perquè

11) En el capítol IX del llibre: La Primera Farmacopea. Loc. cit. 1, p. 105.
12)Civil M. “Prescriptions Médicales Sumériennes”. Revue d’Assyriologie et

d’Archéologie Orientale. LIVeVolume. N. 2, 1960.
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a més a més del seu grau de coneixement de la llengua, també hi comptarà
l’elecció que hagi fet cada vegada que el text li hagi presentat dues o més
opcions a seguir, totes elles aparentment correctes. De vegades, una paraula
pot oferir diverses possibilitats al traductor, i un text redactat de manera concisa
i esquemàtica potser no proporcionarà prou indicis del sentit que li va voler
donar l’autor de l’antiguitat perquè el seu intèrpret actual l’entengui sense
dubtes. Traduir comporta un risc d’inexactitud degut als matisos de la llengua
i també a la gran diferència cultural entre l’autor i el seu traductor, per això els
textos antics deixen sempre la porta oberta a noves interpretacions.

5. ALGUNES DADES SOBRE EL CONTINGUT DE LA PRIMERA
FARMACOPEA

La tauleta que estudiem conté quinze fórmules medicinals i un espai
malmès on el text s’ha perdut.

5.1. La matèria mèdica
La major part de les substàncies que es  mencionen són de procedència

vegetal, però també s’hi utilitzen minerals, substàncies d’origen animal i aigua.

5.1.1. Substàncies d’origen vegetal
- Fragments de planta com fulles, tiges, arrels, fruits i escorces.
Algunes de les plantes i arbres identificats són: ordi, càssia, jonc, farigola,

garrofer, malva, murtra, mostassa, assafètida, perera, avet, salze, pi o ginebró.
- Fruits: figues, peres, prunes, pinyes d’avet, dàtils.
- Productes d’origen vegetal: oli, oli de cedre, resina, vi i cervesa.

5.1.2. Minerals
Sal, cendra, nitrat de potassi, betum, fang del riu, pols de ceràmica, oli

mineral o petroli brut.

5.1.3. Substàncies d’origen animal
Llet, mel, closca de tortuga, pèls, excrements, pell de serp, serp d’aigua.

5.2. Les formes farmacèutiques
Els preparats que descriu són de dos tipus: sòlids i líquids. Dotze són

per a ús extern i tres per a ús intern.
Els fragments de planta s’incorporen frescos, o bé secs i polvoritzats

prèviament.
Algunes receptes indiquen que cal purificar les substàncies abans de

triturar-les; aquesta purificació podia consistir en bullir amb aigua i filtrar, o
bé requerir procediments més complexes. Després de triturar-les es passen pel
sedàs.
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La cendra, que és rica en sosa, probablement procedia de la combustió
d’alguna planta quenopodiàcia, com la Salicornia fruticosa13. La sosa, afegida
a un oli o a un greix, produeix un sabó per a ús extern que dóna propietats
antisèptiques al preparat14.

El fet d’arribar a obtenir nitrat de potassi a partir de compostos
nitrogenats, com ara l’orina, i clorur sòdic pur, separat d’altres sals, també
implica que coneixien els processos químics encara que no es comentin en el
text.

5.2.1. Preparats sòlids
Són vuit receptes de pastes o ungüents dels que se’n descriu la preparació

i la forma d’aplicació: coberts amb un emplastre.
Les substàncies es preparen prèviament, de vegades s’assequen, es

trituren i es barregen amb un líquid, que sol ser vi o cervesa, per formar una
pasta.

A partir d’aquest punt, Kramer i Levey tradueixen que s’hi aboca un oli,
mentre que Civil tradueix que “es frega (la part malalta) amb oli”, probablement
per estovar-la i així afavorir l’absorció del medicament. És una diferència de
matís, però si l’oli s’aboca en el preparat, forma part de la seva composició;
mentre que si s’aboca sobre la part malalta del cos, no forma part del medicament
sinó dels preparatius del lloc on s’ha d’aplicar previs a la seva administració.
Actualment, es fan servir olis en la formulació d’ungüents, i també es pot
preparar la zona del cos a tractar amb un massatge amb olis, per tant, totes
dues opcions serien possibles.

Després de posar l’ungüent, es cobreix amb una cataplasma de la que
no s’indica la composició, potser és una roba o bé una fulla de planta, que se
subjecta lligant-lo.

Els diversos autors han proporcionat algunes variacions en la traducció
del text, per exemple, la recepta d’un ungüent:

- Traducció de les línies 62-68 segons Kramer15: Polvoritza [escorça
de] perera? i planta de la lluna [potser una planta del gènere
Menispermum]: barreja-ho amb vi-kushumma; aboca-hi oli d’arbre i
oli de cedre calent? a sobre.

13)Kramer S.N., Levey M. The Oldest Medical Text in Man’s Recorded History: A
Sumerian Physician’s Prescription Book of 4000 Years Ago. Illustrated London
News, febr., 26, 1955, p. 370.

14)Levey M. Ancient Chemical Technology in a Sumerian Pharmacological Tablet.
Journal Chemical Education, vol. 32, 1955, p. 12.

15)Kramer S.N. First Pharmacopoeia in Man’s Recorded History. May&Baker
Pharmaceutical Bulletin, vol. 7, nº 10, oct.,1958, p. 116.
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- Traducció de la mateixa recepta, línies 62-68, segons Civil16: Després
d’haver triturat peres (?) (i) “manna17”, després d’haver-hi abocat
solatge de cervesa (i) fregat (la part malalta) amb oli, [una cataplasma]
hi lligaràs.

5.2.2. Preparats líquids
Són set receptes de líquids, que s’administraran: per via interna, tres  de

beuratges, i per via externa, quatre de locions.
Els beuratges18 es preparen a partir de substàncies sòlides triturades a

les que s’hi afegeix un líquid, normalment cervesa. També es menciona llet i
un “oli de riu” com a vehicle. Exemple d’un beuratge:

- Traducció de les línies 94-99 segons Kramer i Levey19: Polvoritza la
llavor de la planta del fuster [potser Gymnosporia serrata], la goma
resina de la planta markazi, [i] farigola; dissol en cervesa; dóna-ho a
beure a l’home.

- Traducció de la mateixa recepta, línies 94-99, segons Civil20: Després
d’haver triturat la llavor de níg-nagar, mar-gù-zi21, (i) farigola (i) haver-
los posat en cervesa, l’home (malalt) beurà.

L’elaboració de les locions té més complexitat: es fa una decocció per
extreure els principis actius, i s’hi afegeixen àlcalis i sals per millorar el
rendiment de l’extracte. Tot seguit, es decanta i filtra, encara que no es menciona
explícitament, perquè el que s’administra és el líquid, no una suspensió.
S’apliquen abocant el preparat sobre la part malalta, o bé rentant-la amb la
loció. S’acaba fregant-hi oli. Un exemple:

- Traducció de les línies 111-122 segons Levey22: Purifica, polvoritza
la [pell d’una] serp d’aigua; afegeix aigua [a això i a] planta
amamashdubkaskal, arrel de murtra, àlcali polvoritzat, ordi, resina
d’avet, i [alguna part] de l’ocell kushippu; fes-ho bullir i en decantes
l’extracte; renta [la part malalta] amb el líquid; frega-la amb oli; posa-
hi shaki.

16)Civil, loc. cit. 12, p. 63.
17)Manna: planta o producte derivat d’una planta que s’utilitzava com a agent

edulcorant. Civil, loc. cit. 12, p. 68.
18)Kramer S.N., Levey M., loc. cit. 13, p. 370.
19)Kramer S.N., Levey M., loc. cit. 13, p. 371.
20)Civil, loc. cit. 12, p. 63.
21)Mar-gú-zi o mar-gu-zum: safrà bord o una mena de mirra. Civil, loc. cit. 12, p. 69.
22)Levey, M. Ancient Chemical Technology in a Sumerian Pharmacological Tablet.

Journal Chemical Education, vol. 32, any 1955, p. 11.
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- Traducció de la mateixa recepta, línies 115-12623 segons Civil24:
Després d’haver abocat aigua sobre una serp d’aigua que hauràs assecat
(i) triturat, planta ama-mash-um-kaskal, arrels de fals garrofer, naga25

triturat, pols de grans de la terebintina d’avet (i) excrements de (rata-
pinyada), després d’haver escalfat, amb aquest líquid rentaràs (la part
malalta); i després d’haver rentat amb aquest líquid (i) fregat amb oli,
... hi posaràs (?).

5.3. Les omissions del text
El text que estudiem omet informació pel que fa a les indicacions, no

anomena cap malaltia en relació als preparats medicinals que descriu, per tant,
no podem valorar si eren indicats o no. Alguns textos mèdics accadis, posteriors,
comencen amb la descripció de la patologia que es vol tractar; no és així en
aquest cas, a menys que aquesta informació constés en la part de la tauleta que
està malmesa. Tampoc hi figuren les quantitats de les substàncies que s’utilitzen
en cada fórmula. Per a això hi ha diverses explicacions possibles: a) se
sobreentenia que eren a parts iguals; b) el receptari era per al propi ús de qui el
va escriure, ja se sabia les quantitats i no li calia anotar-les; c) no es consideraven
importants i es deixaven a criteri de cadascú; o d) qui va redactar el text les
volia preservar en secret. La dosi i freqüència d’ús tampoc es mencionen.

Tot i que la màgia era present en tots els aspectes de la vida dels
mesopotàmics i també, per tant, en tot allò relacionat amb l’aparició de la
malaltia i la seva curació, la tauleta no conté cap referència a divinitats,
encanteris, conjurs ni rituals màgics.

6. COMENTARIS FINALS

6.1. L’antiguitat del text
Considerem que el text de la tauleta CBS 14221, de ca. 2100 a.C., és el

recull de fórmules medicinals més antic que es coneix perquè és un llegat
sumeri, d’una de les cultures més antigues de Mesopotàmia, al Pròxim Orient.

No gaire lluny i en el mateix període, a Egipte ja s’havien establert els
fonaments del que seria la civilització faraònica: llengua, escriptura, religió,
símbols i estructures de la societat, com la institució de la reialesa i
l’administració, estaven completament definits. En aquest context cultural
egipci es van redactar diversos textos mèdics, amb receptes de medicaments

23)Es tracta de la mateixa recepta anterior, encara que no coincideixin les línies.
24)Civil, loc. cit. 12, p. 64.
25)Naga: producte, probablement la cendra, d’una planta rica en matèries alcalines.

Loc. cit. 13.
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compostos, més extensos que la tauleta de Nippur perquè el suport material de
papir permet escriure textos més llargs que les tauletes de fang.

El text mèdic egipci més antic que s’ha trobat és el papir de Kahun, de
contingut ginecològic, la data aproximada és 1825 a.C., l’Imperi Mig en la
cronologia egípcia; actualment es conserva al University College de Londres.
Els papirs Edwin Smith, ca. 1600 a.C., actualment a l’Acadèmia de Medicina
de Nova York; i el Papir d’Ebers, ca. 1534 a.C. que es conserva a la biblioteca
de la Universitat de Leipzig, tot i ser posteriors, estan escrits en un llenguatge
amb un vocabulari i formes gramaticals més propis de l’Imperi Antic (ca. 2700-
2195 a.C). S’ha suggerit que podrien ser còpies de textos originals més antics,
que no s’han trobat, anteriors a la tauleta de Nippur que estudiem.

En qualsevol moment es pot produir una troballa en una excavació
arqueològica que proporcioni un document anterior, però considerant els
exemplars de què disposem, la tauleta de Nippur és el primer text mèdic de les
civilitzacions del Pròxim Orient Antic.

6.2. El terme farmacopea
Una farmacopea és un recull de fórmules magistrals que ha estat acordat

pels farmacèutics d’un lloc determinat per tal d’unificar criteris sobre
l’elaboració dels medicaments compostos i que els vincula, en endavant, a
preparar-los tal com hi és descrit. El consens previ és la condició perquè un
text que compila preparats medicinals es consideri farmacopea.

Pel que fa al text sumeri CBS 14221, constatem que és un recull de
fórmules de medicaments compostos, però desconeixem si va ser consensuat.
La tauleta és escapçada i no se sap si el fragment que falta feia alguna referència
explícita en aquest sentit. A les línies que s’han pogut traduir no es menciona,
ni hi ha cap expressió que ho pugui suggerir, per tant, no l’hauríem d’anomenar
farmacopea, perquè no s’ha provat que ho sigui. En aquestes circumstàncies,
seria millor anomenar-la compilació de fórmules magistrals o qualsevol altre
terme del lèxic farmacèutic que es consideri escaient.

6.3. El llegat de Mesopotàmia
El professor Kramer ja era un assiriòleg molt reconegut quan va traduir

la tauleta de Nippur; l’estudi dels textos mesopotàmics formava part de la seva
feina, i va procurar fer-ne divulgació per apropar el gran públic a aquelles
cultures de l’antiguitat que són, tal com defensa, l’origen de la història
documentada.

Martin Levey, expert en tecnologia química, va anar a buscar un text
cuneïforme per completar el seu estudi sobre la Història de la Ciència i ja no
va deixar mai més els textos antics. Va arribar a conèixer un gran nombre de
llengües de l’antiguitat i va ser el traductor a l’anglès de les obres de metges
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26)Al-Kindi. The Medical Formulary or Aqrabadhin of Al-Kindi. Levey M., trad.
Madison, Milwaukee: London: The University of Wisconsin Press; 1966, p. 20.

àrabs com Al-Kindi, del segle IX. El seu interès està justificat: Al-Kindi era de
Kufa, ciutat que encara existeix prop de Bagdad, és a dir del mateix lloc on
antigament va estar situada Mesopotàmia. Levey va escollir els metges d’aquella
zona en concret pel seu convenciment que la tradició oral continuada existeix,
i que el saber que aquells erudits àrabs van reflectir en les seves obres és
heretat de la cultura sumeroaccàdia.

Hi ha estudiosos que pensen que el període de temps transcorregut, entre
els antics mesopotàmics i els àrabs del primer mil·lenni de la nostra era, és
massa llarg com per tenir en compte aquesta transmissió cultural. Però els
textos han donat la raó a Levey, perquè en les fórmules medicinals s’ha trobat
més d’una coincidència i molts termes àrabs tenen el seu origen etimològic en
aquelles llengües antigues. Levey va calcular que al voltant del trenta-tres per
cent dels noms de la matèria mèdica que cita Al-Kindi procedeixen de l’antiga
Mesopotàmia , i van arribar a formar part del lèxic àrab després de passar per
diversos intermediaris, com el siríac, l’arameu, l’hebreu, el persa i altres. L’àrab
és una llengua viva i conserva aquest altre llegat de l’antiga Mesopotàmia que
ha arribat fins als nostres dies. Veiem que al món, avui, encara hi perdura molt
de tot allò que va començar a Súmer.
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ALIMENTS IRRADIATS: DENOMINACIÓ
EFÍMERA I PUBLICITÀRIA D’UNA
IMPORTANT INNOVACIÓ
J. Boatella
Facultat de Farmàcia. UB.

INTRODUCCIÓ

En un context actual i sense cap mena de dubte, el títol d’aquest treball
avui seria objecte de polèmica i d’un intens debat. No obstant, en el moment
en què s’ubica (anys 20-50 del segle passat), la situació era totalment diferent
i fins i tot el mot “irradiat” era emprat com a reclam publicitari de nombrosos
medicaments i aliments sotmesos a un tractament que tenia per objecte
augmentar-ne llur contingut en vitamina D. En realitat, aquesta evolució
s’explica fàcilment tenint en compte que, abans de la II Guerra Mundial, tant
el concepte, com el seu significat i connotacions, eren també molt diferents.

Els descobriments desenvolupats a partir dels treballs inicials de J. C.
Maxwell sobre la teoria de la llum, el coneixement dels efectes i característiques
dels anomenats factors liposolubles (vitamines A i D) i dels efectes saludables
de les radiacions solars sobre el raquitisme, varen obrir un important capítol
de la terapèutica (desenvolupament de l’actinoteràpia i irradiació de productes
medicamentosos i aliments), a partir del qual, aquests elements quedaren
indissolublement units per a la història.

Aquest conjunt de descobriments, centrat en l’estudi i tractament del
raquitisme i altres trastorns del creixement, va comportar que l’oli de fetge de
bacallà i els preparats a base de sals de fòsfor i de calci, medicaments emprats
tradicionalment fins aleshores en aquestes patologies, donés pas, d’una banda,
a la justificació de la bondat higiènica dels “banys de sol” i al naixement de
l’actinoteràpia artificial i, per l’altra, a l’aparició d’un nou tractament tecnològic,
la irradiació, aplicable en la preparació de substàncies amb activitat
farmacològica.

Els següents paràgrafs, extrets del resum d’una ponència preparada l’any
1936 per Sánchez1, il·lustren l’estat del coneixement sobre aquestes qüestions
en aquella època: “…el raquitismo, frecuentísimo en España,…originado por
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falta de vitamina D en los alimentos, o por la falta de irradiaciones solares, lo
que da lugar a que no se forme vitamina D a partir de los ergosteroles
subcutáneos que posee el organismo…La profilaxis y el tratamiento ... se basan
en la administración de vitamina D en forma de hígado de bacalao, o de
ergosterina irradiada, o bien sometiendo al organismo a la acción de los rayos
ultravioleta (sol, lámpara de mercurio)”.

En aquest treball, a la vegada que es recullen els principals esdeveniments
de tipus històric relacionats amb aquestes qüestions, s’analitza l’evolució dels
productes irradiats al nostre país a la vegada que es descriuen les seves principals
característiques. Cal dir, però, d’antuvi que en ocasions i malgrat que així
s’explicitava en la publicitat, el producte no havia estat sotmès a irradiació ni
aquesta estava justificada atesa la seva composició, que en d’altres, aquest
tractament s’aplicava per millorar tan sols la seva salubritat o bé, que entre els
seus ingredients, n’hi figurava algun que prèviament (o no) havia estat irradiat.

LES RADIACIONS ULTRAVIOLADES, EL RAQUITISME I LA
VITAMINA D

Si bé les primeres descripcions del raquitisme foren fetes per Whistler i
Glisson a mitjans del segle XVII, no fou fins molts anys després quan Scheutte
(1824) i Bretoneau (1827), varen assajar, i proposar, la utilització de l’oli de
fetge de bacallà en el tractament d’aquesta malaltia, essent, però, els deixebles
d’aquest darrer, Guersant i, especialment, Trousseau, els que varen aconseguir
grans èxits amb aquesta teràpia. El raquitisme s’havia associat inicialment amb
diferents agents causals i/o patologies, però fou Trousseau, qui va suggerir
(1861) que era degut a la manca d’exposició a la llum solar tot destacant, a
més, la importància de la dieta en el seu desenvolupament. Encara per aquells
anys, Marfán, un dels pares de la pediatria, sostenia que el raquitisme era degut
a les infeccions i intoxicacions produïdes durant els primers mesos de vida
però també, que pel seu tractament calia una alimentació adequada
(suplementada amb llet de vaca), administrar sals de calci (fosfat, lactat,
glicerofosfat, etc.) i, en qualsevol cas, extremar les mesures higièniques.
Després, el coneixement de la composició mineral dels ossos i, com es
comentarà més endavant, el descobriment de les vitamines i del metabolisme
del calci i fòsfor, van permetre afrontar el tractament del raquitisme de forma
racional i amb sòlides bases científiques2, 3, 4, 5, 6.

A partir d’aquestes informacions i descobertes, diferents autors com
Kassowitz (1884), Palm (1890), Raczynski (1912) o Huldschinsky (1919)
comprovaren la importància que tenia l’exposició a les radiacions solars de
primer i de la llum ultraviolada després, en el tractament del raquitisme. Aquest
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fet fou confirmat definitivament el 1922 per Chick i els seus col·laboradors i
Huldschinsky, degut a la dificultat d’aconseguir les hores suficients d’insolació
a Varsòvia, va concloure, a més, que la malaltia podia curar-se sense la utilització
de l’oli de fetge de bacallà, aplicant aquestes radiacions directament sobre la
pell dels malalts, o bé sobre determinats aliments, emprant una làmpada de
vapor de mercuri.

Un altre dels aspectes decisius d’aquesta història, fou el descobriment
de les radiacions ultraviolades. L’any 1801, J.W. Ritter havia observat l’efecte
que tenien les radiacions situades en un extrem de l’espectre visible (a les que
va denominar “desoxidants”) sobre el clorur de plata. Amb posterioritat,
destacats homes de ciència (Gay-Lussac, Thenard, Niépce, Daguerre o
Becquerel), varen experimentar amb elles observant que també podien induir
algunes reaccions químiques (per aquest fet, també es denominaren “raigs
químics”). El 1901, l’enginyer Peter C. Hewitt, va inventar un primer model
de làmpada de mercuri i amb l’ajut de G. Westinghouse va fundar la Cooper
Hewitt Vapor Lamp Co., amb l’objectiu de comercialitzar aquestes fonts de
radiació, de les que van aparèixer altres models (Uviol). Ben aviat (1909) i,
especialment després dels treballs de Courmont i Nogier, va comprovar-se que
els raigs ultra-violeta tenien una important aplicació com agents esterilitzants
i, en conseqüència, podien ser emprats en la higienització de molts aliments i
de les aigües de consum.

Els experiments relacionats amb aquestes qüestions es varen anar
multiplicant, obtenint-se en ocasions, alguns resultats contradictoris. En
qualsevol cas, però, l’objectiu de tots ells era l’estudi dels efectes dels factors
dietètics, de l’oli de fetge de bacallà i de les radiacions (solars i ultraviolades)
sobre el metabolisme del calci (retenció i procés d’osificació) i el
desenvolupament i cura del raquitisme. Alguns dels treballs més importants en
aquest sentit, foren els duts a terme per McCollum a partir del 1914, que li
permeteren diferenciar les vitamines A i D (“the fat soluble factor A consisted
of 2 entities”), i de Mellanby (1919), sobre la presència d’aquests factors
liposolubles presents en la mantega i estudiar els seus efectes en gossos als
que havia induït l’aparició de raquitisme7.

Posteriorment, diferents equips de recerca (Hess i Weinstock, Steenbock
i Black) varen investigar la naturalesa dels compostos activats mitjançant les
radiacions, i així, Rosenheim i Webster i Windaus i Hess (1926) van poder
demostrar, finalment, que aquesta acció era deguda a una “impuresa” de caràcter
liposoluble, d’estructura diferent al colesterol, present en la fracció
insaponificable denominada ergosterina, compost que, el 1899, Tanret havia
aïllat del sègol banyut. Inicialment, el producte obtingut per irradiació de la
ergosterina es va denominar “viosterol” o “vitostrerina”8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
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El procediment emprat per Windaus per a l’obtenció de la vitamina
purificada era certament complex i molt laboriós: “... disuelven en bencina ...
se introducen en un aparato de irradiación de rayos uv ... la chispa se produce
en el centro de un doble cilindro ... la lámpara está alimentada ... corriente
alterna de 260 voltios ... un transformador la eleva a 10.000 voltios ... durante
la irradiación se hace pasar una fuerte corriente de aire fresco ... Después de
doce horas, el 60% de ergosterol está transformado...“. A continuació, la
vitamina D2 formada es purificava mitjançant la formació de complexes amb
digitonina i es procedia a la saponificació i cristal·lització del producte17. No
fou, però, fins el 1938, quan Bills, Massengale, Hickman i Gray aïllaren
mitjançant la tècnica de destil·lació molecular a partir de l’oli de fetge de bacallà,
una forma de la vitamina D pura i d’estructura definida18.

Durant les primeres dècades del segle XX i a partir de tots aquests
descobriments, diferents companyies com Hoffman-La Roche o BASF, varen
començar a preparar vitamina D comercial a partir de lanolina, i també llavors,
començà la distinció entre la vitamina d’origen vegetal o ergocalciferol (D2) i
la d’origen animal o colecalciferol (D3). En aquest sentit, Raynal19 senyala
que, a principis dels anys 30, les principals provitamines conegudes eren
l’ergosterol, el colesterol i la “helisterina”. Aquesta darrera, obtinguda del cargol
(Helix pomatia), sembla que hauria estat descrit per Mouriquand i Leulier, si
bé, estudis posteriors, posen de manifest que en realitat, es tractava de
colesterol20. 21.

RADIACIONS I MEDICAMENTS IRRADIATS

En el camp de la terapèutica, la utilització de les radiacions ultraviolades
va centrar-se en la seva aplicació directa (helioteràpia, actinoteràpia) o a partir
de la seva aplicació a diferents productes amb acció medicamentosa.

En el primer cas, a la premsa de l’any 1917 ja es podien llegir uns curiosos
anuncis d’un Instituto Electroterapéutico (Barcelona) en el que s’aplicaven
“corrientes galvánicas, farádicas, en tensión y oposición (scilatoria, sinosoidal
y ondulatoria, estàtica, franklinización hertziana, inducidas de Morton, altra
frecuencia (fulguración, auto-condensación, auto-conducción, efluviación),
termo-penetración, rayos X, ... luz caliente y fria, aplicacions de radium, rayos-
ultravioleta, etc., etc.”, d’un odontòleg que feia “curaciones por medio de los
rayos ultra-violeta” o d’un preparat per a combatre l’alopècia anomenat
Aminosán “...en combinación con los rayos X (ultravioleta), se obtiene un
magnífico resultado...”. A banda d’aquests antecedents relacionats, sens dubte,
amb les propietats esterilitzants, les principals aplicacions posteriors de les
radiacions ultraviolades se centraven en els tractaments de trastorns del
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creixement, la tuberculosi i diverses patologies dermatològiques22. En aquest
sentit, i a l’igual que succeí en diferents centres hospitalaris europeus (Imatge
n. 1), una informació apareguda l’any 1929 a La Vanguardia, explicava la
inauguració de millores a l’Hospital Clínic en el servei de Terapèutica física
(Dr. Carulla): “se han instalado dos focos de radiacions ultravioletas de siete

mil bujías cada uno, permitiendo un tratamiento rápido de gran numero de
enfermos a la vez ... ”, i també va ser en aquesta època que s’obriren nombrosos
centres per a fer “banys de sol” a la muntanya (Font Romeu, Escaldes, Olost,
etc.) o a la platja (Castelldefels, San Camil, etc.). Cal dir que els tractaments es
recomanaven especialment per als nens, las mares lactants i també per a les
dides. A aquest tipus de teràpia se l’hi atribuïen efectes beneficiosos sobre la
pell, el sistema nerviós (analgèsic i estimulant), circulatori (hipotensor,
leucopènia), el metabolisme del calci i el fòsfor i, per tant, d’utilitat com
antiraquítics, en trastorns del creixement, dermatosi, tuberculosi, etc. Malgrat
aquests coneixements aparentment força consolidats, avançat el segle XX
(1927), encara es produïen algunes afirmacions ben sorprenents: “En el
congreso de pediatría ... el profesor Spolverim … convicción de que la acción
de los rayos ultravioleta, contrariamente a las hipótesis emitidas, se produce
principalmente a través de las función respiratoria ... posibilidad de tratar
(raquitismo) mediante inhalaciones de aire emanado de un depósito en que
funcione un generador de rayos ultravioleta” .

A partir d’aquests anys, van comercialitzar-se diferents làmpades per a
consultoris mèdics i ús industrial com les “Júpiter” (De sol artificial de altitud)

Imatge n. 1.- Fotografia de la sala d’actinoteràpia infantil d’un institut inaugurat a París per a
dur a terme aquest tractament (La Esfera 23/11/1929).
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(1925), després, les de la marca Philips (“Hasta la gallina se sorprenderá ...
vitamina D3 ... cuando se mezcla con el alimento de las gallinas ... aumento
capacidad ponedora … evita y cura raquitismo de las aves ... dietética tanto
humana como animal puede tener una gran influencia en este mundo devastado
por la guerra” (1949) i, ja entrada la dècada següent, les dels tipus Kromayer
i de Finsen, o, fins i tot, per a ús domèstic com “Lucifer” (“ el sol en su hogar
…acción biológica de los rayos ultravioleta…le ayudará a reponerse del
trabajo intelectual excesivo y del agobio de la agotadora vida moderna”), o la
“Sol”, fabricada por J. Lloret (Madrid) (“activa la transformación del ergosterol
que normalmente se encuentra en la piel…a los calvos para evitar la caída
del cabello… esterilización del agua, la leche, el pan, los vasos, los cubiertos,
la vajilla, la fruta y demás cosas que con toda seguridad están recubiertas de
microbios…en la terapéutica con fines curativos…”) (Imatge n. 6), etc.

Els primers medicaments irradiats van aparèixer a meitat de la dècada
dels anys vint. No obstant, la novetat del tractament i els descobriments que
s’estaven produint en relació amb el tema, varen comportar que la utilització
del terme “irradiat” tingués un caràcter informatiu i descriptiu en alguns casos,
però en d’altres clarament publicitari, fins el punt que en ocasions va aplicar-
se a preparats que ni tant sols havien estat sotmesos a aquest tractament. Raynal,
conclou al respecte que en realitat algunes preparacions ja gaudien d’un nom
prou conegut i en realitat, la utilització del mot “irradiat” volia donar una
imatge d’innovació o bé, perquè la utilització del mot permetia una associació
ràpida dels efectes del producte19.

Alguns medicaments estaven preparats amb ergosterol irradiat, en la
majoria dels casos purificat (vitamina D cristal·litzada) i generalment associat
amb fosfats de calci o, en ocasions, amb oli de fetge de bacallà, colesterol o
opoteràpics. La vitamina cristal·litzada presentava una gran avantatge sobre
l’ergosterol irradiat atesa la seva major puresa (evitant així toxicitats degudes
a impureses) i la possibilitat d’aconseguir dosificacions més acurades.

Un dels medicaments mes emblemàtics fou probablement el “Calcigenol
irradiado” (Lab. Dr. Pinard) a base de “…fosfato cálcico (extraído de los huesos)
... un coloide perfecto … totalmente asimilable por vía bucal” (observis la
nul·la referència al contingut vitamínic ni a la irradiació), i a Espanya, un altre
dels més populars durant els anys 30, fou el “Ultrafortificante Richelet”, preparat
pel Laboratorio Richelet de San Sebastián. S’anunciava amb els següents
missatges: “la asociación de vitaminas y de los rayos ultravioleta, conocida
con el nombre de vitamina D”, “ El misterio de un descubrimiento magnífico ...
Hace poco tiempo fue el descubrimiento de las vitaminas ... hoy son los rayos
ultravioleta ... gracias a la cal, el manganeso, el fosforo y el hierro que contiene
unido a la vitamina D y activado por los rayos ultravioleta, nos da el verdadero
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alimento de las células orgánicas”. Altres
productes de l’època foren el “Calciobril
irradiado” (Lab Asensi), “Calcio colesterina”
(Lab. Ern), “Opocalcium (del Dr. Guersant)”
(Lab. Ballespí Martín), “Levurasa” (Lab.
Cano) (Imatge n. 2), “Uvesterol” (Lab.
DICFAR), etc.

ALIMENTS IRRADIATS

Els principals aliments objecte de
tractament amb radiacions ultraviolades
foren, òbviament, aquells que s’empraven en
alimentació infantil i que contenien esterols
capaços de ser irradiats o bé que podien ser
objecte d’enriquiment vitamínic mitjançant
l’addició de les formes prèviament activades.
Efectivament, l’any 1925, Steenbock havia
posat a punt un mètode per irradiar la llet, no
només per a higienitzar-la, sinó també per a
conferir-li propietats antiraquítiques: “By
exposure to the radiations of a quartz
mercury vapor lamp, the antirachitic
properties of cow’s milk were increased eight
or more times. Under the same conditions a
sample of goat’s milk increased in activity
about twenty-four times”23. No obstant,
aquest producte va tenir poc èxit, mentre que
si van tenir-ne els aliments rics en ergosterol (farines). La raó va poder-se
establir ben aviat, atès que va comprovar-se que les radiacions també es
comportaven com a catalitzadores de l’oxidació lipídica, i per tant, eren
responsables de l’aparició de caràcters organolèptics desagradables24. D’altra
banda, diferents escrits apareguts a la revista J. American Medical Association
de l’any 1927, amb els títols “The danger of irradiating foods” (“milk that has
been exposed ... not only become unpalatable ... unpleasant tallowy odor, but
suffers chemical changes highly undesirable ... destruction vitamin A by
oxidation”)25 o “The danger of irradiating milk”26, advertien de problemes de
major entitat, com ara la destrucció de vitamines, encetant en conseqüència
una important polèmica dins la comunitat científica.

Imatge n. 2.- Publicitat del preparat
Levurasa irradiada. Laboratorios

Cano (Arxiu de l’autor).
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En una nota publicada a la premsa de l’any 1933 amb el títol “La Luz
ultravioleta en la industria”, es destaca “... pero como en todas las cosas después
vino el abuso y ... por la inexperiencia se aplicaban los rayos ultravioleta a
distintos víveres que ... perdían mucho de su valor nutritivo, cuando no todo”,
si bé destaca també algunes avantatges: “Uno de los resultados mas útiles …
es su aplicación al pan. El pan embalado que ha sido tratado con los rayos
ultravioleta, no se pone mohoso ni duro y se conserva unos diez días fresco…e
incluso ya para averiguar si un documento es auténtico o falsificado”.

Malgrat que les llets “irradiades” directament tingueren una vida molt
curta, l’interès que oferia augmentar la quantitat de vitamina D subministrada
als nens per aquesta via va comportar que ràpidament es plantegessin altres
estratègies alternatives per tal d’aconseguir aquest enriquiment en calciferol.
D’entre elles, destacaven l’administració de llevat irradiat a la vaca, l’addició
de concentrat de vitamina D27 i l’envasat en atmosfera inert, per tal d’evitar
fenòmens d’oxidació. En el cas de les denominades farines reforçades, Casares
comenta que s’afegien extractes de llevat, concentrats d’oli de fetge de peix o
vitamina i que, en qualsevol cas, quan el contingut en calciferol es veia
incrementat, aleshores es denominaven “farines irradiades”28. Cal dir que a
l’igual que succeí amb els medicaments, durant la dècada dels anys 30 començà
la utilització de vitamina D cristal·litzada en substitució de l’ergosterol irradiat.

D’entre els productes alimentosos “irradiats” més destacables, poden
citar-se els següents:

Llet en pols Dryco
Els descobriments fets per Steenbock (1924) sobre les relacions existents

entre les radiacions ultraviolades i l’activitat antiraquítica d’alguns productes
varen ser l’objecte d’una patent presentada el 30/6/1924 (No. 1.680.818),
efectiva a partir del 1928 i els drets de la qual va cedir a la fundació “The
Wisconsin Alumni Research”. Als Estats Units, el primer aparell comercial
per a dur a terme aquest tractament a la llet fou desenvolupat per G. C. Supplee,
investigador de la Borden Milk Company, iniciant-se (1927) la producció
comercial de llet en pols irradiada (operació que es feia sobre la llet líquida,
abans de procedir a la polvorització), per part de l’empresa The Dry Milk
Company, Inc., de Nova York, societat que poc temps després (1929) fou
adquirida per la Borden Company29. Raynal19 posa de manifest que mentre a
diferents països europeus varen produir-se algunes iniciatives de producció de
llet irradiada, a França tingueren poc èxit i, fins i tot i uns anys després, van ser
objecte d’un intens debat de tipus professional atès que l’Acadèmia de Medicina
d’aquell país va acordar (1943) considerar a la llet irradiada com un medicament,
decisió que fou revocada tres anys més tard.
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A Espanya, The Dry Milk Company, havia registrat la marca DRYCO a
finals del 1926 amb el núm. 1430. A finals anys 30, aquesta llet en pols
d’importació, de la que n’era dipositària la firma Giménez Salinas & C.a
(Barcelona), es comercialitzava amb l’eslògan “leche desecada modificada”,
fent referència probablement a la irradiació del producte (o ja a l’addició de
vitamina D), tractament que, per altra banda, es feia constar en els envasos, a
més de destacar que el producte estava avalat pel “Instituto Internacional
dedicado al estudio y producción de leche pura”. Cal dir que la vida comercial
de la llet Dryco al nostre país fou relativament efímera.

Farina làctia “El Niño”
Aquesta farina estava elaborada per la Sociedad Lechera Montañesa

A.E. a Torrelavega, i va tenir un gran impacte en el món de l’alimentació
infantil a finals dels anys 20, en especial per l’aval de la mateixa per part de
l’il·lustre pediatra Martínez Vargas. En un llibret publicitari sobre aquest
preparat, pot llegir-se: “además de las vitaminas contenidas ... forman parte
las extraídas del aceite de hígado de bacalao, adicionada en forma concentrada
y cierta dosis de ergosterina irradiada, obtenida por un procedimiento especial
que la libra del mal sabor y de su pésimo olor” 31 i en els anuncis de la mateixa
publicats a la premsa: “...a base de una novísima fórmula, rigurosamente
científica, en la que entra un extracto de vitaminas, ergosterina, irradiada y
sales minerales...”. Aquesta farina fou, probablement la primera en introduir
aquesta innovació al nostre país, essent remarcable el fet que la seva, aleshores,
gran competidora, la farina Nestlé, mai no va fer constar aquest tipus
d’enriquiment. Observis en aquest sentit, l’única referència a la bondat dels
banys de sol, en la publicitat d’aquesta farina inserida, a La Vanguardia de
l’any 1927, justament quan s’inicià la producció de la llet Dryco (Imatge n. 3).

Per aquestes mateixes dates, finals de la dècada dels anys 20, hom pot
trobar també anuncis d’un preparat anomenat Destetina Matheu, elaborat pel
Laboratorio Vda. de J. Climent y Cía. de Tortosa (“único producto de su clase
en el mundo ... es el alimento de transición ideal ... tratada por los Rayos
ultravioleta”), també d’un preparat d’ús veterinari, Energil, fabricat per la firma
Vda. J. Raves, de Barcelona (“... superalimento (producto irradiado UV) ...
explotación beneficiosa de toda clase de ganado ... a base de vitamines y
núcleo-albúminas”i amb el nom de Radio-membril, l’any 1933 es
comercialitzava un producte certament curiós elaborat pels Laboratorios
Almagro, de Puente Genil (“zumo de membrillo irradiado ... alimento vegetal
de gran poder vitamínico”).

Acabada la guerra civil, encara varen aparèixer alguns preparats als que
s’aplicava la denominació d’irradiats. En són alguns exemples les farines
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irradiades Lefyd dels Laboratorios farmacéuticos Fortuny, o bé la Nutreina
que, pels anys 40, elaboraven els Laboratorios Nutreina S.A. En aquest cas, la
particularitat del producte era que tenia com ingredient fonamental la farina
de plàtan (“... para su hijo … tanto como alimento como medicamento”).

Però, sens dubte, les farines que durant aquest període varen gaudir de
més popularitat i èxit comercial foren les elaborades pels Laboratoris Ordesa
i, especialment, pels Artiach.

Farines irradiades Ordesa
Preparades pels Laboratorios Ordesa S.A. de Productos Farmacéuticos

y Dietéticos (Hospitalet de Llobregat), sota la direcció de J. Castellsaguer,
havien estat prèviament dextrinades i tenien dues presentacions, astringent i
normal. És molt interessant destacar que en les primeres etiquetes (Imatge n.4)

Imatge  n. 3.- Publicitat de la farina làctia Nestlé,
corresponent a l’any 1927 (La Vanguardia 19/07/1927).
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es feia consta, efectivament i de forma destacada, la paraula irradiada, però en
el text explicatiu no hi figurava cap referència a aquesta circumstància, tret de
la frase “harína ... escrupulosamente seleccionada y desparasitada”, mentre
que en formats posteriors ja se’n feia esment: “...han sido previamente
adicionadas de un 5% harina integral i reactivadas mediante proceso de
irradiación que las enriquece..”. Aquestes farines, amb aquesta denominació,
varen comercialitzar-se fins els anys 60.

Imatge n. 5.- Etiqueta de
l’envàs de la farina irradiada
Artiach. Laboratorios
Artiach S.A. (Arxiu de
l’autor).

Imatge n. 4.- Etiqueta de l’envàs de la farina irradiada Ordesa. Laboratorios Ordesa S.A. de
Productos Farmacéuticos y Dietéticos (Arxiu Ordesa).

Farines irradiades Artiach.
Elaborades pels Laboratorios Artiach de Saragossa, sota la direcció

tècnica de L. Hormaechea. El procés d’irradiació es desenvolupava en atmosfera
inert (“... evitando asi la oxidación de las vitaminas a crear, sobre soportes
lipoideos agregados…”), i a les que s’addicionava un 5% de farina integral
d’avena (A), blat (T) o arròs (Z) (Imatge n. 5) o també minerals (Poli-phos-cal
i Poli-ferro-cal). A principis del 70 encara estaven a la venda.



 32

COMENTARIS

1) L’aplicació de radiacions ultraviolades a alguns aliments (llets, farines,
llevats, etc.) representa una fita important tant des del punt de vista higiènic
com, molt especialment, nutricional ja que aquesta pràctica va contribuir
de forma molt destacada a la millora de la salut infantil. Així mateix, els
anomenats aliments “irradiats” van representar un nou element en el
desenvolupament del concepte aliment-medicament i es varen consolidar,
a més, els conceptes de productes “enriquits” o “fortificats.

2) La utilització de la denominació “irradiat” va fer-se a partir de significats
molt variables del mot (sanejament del producte, addició d’ergosterol (o
d’altres esterols) irradiats, de vitamina D cristal·litzada o del tractament
directe de l’aliment.

3) En qualsevol cas, durant les dècades dels anys 30 i 40, la referència a
l’aplicació del tractament, de forma directa o indirecta, a un determinat
producte, va convertir-se en un reclam publicitari molt estès, per les
connotacions d’innovació i sanitàries que, aleshores, portava associades.

4) La irradiació de medicaments i de productes alimentosos, va caure en desús
ben aviat, ateses les modificacions que comportava damunt alguns substrats
i la possibilitat d’evitar-les mitjançant l’addició de provitamina D irradiada
i purificada.

5) També la utilització publicitària del mot “irradiat”, amb molt poques
excepcions, com fou el cas de les farines Artiach, va desaparèixer gairebé
per complet a finals de la dècada dels anys 50 i principis dels 60. La paraula
“radiació” havia adquirit aleshores unes noves connotacions.
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Niño». Barcelona.

Imatge n. 6.- Il·lustració que apareix en un llibret de propaganda sobre les diferents
aplicacions (bronzejat i transformació de l’ergosterol en vitamina D, alopècia, cura de l’acne,

esterilització d’aliments) de la làmpada “SOL”, fabricada per J. Lloret (1954) (Arxiu de
l’autor).
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1512 Y LA FARMACIA EN NAVARRA
Carlos Adanero Oslé
Miembro de la SCHF

“...por experiencia se vea acaecer muchas veces los hombres morir
antes de tiempo por culpa de los medicos indotos y personas que sin tener la

ciencia, usan de ella...” (Toledo, Cédula de 6 de octubre de 1525, de
creación del Protomedicato navarro).

En un aniversario de la relevancia histórica de la entidad de la conquista
de un reino como el que conmemoramos en este año de 2012, no puede faltar
un acercamiento a lo acontecido en Navarra con la Farmacia, sus profesionales
y sus instituciones.

1. NOTAS HISTÓRICAS

Como es bien sabido, el Reino de Navarra se encontraba en una situación
estratégica entre otros tres reinos de dimensiones, población y poder muy
superiores. Con la unión matrimonial del rey de Aragón y de la reina de Castilla,
el reino hispánico (una vieja aspiración secular de todos los reinos ibéricos
desde el siglo VIII) se va conformando.

El reino de Francia es el gran problema. Una parte considerable de los
navarros quieren mantener su soberanía y no dudan en acudir a solicitar el
socorro de Luis XII, rey de Francia. Para su desgracia, éste (o mejor dicho, su
ejército) apareció tarde y mal.

Los reyes de Navarra, desde la muerte de Sancho VII el fuerte,
acostumbraban a vivir en sus dominios franceses y pasaban temporadas en su
dominio ibérico al que realmente, salvo excepciones, le prestaron poca atención.
No hay sentido de Estado, sino de dominio personal, de posesión. A esta
afirmación no responden Carlos II (1332-1378) y su hijo Carlos III (1361-
1425). Aunque ambos habían nacido en Francia y eran de la casa francesa de
Évreux, se ocuparon de los asuntos navarros con gran orgullo. Carlos III,
apodado el Noble, se casó con Leonor de Trastamara (hija de Enrique II de
Castilla), lo que da idea de su interés por su reino pirenaico y el mantenimiento
de sus fronteras ante los siempre amenazantes reinos de Castilla y de Aragón.

REV. SOC. CATALANA  HIST. FARM., 7 (20): 35-41  (2012). ISSN 1887-908X
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La particular geografía de Navarra, en forma de rombo (con el triángulo
superior incrustado en Francia y el otro en la Península Ibérica; media Navarra
transpirenaica y cispirenaica la otra media) hace fundamental y estratégico su
dominio para ambas potencias en creación.

Años más adelante, una vez acabada la conquista de Granada en 1492,
los Reyes Católicos vuelven su vista a Navarra y empiezan un complejísimo
movimiento diplomático, si bien desde 1476 Fernando el Católico ya tenía
una particular relación con el Viejo reino.

Incluso, debemos recordar que tras la muerte de Isabel de Castilla en
1504, Fernando de Aragón emparentado con los reyes navarros, contrae
matrimonio con Germana de Foix, también familia de Juan y Catalina y hermana
de uno de los pretendientes al trono de Navarra, Gastón de Foix.

1.1. Ataque sobre Navarra

Para hacernos una idea, el rey Juan de Albret, siendo conocedor de la
preparación de la Invasión de Navarra desde Álava, con gran participación de
tropas vizcaínas y guipuzcoanas, decide mandar a su familia al Bearne francés
y él mismo se refugia en Lumbier ante la entrada de las tropas del Duque de
Alba desde la Llanada alavesa. Quizás confió en demasía en que Luis XII de
Francia acudiría en su rescate, pero este ataque no era el acostumbrado de
Castilla sobre Pamplona (que usaba normalmente el camino de Santiago en
sentido inverso; esto es Logroño-Pamplona). La entrada por la Barranca es un
ardid estratégico que puso al Duque de Alba, don Fadrique Álvarez de Toledo,
en Pamplona en cinco días casi sin contacto con tropas navarras. No hubo
incidentes con la población, pues había ordenes estrictas de respeto absoluto
hacia ellos.

Mientras tanto, un ejército de 8.000 hombres mandados por el arzobispo
de Zaragoza1, atacaba Tudela en el sur del reino con tropas aragonesas.

El día 24 de julio de 1512, con el Duque en las puertas de Pamplona, las
autoridades pamplonesas rinden la ciudad. El Duque había salido de Salvatierra
de Álava el día 19.

El 25 de julio, Juan III de Navarra se traslada desde Lumbier al Bearne
para reunirse con su familia.

Resumiendo mucho, desde esta fecha hasta la batalla de Noain, en 1521,
se producen diferentes intentos de recuperación de Navarra para su rey privativo.
Todos los cuales fracasaron.

1) RUÍZ VIDONDO, JM 1512-1521. Aspectos militares de la anexión de Navarra.
Pamplona, 2012.
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Desde el punto de vista histórico es muy importante remarcar que los
protagonistas del primer ataque a Navarra, Fernando el católico, Juan III de
Navarra y Luis XII de Francia ya habían muerto en 1521y los nuevos
protagonistas, Carlos I de España, Francisco I de Francia y Enrique (II) de
Navarra ya no tienen las mismas motivaciones. Carlos y Francisco se enfrentan
por el dominio de Europa, en el que Navarra no es sino un punto de choque
más. Al fin, se reparten Navarra. Francisco se queda (ya, para siempre) con la
Navarra de Ultrapuertos que es muy difícil de mantener logística y tácticamente
desde la vertiente sur. Desde aquel momento, el rey de Francia se tituló “rey de
Francia y de Navarra”. Y usaron las cadenas de su escudo en numerosas banderas
en diferentes castillos reales, pero no incorporaron el escudo al del reino. Por
el contrario, Carlos y sus sucesores incorporan el escudo de Navarra (ya lo
había hecho Fernando el católico) a su escudo personal. La Baja Navarra pasa
a ser Francia. El reino de Navarra se incorpora a Castilla por un medio único
en su historia, como reino independiente, esto es, las leyes e instituciones de
Navarra permanecieron, solo tenían en común la figura del rey. Esto fue así
hasta mediados del siglo XIX, en el que Navarra mediante la ley paccionada
de 1841, pasa a ser una provincia, con características especiales, pero perdiendo
su condición de reino.

1.2. Esbozo de la farmacia navarra medieval

Desgraciadamente, este viejo reino que tiene uno de los más importantes
y completos archivos de Europa como es el Archivo Real y General de Navarra,
no conserva casi ningún documento relacionado con la organización sanitaria2.

Si que tenemos los nombres y reseñas de numerosos “apothicarios” como
oficiales de corte en el reinado de Carlos II, Carlos III y Blanca de Navarra3.

El protomédico Echandi, en su informe titulado Origen del
Protomedicato de Navarra, deja bastante claro que no había una reglamentación
sanitaria en el Reino antes de 1512, que no existía una institución como la del
alcalde examinador de Castilla o la del proto-físico de Aragón y que la cofradía
de San Cosme y San Damián era incapaz de controlar a los profesionales por
sus propios estatutos y, además, no estaba implantada en todo el territorio.

Por otro lado, a pesar de tener pocos datos del boticario bajomedieval
navarro, nos podemos hacer una idea con el excelente libro de Jean Pierre

2) SERRANO LARRÁYOZ, F Medicina y enfermedad en la corte de Carlos III el
Noble de Navarra (1387-1425). Pamplona, 2004.

3) TANCO LERGA, J Blanca de Navarra. Reina prudente y peregrina. (1385-1441).
Pamplona, 2011.
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Bénézet4, en el que se aborda el oficio del farmacéutico en el Mediterráneo
Occidental entre los siglos XIII al XVI.

Desde la época romana, en la que la profesión de médico y la de
farmacéutico (considerando éste como el responsable de la elaboración y
custodia de los medicamentos) coincidían en las mismas personas. Tenemos
conocimiento de casos en los que ciertos miembros de un equipo (por ejemplo,
militar) repartían sus funciones entre ellos, pero no llegaban a separar ambas
funciones totalmente.

Este modo de trabajar es heredado por las civilizaciones medievales,
posteriores a Roma. El panorama es que hay comerciantes que se aprovisionan
de hierbas y otros productos medicinales, hay algunos que los elaboran según
instrucciones de los médicos, otros que forman parte del equipo de los médicos
para prepararles los remedios...

En concreto, en Navarra no tenemos muchos datos, como decimos, pero
si algunas facturas y comunicaciones de comerciantes de hierbas que aparecen
en ocasiones como tales y en otras ocasiones como boticarios. La deducción
inmediata es que (al menos en el siglo XIII y XIV) todavía no estaban claramente
diferenciadas las profesiones, pero sí éstas de la de médico.

Por otro lado, Serrano afirma que muchos de los que aparecen como
“boticarios” del rey, lo eran a título de honor. Para terminar de complicar más
el panorama, en ocasiones, los confiteros y los cereros son confundidos en la
documentación con los que fabricaban medicamentos o “apoticarios”.

En un primer acercamiento podemos decir que Pamplona, Estella, Corella
y Tudela eran las ciudades del Reino en las que se asentaban los comerciantes
que abastecían a la corte.

No tenemos datos de cuanto podía durar el aprendizaje del oficio, aunque
está claro, como dice Serrano, que los aspirantes debían saber leer, escribir y
diferentes técnicas básicas para poder dispensar, entre las que probablemente
se encontrasen las sencillas operaciones matemáticas de un comercio.

Sobre el aprovisionamiento de materias primas, es claro que había una
amplia relación con el exterior, con todos los reinos sin excepción.

En lo que se refiere a la relevancia social de los boticarios, Serrano cita
que Pedro de Añorbe y Pedro de Arzanegui (ambos de finales del siglo XIV,
reinando Carlos III) eran mayorales de la cofradía de Santa Catalina de San
Cernin, de la que era cofrade el propio rey Carlos.

Por desgracia no disponemos de un solo dato de la estructura de una
botica bajomedieval navarra, ni del mobiliario del que se componía ni de los

4) BÉNÉZET, J.P. Pharmacie et médicament en Méditerrnée Occidentale (XIIIe-XVIe
siècles). Honoré Champion Ed., Paris, 1999.
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materiales de trabajo de que se disponía. Tenemos, sin embargo un ejemplo de
los bienes de un boticario barcelonés del siglo XIV que nos podría orientar en
cierto modo, ya que las diferencias entre Barcelona y nuestras ciudades eran
muy marcadas, tanto en lo geográfico como en lo económico.

En otro orden de cosas, no existe ni un solo documento equiparable a
las Concordias barcelonesas i las cesaraugustanas y mucho menos una
farmacopea, si bien en honor a la verdad, es más que probable que Miguel
Martínez de Leache (1615-1673) escribiera una farmacopea propia que legó a
su sobrino. Como es sabido, nunca ha sido encontrada, pero consta en su
testamento5.

1.4. Institución del Protomedicato navarro

En este punto no hay otro remedio que seguir el titánico trabajo del
doctor en medicina Julio Sánchez Álvarez sobre el Protomedicato navarro6, ya
que los demás autores que se habían ocupado de este tribunal, apenas habían
hecho referencia al del reino de Navarra, y eso que el propio rey Carlos I de
Castilla, IV de Navarra, en la cédula de nombramiento del primer Protomédico
navarro, el doctor Martín de Santacara, ciudadano de Pamplona, dice que el
amplio número de reinos y Señoríos que tiene le obliga a proveer a “nuestro
Reyno de Nabarra” de un protomédico.

Sánchez Álvarez plantea que el que este hecho no se repitiera en Galicia
o en Asturias (Aragón y Cataluña tuvieron protomedicatos con cierta autonomía)
se puede deber a la especial incorporación de Navarra a la monarquía hispana.
La unión fue “aeque-principal”, esto es, entre iguales, manteniendo cada reino
su gobierno y sus leyes. Esto fue así hasta el siglo XIX7.

En principio, las autoridades castellanas no podían intervenir en el Reino
de Navarra. De hecho tenemos noticia de un litigio anterior a la constitución
del protomedicato navarro por la intervención de unos protomédicos castellanos
en el territorio navarro y la respuesta contundente de la cofradía de San Cosme
y San Damián. Carlos y su madre Juana, expiden una Cédula Real que ratifica
los derechos de la Cofradía en contra del protomedicato castellano, con fecha
9 de noviembre de 1518. Este documento, según cita Sánchez Álvarez, es el

5) ADANERO OSLÉ, C Albarelo n. 28. Miguel Martínez de Leache (1615-1673).
Pamplona, 2010

6) SÁNCHEZ ÁLVAREZ, J. El protomedicato navarro y las cofradías sanitarias de
San Cosme y San Damián. El control social de las profesiones sanitarias en Navarra
(1496-1829). Pamplona, 2010.

7) FLORISTAN IMÍZCOZ, A GALÁN LORDA, M 1512. La conquista de Navarra.
Historia y derecho. Pamplona, 2012.
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primero que se tiene en Navarra sobre regulación sanitaria. Especifica que los
sanitarios debían exhibir sus títulos ante el Consejo Real para poder ejercer.

Ya hemos comentado en estas mismas páginas que las grandes
instituciones sanitarias de Navarra (Protomedicato, Cofradías de Estella, de
Tudela y de Pamplona) convivieron en el tiempo y tuvieron mayor o menor
preponderancia según las circunstancias políticas y militares.

Desde luego, hay un hecho cierto, todos los protomédicos son navarros
con una excepción: el doctor Amar, que ejerció su cargo desde 1757 hasta su
muerte en 1779. Se da el caso de que no pisó el suelo navarro en todo su
mandato. Las instituciones navarras se opusieron a su nombramiento. El alegó
provenir de familias de Valtierra y Tudela. Fue sustituido por el doctor José
Aóiz y Valdés hasta 1755 y luego por el Bachiller Francisco de Ibiricu y Eleta,
natural de Pamplona.

1.5. El protomédico navarro

Desde que Martín de Santacara fuera instituido por Carlos I de Castilla,
IV de Navarra, como protomédico de Navarra, hay trescientos años de duración
de la institución, en la que sucede, como era de prever, absolutamente de todo.

Por ejemplo, a finales del siglo XVIII, Mauricio de Echandi, manifiesta
que toda la documentación del protomedicato y de la cofradía de San Cosme y
San Damián se han perdido por completo.

1.6. Funciones del protomédico

La primera, y más importante era la concesión de licencias sanitarias en
Navarra ya que las castellanas no tenían validez.

La inspección de boticas, en ocasiones con representantes municipales,
en otras con representantes de las cofradías o con ambos.

El protomédico tenía delegadas por el Consejo del Reino todas las
funciones relacionadas la instrucción y sentencia del ejercicio de los
profesionales sanitarios, intrusismo y malpraxis incluido.

También debía determinar las personas que debían ingresar en los
lazaretos.

1.7. Diferencias con el Protomedicato castellano

En Navarra tenemos un sólo protomédico. En Castilla es una institución
colegiada con varios de ellos.

El protomédico navarro tenía autoridad en todo el Reino, en Castilla,
los diferentes protomédicos tenían asignadas unas zonas de influencia.
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Ya hemos comentado que los títulos expedidos en Castilla tenían que
ser ratificados por el protomédico de Navarra para poder ejercer en el reino.

Desde el siglo XVI, el protomédico es obligado a examinar con otros
profesionales, en el caso de los boticarios, con otro médico y dos boticarios.

2. CONCLUSIONES

2.1. Navarra se incorpora a un Estado Moderno, abandonando
paulatinamente su estilo de vida bajomedieval tras una guerra que de hecho
había empezado en 1451.

Al principio los protagonistas son Luis XII de Francia, Fernando V de
Aragón y Juan III de Navarra. Al final de la contienda, hacia 1524, los
protagonistas son otros y muy diferentes sus intereses. Francisco I de Francia,
tratando de disputar en diferentes frentes al ya nombrado Emperador Carlos V
(I de Castilla, IV de Navarra) y Enrique de Albret, que ya ni acude a la batalla
más dura y definitiva de toda la guerra que es la batalla de Noáin en 1521,
dejando todo el ejército en manos de los franceses, mientras que cae prisionero
en Pavía junto a Francisco en 1525 (por cierto capturado por un noble
guipuzcoano).

Navarra no es sino un frente más entre la disputa por la hegemonía
europea de los dos titanes: Francisco y Carlos.

2.2. Una vez terminada la guerra, Navarra se incorpora a Castilla por un
sistema que es excepcional en este reino: en condición de reino separado

Navarra mantiene todas sus instituciones separadas tanto en lo económico
como en lo legislativo. No tienen en común más que la persona del rey. Esto
será así hasta mediados del siglo XIX. Este caso es único en todo el territorio
nacional. Y esto se aplica al Protomedicato navarro, no tiene ningún punto de
unión con el castellano ni con el aplicado en Aragón.

La propia institución de Protomedicato es un avance, ya que, como hemos
dicho, la incapacidad de las cofradías era manifiesta y su implantación no era
en todo el territorio navarro.

Escudo Albret-Foix, reyes de Navarra.
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SABIA QUE...
... el metge britànic Thomas Dover, preparador de les pólvores Dover,

va recollir el mariner que va servir d’inspiració del personatge de Robinson
Crusoe?
Núria Casamitjana

Les pólvores Dover (o de Dover) van ser un dels preparats a base d’opi
més populars entre els usats a Europa i Estats Units abans del segle XX.
Combinaven opi i ipecacuana, amb la qual cosa encara que actuaven com a
analgèsic, si se’n prenien dosis elevades provocaven vòmit.

Thomas Dover havia estudiat medicina els anys 1680 a Oxford, però
també se’l coneix per la seva pirateria, comerç d’esclaus i destrucció
d’assentaments espanyols a les costes de Sudamèrica. En un d’aquests viatges
amb una flota de vaixells corsaris anglesos, va desembarcar el 2 de febrer de
1709 a l’illa Juan Fernández on va trobar el mariner Alexander Selkirk
abandonat allà des de feia quatre any i quatre mesos, la vida del qual va servir
d’inspiració del personatge Robinson Crusoe immortalitzat per l’escriptor
Daniel Defoe.

Posteriorment a aquest fet, Thomas Dover va desenvolupar les famoses
pólvores Dover, a base d’opi que coneixia molt bé per haver estat segons sembla
deixeble de Sydenham.

El 1732 després d’exercir com a metge a Gloucestershire i per atreure
pacients a la nova consulta a Londres va publicar uns dels llibres de medecina
més antics dirigits al públic An Ancient Physician’s Legacy to his Country.

A Londres va exercir com a metge amb gran èxit fins a la seva mort el
1742.

L'1 de gener de 1966, l'illa en què va estar Selkirk va ser oficialment
rebatejada com a Robinson Crusoe. Al mateix temps, l'illa més occidental de
l'arxipèlag Juan Fernández va ser rebatejada com a Alejandro Selkirk.

Bibliografia

- Boyes JH. Dover’s Power &Robinson Crusoe. New England Journal of Medicine
1931; 204:440-3

- Osler W. Thomas Dover, physician and buccaner: Butlletin pf the John Hopkins
Hospital 1896; 7: 1-6
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COMENTARIOS SOBRE TEXTOS ACTUALES
DE INTERÉS PARA LA HISTORIA Y LA
PROFESIÓN FARMACÉUTICA:
LA TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS
Eusebi Carreras Ginjaume

REV. SOC. CATALANA  HIST. FARM., 7 (20): 43-45 (2012). ISSN 1887-908X

El químico ruso Dimitri Mendeleyev
elaboró la primera tabla científica de los
elementos una mañana del invierno de 1869,
treinta años antes de que la estructura del átomo
fuera conocida.

Hoy, otro químico notable, John
Emsley1, nos deleita con un análisis exhaustivo
de cada uno de los elementos que componen
la tabla actulamente2. Decimos nos deleita
porqué el tema, aunque tratado en toda su
profundidad, no se expone de una forma
académica, sino comprensible para un público
general suficientemente ilustrado. Una
consecuencia de lo anterior y de lo que,
posiblemente, quien haya estudiado química
discrepe, es que en lugar de relacionar los

distintos elementos por sus semejanzas -base que permitió a Mendeleyev
elaborar la tabla- los clasifica por orden alfabético para conveniencia del lector
no especializado.

Naturalmente que además de las dos ordenaciones citadas pueden haber
otros sistemas. Uno, muy poco científico pero si muy entretenido, es el que se

1) Escritor y científico británico, especializado en química. Antiguo profesor de la
Universidad de Cambridge. Ha dedicado parte de su vida a la divulgación de la
ciencia,  por lo cual le han sido otorgados numerosos premios. Es autor de un buen
número de libros, traducidos a la mayoría de idiomas. De uno de ellos,Molecules
of murder, ya se hizo un comentario en el número 10 de esta Revista.

 2) Nature’s building blocks. Oxford University press, 2011.
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cantaba en la opereta de Gilbert y Sullivan, The Pirates of Penzance (1879),
que, traduciendo al castellano la versión que da el autor, dice así:

Hay antimonio, arsénico, aluminio, selenio
Y hidrógeno y oxígeno y nitrógeno y renio
Y níquel, neodimio neptunio, germanio
Y hierro, americio, rutenio, uranio
Europio, zirconio, lutecio, vanadio,
Y lantano y osmio y astuto y radio,
Y oro, protactinio y indio y galio,
Y yodo y torio y tulio y talio.
Hay itrio, iterbio, actinio, rubidio,
Y boro, gadolinio, niobio, iridio,
Y estroncio y sílice y plata y samario,
Y bismuto, bromo, litio, berilio y bario.
Hay holmio y helio y hafnio y erbio,
Y manganeso y mercurio, molibdeno, magnesio
Disprosio, escandio y cerio y cesio,
Y plomo, praseodimio, platino, plutonio,
Paladio, prometío, potasio, polonio,
Tántalo, tecnecio, titanio, telurio,
Y cadmio y calcio y cromo y curio.
Hay azufre, californio y fermio, berkelio,
Y también mendelevio, einstenio y nobelio,
Y argón, criptón, neón, radón, xenón, cinc y rodio
Y cloro, cobalto, carbón, cobre, tungsteno, zinc y sodio.
Hay aquellos cuya existencia ha llegado a Harvard,
Y puede haber muchos otros pero no han sido “discarvard” 3

Emsley, en la introducción, hace referencia a los elementos cósmicos y
explica su origen según su peso atómico. Los menos pesados provienen del
Sol, los de peso atómico medio de una Gigante roja, mientras que los más
pesados provienen de una Supernova.

Partiendo de la teoría del big bang, el autor hace una exposición
cronológica de cuando se formaron los diversos elementos teniendo en cuenta
los millones de años que pasaron antes no aparecieron las gigantes rojas y las
supernovas.

De cada elemento da la información siguiente:

3)  Juega con las palabras discovered (descubrir) y Harvard].
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1) Nombre en diversos idiomas, inglés, alemán, italiano, español y
portugués.

2) Importancia del elemento tanto en el cuerpo humano como en otras
aplicaciones.

3) Tabla si procede, dando el contenido del elemento en el cuerpo
humano, en la sangre, en los huesos y en los tejidos.

4) Peligrosidad del elemento para los humanos.
5) Utilización en medicina.
6) Utilización en general.
7) Aspectos históricos: persona, fecha y lugar de descubrimiento,

mineral del que se extrajo, aplicaciones históricas.
8) Importancia económica, países donde se extrae, cantidades anuales

extraídas y estimación de las cantidades que restan por extraer.
9) Presencia cuantificada en la corteza terrestre, en el agua y en la

atmósfera.
10) Características químicas, símbolo químico, número atómico, punto

de fusión, densidad…
11) Utilización militar.
12) Aspectos sorprendentes. Por ejemplo cuando trata del oro, dice que

en el mar existe en una concentración de 10 p.p.t., lo que significa
más de 13 millones de toneladas para todos los océanos, lo que
originó que un científico alemán, intentara extraerlo al objeto de
pagar los 20 millones de marcos que los aliados impusieron a
Alemania como multa después de la primera guerra mundial.

Sobre el oro cuenta también como Niels Bohr, disolvió su medalla
de oro del Nobel en agua regia en 1943 para evitar que los invasores
nazis se la confiscaran y dejó la solución como un frasco cualquiera
en su laboratorio. Cuando volvió después de la guerra recuperó el
oro y con él le hicieron una réplica.

I así, a lo largo de 699 páginas, describe los 126 elementos conocidos
hasta la actualidad de forma exhaustiva, aunque sabiendo evitar la aridez propia
del tema, el lector lo percibe como una lectura amena.

Muy difícil de memorizar, el texto debe considerarse como una obra de
consulta primaria cuando interese cualquier dato sobre algún elemento de la
tabla periódica.
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CONSULTORI

Senyors,
Som un grup d’estudiants de Farmàcia que organitzem i fem activitats

socials (conferències, xerrades, etc.), sobretot amb gent gran i sense cobrar.
Volíem preparar per al desembre una xerrada sobre la Immaculada com a
Patrona de la Farmàcia, però tan bon punt ens hi hem posat, resulta que no
ens aclarim gaire. És per això que ens adrecem a vostès després d’haver-los
trobat per Internet i veure que han fet alguna cosa sobre patronatge farmacèutic.
Ens poden orientar? El nostre Tel. és [...] Gràcies i perdonin que els molestem.

 G.R.A.N.’S.

Si són estudiants de Farmàcia, entenc que puguin creure, encara que
equivocadament, que la Immaculada és la patrona de la Farmàcia. De fet, la
Immaculada és la patrona de la Facultat de Farmàcia, però no de la Farmàcia
ni dels farmacèutics.

Si la seva xerrada és a Barcelona, el millor és que parlin de Santa Maria
Magdalena, per ser l’autèntica patrona dels farmacèutics de la ciutat, per ser-
ho, des del segle XV, de l’antic Col·legi de Farmacèutics de la Ciutat de
Barcelona; també ho és, encara que estigui mig oblidat, de l’actual Col·legi
Oficial provincial. A més, la Magdalena, ha estat la patrona de moltes confraries,
gremis i col·legis farmacèutics, no solament de Catalunya, sinó també dels
territoris de l’antiga Corona d’Aragó. Tot i així, tinguin en compte que els
Sants Cosme i Damià eren patrons de nombroses confraries i col·legis amb
presència d’apotecaris.

Tinguin en compte també, que des de fa sis anys, concretament des del
8 d’agost de 2006, l’Església Catòlica, i per tant els farmacèutics catòlics,
tenen un Sant Patró: Sant Joan Leonardi (Toscana, 1541- Roma, 1609). Abans
de ser ordenat sacerdot el 1572, Joan Leonardi exercí de farmacèutic a Toscana.
Després es consagrà a la formació cristiana de les persones de la seva parròquia
de Lucca. Fundà una Companyia de la doctrina Cristiana i, el 1574, una
comunitat dedicada a treballar en l’aprofundiment de la fe i la devoció. Fou
beatificat el 1861 i canonitzat per Pius XI el 1938. El Papa Benet XVI fou qui
li concedí el patronatge farmacèutic.

Xavier Sorní
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ADENDA (I) A LA OBRA “ NOTAFILIA Y
CIENCIAS DE LA SALUD”
Dr. Jaime Casas Pla
SCHF

En el mes de junio de 2011, el autor de este mismo artículo publicó la
obra titulada “Notafilia y Ciencias de la salud: Personajes, simbología e
Instituciones”, con el auspicio de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia
y la Asociación Numismática Española, donde se recogían los billetes de Banco
relacionados, como reza su título, con las Ciencias de la Salud.

En la introducción del mismo se comentaba que no era un libro cerrado,
sino que podrían aparecer otros ejemplares con el transcurso del tiempo, tanto
no localizados en su momento, como, evidentemente, nuevos en el futuro. En
este artículo se describe un ejemplar localizado con posterioridad a la edición.

Así, a finales del año 2011, el Banco de Tanzania puso en circulación
un billete con valor de 500 chelines tanzanos, de 130 x 63 mm, con gran
semejanza con el ejemplar descrito en el libro (P 35, página 240) emitido en el
2003. En esta ocasión, en el anverso se sustituyó la representación de un búfalo
africano por el busto de Sheikh Abeid Amani Karume (4 de agosto 1905 - 7 de
abril de 1972), que fue el primer presidente de Zanzibar, como resultado de
una revolución popular que llevó a la destitución del último sultán de este país
en enero de 1964 y que tres meses más tarde, se unió a la República Unida de
Tanzania fundada como Tanzania, convirtiéndose en el primer vicepresidente
de esta nueva República junto a Julius Nyerere de Tanganika. Fue asesinado a
tiros en 1972 en la ciudad de Zanzíbar por cuatro hombres mientras jugaba
bao en la sede del Partido Afro-Shirazi.

Anverso ejemplar 2003 Anverso ejemplar 2012
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En el reverso, básicamente, presenta un diseño muy parecido al modelo
del año 2003. Al fondo se muestra la fachada principal del «Nkrumah hall» de
la Universidad de Dar es Salaam (véase la obra de referencia). En el ejemplar
de 2012, además, se añadieron en primer término, a la derecha, unos alumnos
ataviados con gorras y togas característicos de una graduación, y, por otro
lado, el caduceo de la Medicina, bastón de Esculapio con la serpiente enroscada,
que en primer ejemplar estaba situado en el centro, en el moderno se situó a la
izquierda.

En la marca de agua se vislumbra el busto de Julius Kambarage Nyerere
(Boutiama, 13 de abril de 1922 - Londres, 14 de octubre de 1999) un político
tanzano, presidente de la Tanganica independiente (1962-1964), y después de
la Federación de Tanzania (1964-1985).

Si bien en el billete precedente se encargó su impresión a la fábrica
alemana Giesecke & Devrient, en este caso se confió a la ceca americana Crane
& Co., con sede en Dalton, Massachusetts, una afamada fábrica de productos
de papel a base de algodón dedicada a la impresión de monedas nacionales,
pasaportes y billetes de banco, así como en la vida social, de negocios,
aplicaciones industriales y tecnológicas. Crane sigue siendo el principal
proveedor de papel para uso en la moneda de EE.UU.

Reverso
ejemplar 2012

Reverso
ejemplar 2003
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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)

Abscisses
1- Lantànid de número atòmic 59 que amb

aliatge amb níquel (P
r
N

i
5) ha permès

als científics aproximar-se en menys
d’una mil·lèsima de grau al zero absolut
de temperatura.

2- Que obra sense reflexió, sense mirar el
que fa.

3- Capgirat: Gris fosc, tirant a negre. Metge
japonès inventor d’un mètode de control
de la natalitat.

4- Capgirat: Joc que hom juga amb daus
sobre un cartó o una fusta on hi ha
dibuixades, formant una espiral,
seixanta-tres cases numerades. Element
químic de nombre atòmic 88 pertanyent
al grup II

a
de la taula periòdica. Capgirat:

Allò que procura un avantatge, una
satisfacció, una utilitat.

5- Religió pre-budista del Tibet. Grup
social de base, intermedi entre la família
i l’estructura tribal, a la qual pertany.
Capgirat: Coneguda marca de texans.

6- Afegint una M al final: Sulfat doble de
potassi i alumini hidratat. Consonants.
Porció elevada o convexa d’una línia o
superfície que té alternatives d’elevació
i de depressió.

7- Mamífer artiodàctil de l’ordre dels
remugants i de la família dels bòvids.
Afegint una A al final: Malví. So
especial produït per una oclusió palatal,
labial o dental.

8- Afegint una A entre la primera i segona
lletra i una altra entre la segona i tercera:
Festivitat religiosa catòlica. Part d’una
tela, d’un paper, etc. que cessa d’estar
estesa i es posa en doble o forma una
ondulació. Nom donat a qualsevol
mamífer de l’ordre dels primats, en
particular els del subordre dels
antropomorfs.

9- Les tres primeres vocals. Que fa
pendent. Animo el foc removent els
tions perquè cremin millor.

10- Inici de rima. La de Noè. Símbol del
Tàntal.

11- Símbol de l’escandi. Consonant.
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Ordenades
1- Glicòsid d’acció cardiotònica semblant

a la digitalina extreta de les llavors de
Strophantus gratus, planta amb la qual
els nadius emmetzinen les fletxes.

2- Aparells que serveixen per extreure les
parts solubles d’una substància, d’un
fàrmac, pel pas d’un líquid dissolvent a
través d’ell.

3- RNA.
4- Capgirat: Inici de xauxa.
5- Símbol del seleni. Consonants. Capgirat:

Instrument musical de cordes pinçades,
col·locades en posició vertical en un
marc triangular.

6- Article. Símbol de l’Alumini. Llorer.
7- Vocals. Propi de Dant.
8- Consonants. Comunicar quelcom

perniciós, afectar amb una influència
perniciosa.

9- Capgirat: Pregui.
10- Il·lusionista. Capgirat: Peces de fusta,

de ferro, etc. que serveixen per esberlar
pedra, fusta o altre material.

11- Cap i cua. Il·lustre, gloriosa.
12- Element químic pertanyent al grup dels

lantànids, de símbol Nd.
13- Acció d’oferir quelcom a Déu,

especialment el pa i el vi de l’Eucaristia.

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

11
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SOLUCIÓ ALS MOTS ENCREUATS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31

1 P R A S E O D I M I

2 E I X E L E B R A T

3 U R B O G I N O

4 A C O R A D I E B

5 B O N C L A N S I O L

6 A L U N F O N D A

7 I A C A L T E C L I C

8 N D L P L E C S I M I

9 A O E R O S T A T I O

01 R I A R C A T A

11 S C R
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UNA MICA D’HUMOR
INIESTA. Predestinat?
L’altre dia havia de consultar sobre vàries plantes medicinals i vaig agafar

el meu llibre de capçalera sobre plantes, el PIUS FONT I QUER. A la pagina
759 em trobo amb la Valeriana Officinalis. Després d’una descripció exhaustiva
de la planta, del seu cultiu i recol·lecció, em trobo a l’apartat “US”: Solució
alcohòlica que s’administra en forma d´alcoholatur o tintura, de plantes fresques
o seques, en infusió, extracte o simplement en forma de pols. Pel que diu, la
Valeriana és un calmant natural, un sedant i un lleuger hipnòtic.

El joc d’Andrés Iniesta, el jugador del F.C. Barcelona,  és elegant, hàbil
i calmat, exerceix un efecte hipnòtic sobre el contrincant i és difícil que li
prenguin la pilota. Crec que estava predestinat a que la seva parella es digués
Ana i la seva filla Valeria: VALERIA-ANA.

Ignasi Sarrias Mosso
Idea de Teresa Torras



 51



 52


