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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
(SETEMBRE-DESEMBRE DE 2012)

REV. SOC. CATALANA HIST. FARM., 7 (21): 5-6 (2012). ISSN 1887-908X

CONFERÈNCIES CELEBRADES

-Projecte Arquitectura-Paisatge-Art: tradició i contemporaneïtat de
la pedra seca en el segle XXI, a càrrec del Sr. Víctor Mata Ventura, el passat
28 de novembre de 2012, a la seu de la Societat.

El conferenciant és arxiver-historiador, dirigeix l’empresa Dos Punts
Documentació i Cultura, s.l., especialitzada en organització d’arxius, edició
de llibres i en tot tipus d’esdeveniments culturals. És vicepresident del Centre
d’Estudis Beguetans i dirigeix els grups de treball d’Arxiu i documentació i de
Pedra seca d’aquesta entitat. Presideix la Land Art Associació Catalunya, entitat
que té per objectius la promoció i difusió de l’art contemporani Land Art, la
defensa del patrimoni natural i cultural mitjançant la creació artística, i la
protecció dels artistes creadors. Alhora és membre de la Societat Catalana
d’Història de la Farmàcia, essent actualment vocal de la Junta Directiva.

El Centre d’Estudis Beguetans desenvolupa juntament amb la Land Art
Associació Catalunya el projecte Arquitectura-Paisatge-Art (APA) que pretén
conservar i donar a conèixer les estructures de pedra seca de Begues i el paisatge
que conformen d’una forma contemporània.

APA s’insereix en el moviment artístic conegut com art de la natura, art
mediambiental o Land Art, en el nostre cas està estretament relacionat amb el
valor arquitectònic, patrimonial, paisatgístic i natural de les construccions
realitzades amb la tècnica de pedra en sec. Rescata el patrimoni rural de la
ruïna i el reintegra en el territori, emfasitza el vessant intel·lectual i pedagògic
d’aquest fenomen, i estimula l’interès per el coneixement de la història.

DINAR SOCIAL DE NADAL

Un any més, a les envistes de Nadal, concretament el dissabte 15 de
desembre, la Societat celebrà la tradicional trobada social, convocada
prèviament per correu electrònic i per correu postal.
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A l’hora indicada ens vam reunir més d’una vintena de socis a la seu de
la Societat.

Els organitzadors van tenir el detall de lliurar-nos el menú imprès amb
el logotip de la Societat i un obsequi realitzat per l’artista i consoci Ignasi
Sarrias, amb un bombó nadalenc dins.

El dinar, allí a prop, un clàssic, al restaurant Pirineus. La sala inferior
pràcticament estava ocupada només per nosaltres, un menú ben escollit, entre
altres plats podíem triar amanida, favetes, peix, xai o pollastre, que va satisfer
tots els gusts, vam acabar amb un cafè, la xerradeta de sobretaula i la foto de
tots els comensals participants.

Havent dinat, una volteta pels carrerons animats del barri gòtic i una
estona per admirar les figures de pessebre de la fira de Santa Llúcia.

Vam dirigir la mirada a les marques a la paret de les arcades de l’antic
aqüeducte de la Barcino Romana, que hi ha allí, a la plaça 8 de març, gairebé
tocant a la plaça dels Peixos, i uns metres més enllà vam poder admirar la
delicada copa amb la serp serigrafiada al vidre de la farmàcia titulada de la
cantonada.

Reunits de nou a la seu social, amb totes les cadires ocupades, vam
poder veure un vídeo de la visita que, amb motiu de les X Jornades d’Història
de la Farmàcia, havíem fet fa poc més d’un any a la Basílica de la Sagrada
Família, un documental molt ben realitzat pel Dr. Martí Pujol, amb vistes
panoràmiques de la construcció exterior i detalls de l’interior, on es podien
veure als socis escoltant les explicacions que aquell dia ens va fer el director i
la guia que ens van atendre.

Seguidament, un altre vídeo, colpidor sobre el decaïment d’una farmàcia
tradicional a Buenos Aires, que reflecteix la decadència d’un farmacèutic ja
gran i la seva farmàcia, per falta d’activitat en no haver sabut adaptar-se als
temps moderns. El vídeo va donar lloc a un col·loqui sobre la situació actual
de l’oficina de farmàcia, els reptes de la professió, i les dificultats dels temps
presents.

Es va procedir seguidament a fer un sorteig d’unes obres de dibuix
realitzades i cedides pels artistes Sra. Maria Riu i Sr. Ignasi Sarrias.

Per acabar la festa, un cava fresquet i uns torrons que van donar un
ambient nadalenc a la trobada.

Una animada conversa amb intercanvi d’opinions, i també comentaris a
la vista de les properes Jornades, que es volen organitzar a Igualada, van
concloure el dia.

Ens vam felicitar el Nadal i després d’acomiadar-nos vàrem fer camí
cap a casa.

Josep Bartomeus
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“ZWIEBACKS” DE VENDA EN FARMÀCIES,
FORNS I PASTISSERIES
J. Boatella
Universitat de Barcelona

INTRODUCCIÓ

“Zwieback” és la denominació alemanya d’un tipus de pa que es
caracteritza per haver estat sotmès a dues coccions (zwie, backen) i que en la
seva traducció al castellà equival a “biscote” (del francès biscotte, i de l’italià
biscotto: “Rebanada de pan especial, tostado en el horno, que se puede
conservar durante mucho tiempo”) i també a “bizcocho” (“Pan sin levadura,
que se cuece por segunda vez para que se enjugue y dure mucho tiempo”), i,
en català, a bescuit. En realitat, es tracta, doncs, de pa torrat, si bé a Alemanya
es coneix des del segle XVII com a producte diferenciat i característic d’algunes
regions en les que pot trobar-se enriquit amb ou i també de la pastisseria
tradicional d’altres zones, com ara els carquinyolis (Catalunya), rosegons
(València), “cantuccini” o “biscotti di Prato” (Itàlia), etc. La seva particularitat
rau, però, en la baixa humitat del producte, fet que augmenta el període de
conservació, i també per la seva característica textura que el fa adequat per
untar (per exemple, mantega) o per a prendre’l amb xocolata, llet, etc.

El bescuit té, però, a més, un gran interès, ja que permet diferents
formulacions, tant pel que fa al tipus de farina com a la possibilitat d’addicionar
diversos productes (ametlles, xocolata, ous, sucres, etc.) a la massa o, fins i
tot, substàncies beneficioses per a la salut o medicinals, per convertir-los en
quelcom que avui anomenaríem “aliments funcionals”.

En aquesta darrera vessant, els “zweibacks” (o bescuits) medicamentosos
van gaudir de popularitat durant un període relativament breu de temps, i més
concretament, el comprés entre finals del segle XIX i principis de la dècada
dels anys 30 del segle XX. Curiosament, al nostre país es va mantenir la
denominació alemanya, probablement pel seu origen, però també per diferenciar
aquests preparats dels productes de pastisseria, i potser també per la inexistència
d’una paraula adequada de traducció (cal recordar, per exemple, que la
introducció de la paraula “biscote” al diccionari castellà data de l’edició de
1992).
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Esteve Riera, un emprenedor pastisser barceloní i després de la seva
mort, la seva muller i els seus fills, varen destacar en l’elaboració industrial de
“zwiewbacks” medicinals i altres productes dietètics, a la vegada que van
col·laborar, a més, en la introducció del bescuit, d’altres tipus de pa i pastissos,
com ara “longuet” (bastó de pa o “colín” en castellà), “pain riche” (pa de
motlle), lioneses, etc.

ANTECEDENTS

De fet, en els antics formularis de Farmàcia ja es mencionen els bescuits
com a una forma farmacèutica. Així, en l’obra de Dourvault:, s’inclou un apartat
dedicat a “Biscuits medicinaux” dels que es comenta són preparacions (poc
nombroses), elaborades per adició d’una solució o una pólvora a la massa
(preparada amb farina, ous i sucre), seguit de cocció. És molt curiós el comentari
que fa del procés d’elaboració “...le plus souvent, on donne la substance au
pâtissier qui la mêle a sa pâte de biscuit. Dans ce cas, il serait prudent de
présider a l’operation...”. Quant a les diferents fórmules, inclou la descripció
dels bescuits antisifilítics (Ollivier), ferruginosos, amb iodur de potassi, jalapa,
escamonea, semen contra (santònic), vermífugs (Storey), calomelans o
santonina. També fa referència a “pans medicinals”, dels que diu foren presentats
a l’Acadèmia de Medicina de Paris per M. Dérouet-Bossière (pa ferruginós),
autor que també va proposar la formulació de pa amb bicarbonat, òxid de zinc,
nitrat de bismut, etc. Bouchardat inclou pràcticament les mateixes fórmules i
afegeix el pa amb lactat de cal.

A Espanya, els bescuits medicinals ja es mencionen des de meitat del
segle XIX, essent algunes de les preparacions més populars i conegudes el
“Vermifugo Lomana” o, uns anys més tard, els “Bizcochos de Revalenta” (Du
Barry, Londres).

Poc després, apareixen les primeres referències al “zwieback” en
diferents publicacions espanyoles com ara els anuaris Riera i Bailliy Baliere o
també en la premsa diària, en les que la paraula en alemany es tradueix com
bescuit (“bizcocho” o “pan...alemán, doble tostado, especial para tomar con
chocolate...”). Uns anys més tard, ja a principis del segle XX, en la revista Por
esos mundos, apareix la següent definició dels bescuits medicinals: “Forma
farmacéutica que se obtiene añadiendo una disolución ó una sustancia
medicinal pulverizada a la pasta de los bizcochos comunes y poniéndola a
cocer luego en el horno. La ventaja de estos preparados consiste en presentar
sustancias medicinales desagradables por su olor ó sabor con la apariencia
de confituras, recurso de gran utilidad en el tratamiento de enfermedades de
la infancia. Los bizcochos medicinales más usados son los ferruginosos, los
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purgantes y los vermífugos (contra las lombrices). Precio de cada bizcocho:
10 céntimos”.

La utilitat d’aquesta forma va prendre una especial importància en el
tractament dietètic de la diabetis. Ben aviat van aparèixer alguns pans
medicinals, en especial el de gluten (de la casa Brusson Jeune i distribuït a
Barcelona per la Epicerie Française del carrer Hospital) i poc després, el de
soja (“ La harina de Soja ... poco usada …En cambio se usa para la fabricación
de pan para diabéticos puesto que las materias amiláceas contenidas…, según
R Dujardin – Beaumetz y Lecérf se hallan en una proporción muy inferior a la
del pan de gluten de las mejores marcas…”.

En qualsevol cas, és molt important ubicar aquest moment en un context
en el que les teories naturistes i el vegetarianisme havien pres molt predicament.
Aquests moviments van estar representats per a tres figures tan destacades
com Graham i Kellog als Estats Units o Kneipp, a Alemanya.

L’any 1829, S. Graham (1794-1851) va elaborar un pa ric en fibra (que
avui anomenaríem integral), amb la idea d’evitar l’addició d’additius tant
habitual aleshores en la preparació del pa blanc. Aquest tipus de pa era símbol
d’un determinat status social front al pa moreno, propi de les classes més
populars i humils. Però la dieta vegetariana de Graham, va recuperar aquest
producte (una mena de galeta elaborada amb farina integral o “Graham
cracker”) al que atribuïa un caràcter més sa, nutritiu i lliure d’impureses. Per
la seva banda, S. Kneipp (1821-1897), sacerdot i metge naturista, preconitzava
un mètode curatiu fonamentat en la dieta (amb aliments naturals), la fitoteràpia,
hidroteràpia, exercici físic i l’espiritualitat. Anys més tard i finalment, el metge
J.H. Kellogg (1852 – 1943) també va seguir aquests principis, però destacà,
sens dubte, per la invenció, juntament amb el seu germà Will Keith, dels
populars “corn flakes”.

A Espanya, aquests moviments i en especial pel que fa a la vessant
dietètica, varen tenir un destacat introductor. Efectivament, J. Santiveri Piniés,
comerciant del tèxtil, l’any 1885 s’havia traslladat a un sanatori Kneipp situat
a Wörishofen (Alemanya) per tal de rebre tractament de la malaltia que patia.
En quedar fortament impactat pels èxits aconseguits amb el tractament rebut,
va obrir una oficina a Barcelona (Farmàcia Kneipp, c/ Call 22) a fi i efecte de
distribuir i elaborar els productes d’aquella marca (Pa de gluten, pa “grillé” i
d’altres, com ara brou, malta, puré, etc.). Cal atribuir, doncs, a Santiveri, la
introducció d’aquests i d’altres productes relacionats (“Pan de soja Vigor”) al
nostre país. Anys més tard, el 1911, va impulsar la creació de la “Liga
vegetariana de Catalunya”.

L’èxit d’aquests productes, hauria de desencadenar que d’altres
empresaris es decidissin a preparar-los també, ja que, de fet, les formulacions
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i la tecnologia necessària eren relativament senzilles i assequibles. En aquest
sentit van aparèixer diferents competidors com ara la fàbrica Masip del carrer
Hospital (Barcelona) que elaborava pa de gluten (“bollo o bollito i Viena”),
galetes i bescuits, el pa de gluten de la marca R. Quer preparat a Vilafranca del
Penedès durant la dècada dels anys 20, la casa Sorribas (“legítimo pan de soja,
de almendra”) o els productes d’Esteve Riera. Aquesta competència, provocada
per la novetat dels productes Kneipp entre els diferents elaboradors devia ser
prou important, tal com ho demostren les següents notes publicades a la premsa
de l’època (any 1926): “Noticia a los diabéticos: No dejarse sugestionar por
productos que se venden con cierta propaganda y luego quedáis engañados.
Médicos especialistas os dicen es preferible comprar los productos de la Casa
Santiveri, Call 22, la más antigua y acreditada que expende las marcas legítimas
«NATURA», «VIGOR» y otras modernas universalmente conocidas con venta
exclusiva. No falta en esta casa el Rico Pan de Gluten, de Almendra, de Huevo,
de Soja, Pan legítimo Zwiebak del Ciervo, Grillé, Esencial Nutritivo, Completo
y otros. Ricas pastas para sopa, Postres, Carne, Leche Vegetal, Chocolate,
Manteca de Almendras, Vino, Café, todo antidiabético. Se venden en Centro
Vigor, Trafalgar, 7. Casa del Régimen, Mallorca, 247 (esquina Rbla. Cataluña).
Depósito: Casa Santiveri, Call 22. Presente este escrito y le regalarán un
libro de orientación de régimen.” o també: “Expendiéndose en plaza panes
bajo el nombre Swieback de Karlsbad, advertimos, para evitar confusiones,
que únicamente es legítimo y procede de Karlsbad, el pan Zwieback que
expende la casa Santiveri, Cali, 22”. Cal comentar que a Karlsbad s’elabora
un “zweiback” típic, ric en gluten, al que s’atribueixen virtuts medicinals
(sanitarium brand), sembla que degudes, en bona part, a la seva bona
digestibilitat (formació de dextrines durant la seva elaboració).

PRODUCTES DIETÈTICS ESTEVE RIERA

Esteve Riera i Gual fou un destacat industrial del sector de la pastisseria
i confiteria barcelonina. Nascut a Sant Antoni de Vilamajor, el 1887 es traslladà
a Barcelona on va comprar un forn de pa al carrer Tallers i poc després, va
obrir una confiteria a la Rambla de Canaletes 13 que hauria de tenir un gran
renom per la qualitat dels seus productes. Va casar amb Maria Arqué, amb qui
va tenir sis fills, alguns dels quals van viatjar a París i a Viena per a perfeccionar
els oficis de forner, pastisser i xocolater. Esteve morí el novembre de 1918 i
com a conseqüència d’aquesta circumstància, Maria va assumir la
responsabilitat de continuar amb els negocis familiars, juntament amb els seus
fills. Cal dir que gràcies a aquesta direcció i als coneixements assolits pels
viatges a l’estranger dels fills, l’empresa va prendre una gran embranzida com
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ho demostren, per exemple, l’anunci de la compra d’un cotxe marca “Dodge”
per a fer el repartiment dels productes, l’encàrrec fet a Olga Sacharoff pel
disseny d’alguns embolcalls, la noticia sobre la inauguració d’una nova fàbrica
de productes dietètics “Esteve Riera” (c/ Mallorca 307-309) dirigida pels
germans Josep i Artur Riera, en la que s’elaboraven els diferents Zwiebacks,
farines reforçades, productes per a diabètics, etc., o la participació en l’exposició
de l’any 1929 presentant els avenços tecnològics aplicats a l’empresa
(adquisició de maquinària Krupp, electrificació de tot el procés d’elaboració
de pa conjuntament amb la firma Antonello & Orlando Carandini).

A banda dels productes elaborats a la confiteria de la Rambla, la família
també va orientar el negoci cap a l’elaboració de pans especials tals com el de
Viena, el “pain riche” (“Einback” o d’una sola cocció, pa anglès o tipus
“sandwich”), o els “zwieback”. És en aquest camp en el que va introduir
importants innovacions que conduïren a sol·licitar una patent d’invenció l’any
1924. En l’expedient (núm. 89631), instruït a instància de la pròpia Maria
Arqué, se sol·licita una patent d’introducció per a 5 anys per a un
“Procedimiento de fabricación de pan retostado” i es detallen alguns aspectes
d’interès com: “se mezcla la masa constitutiva de la composición del pan, una
o más substancias ajenas a la naturaleza común y conocida... con el fin de que
las ingieran los consumidores, sirviendo dicho pan de vehículo para dichas
substancias” i s’afegeix “las referidas substancias podrán ser de distinta
naturaleza y de carácter variable, como por ejemplo reconstituyentes,
medicinales o de cualquier otro género”. Ens trobem, doncs, davant d’un nou
exemple d’aliment – medicament procedent d’antics formularis i en el que el
pa es converteix en un excipient amb caràcter alimentós.

En el mateix document, es relacionen a tall d’exemple els diferents tipus
de productes que es poden elaborar amb el procediment descrit en la patent
com el de mescla amb malt, aleurona, gluten, nou de cola, sals laxants, cacau,
civada, segó o de Graham i amb extractes de carn i fosfats i composicions
fosfatades. Finalment, s’indica que “el pan retostado a que se hace referencia,
puede ser moldeado o configurado en diversidad de formas y en dimensiones
variables”.

Curiosament, si bé en la patent no apareix en cap moment la paraula
“zwieback”, els bescuits amb caràcter medicinal elaborats per la firma “Esteve
Riera” es denominaven d’aquesta forma, probablement per diferenciar-los dels
preparats per altres empreses i també dels que no tenien aquest caràcter i eren
exclusivament productes de pastisseria. En qualsevol cas, a diferents revistes
mèdiques dels anys 20, d’acord amb la política d’expansió i modernització de
l’empresa, van aparèixer nombrosos anuncis dels productes dietètics “Esteve
Riera” en els que s’incloïa una relació dels “zwiebacks” medicinals. Aquesta
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fou, doncs, l’aportació d’aquesta empresa que, pel que fa a aquesta vessant
(bescuits medicinals), va oferir una varietat més àmplia de productes
(medicinals) que Santiveri.

Els “zwiebacks” medicinals comercialitzats per “Esteve Riera” foren
els següents: de gluten, aleuronat, per a diabètics, kola, maltejat, civada, de
Graham, de Liebig, de Karlsbad, cacau, alimentici per a nens, fosfatat i per
albuminúries i també, alguns “longuets” medicinals (de règim, gluten, etc.).
És cert, però, que els “principis actius” emprats eren poc potents (kola, cacau,
etc.) o tenien un caràcter eminentment nutricional (aleurona, Liebig, fosfats,
etc.).

Imatge 1.- Cartell publicitari de diferents productes “Esteve Riera” (aprox. 1926).
L’il·lustrador fou Miret, empleat de l’empresa. Observis en el centre, el dibuix d’una caixa de

“zwiebacks”, a baix dels “longuets”, i a l’esquerra, de la farina irradiada Ricadin.
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Imatge 2.- Publicitat dels “zwiebacks” medicinals d’Esteve Riera, inserida a Monografies
Mèdiques (Any II, 7, 1927).

En algunes de les publicacions mèdiques esmentades i també en d’altres
de tipus general (La Veu de Catalunya, per exemple) apareixen els resultats de
les anàlisis dels “zwiebacks” medicinals, realitzades a Zurich pel Dr. H.
Lahrmann, l’any 1924 (Taula 1).

Component "zwieback" de malta

humitat 8,79

hidrocarbonats solubles 10,10

hidrocarbonats insolubles 67,22

matèries nitrogenades 3,10

grasses 8,36

matèries minerals 1,45

teixit cel·lular 0,41

Taula 1- Composició centesimal del “zwieback” de malta
(publicat a La Veu Catalunya 1928).
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Cal comentar també que la línia de productes dietètics es va veure
ampliada amb la distribució d’una farina antiraquítica, fosfatada i irradiada de
la marca “Ricadin”, de venda a farmàcies i establiments Esteve Riera.

El 1931, Maria Arqué morí. Els seus hereus havien de continuar l’activitat
de l’empresa si bé l’any 1938, la fàbrica fou intervinguda per la Generalitat, a
fi i efecte de garantir el “subministrament de pa en els restaurants infantils” i
va passar a denominar-se “Agrupació de pa de Viena”. Per altra banda, segons
explica un net d’Esteve Riera, si bé el negoci es mantingué, la maquinaria fou
requisada per fer-ne canons... La confiteria va continuar durant anys la producció
de productes de gran renom (lioneses, pa de Viena, croissants, etc.), però la de
“zwiebacks” va finalitzar un cop acabada la guerra civil.

COMENTARIS FINALS

1) A banda de les aportacions en el camp de la pastisseria, es destaquen les que
la família d’Esteve Riera va fer en el camp de la dietètica i més concretament
en la introducció, juntament amb Santiveri, dels bescuits o “zwiebacks”
medicinals.

2) A l’època, aquests productes varen representar una veritable innovació des
d’un punt de vista dietètic (farines integrals, dextrinat del midó, minerals,
vitamines, etc.) i per l’altre, pel seu caràcter medicamentós (aliments –
medicaments), adequats pel tractament d’alguns trastorns o bé com a
complements. Això no obstant, les característiques del tractament foren,
sens dubte, un factor limitant quan a l’extensió i perdurabilitat d’alguns
d’aquest tipus de preparats.

3) Si bé el caràcter medicamentós ha desaparegut, aquests productes van
contribuir al desenvolupament d’aliments tan habituals en l’actualitat com
ara són els bescuits o bastonets integrals, dextrinats, de soja, amb reducció
de sal o sense gluten, que, curiosament, també porten associat el concepte
de “salut”.

FONS CONSULTADES

Publicacions periòdiques: Hemeroteques de la Biblioteca Nacional,
La Vanguardia i ABC, i les publicacions Monografies mèdiques i La Veu de
Catalunya.
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L’ANTIGA FARMÀCIA DE LA PLAÇA DELS
PEIXOS DE BARCELONA
Xavier Sorní Esteva
S.C.H.F.

A Barcelona, en el Barri gòtic, molt a prop de la seu de la Societat
Catalana d’Història de la Farmàcia (carrer de Copons 4), i a, encara no, uns 70
metres, hi ha una farmàcia certament interessant, no solament per l’antiguitat
que denota, sinó també per la decoració interior i, sobretot, pel fet de ser una
farmàcia titulada: “Antiga farmàcia de la plaça dels Peixos”, segons es llegeix
en el rètol exterior d’un dels aparadors. Cal dir que el rètol actual de la farmàcia,
vist com a element material, és relativament modern, però és ben possible que
sigui el substitut d’un d’anterior. La farmàcia és a la cantonada dels carrers
Duran i Bas 18, on té la porta d’accés, i carrer Ripoll 27 (Veg. Imatge 1).

 El que sobta d’aquesta farmàcia és precisament el rètol “Antiga farmàcia
de la plaça dels Peixos” (Veg. Imatge 2) puix que fa referència a antiga farmàcia,

Imatge 1. Porta d’accés a la farmàcia (fotografia actual). Carrer Duran i Bas 18. La figura de
la finestra del portal de la dreta, pertanyent també a la farmàcia, és un maniquí.

REV. SOC. CATALANA HIST. FARM., 7 (21): 15-28  (2012). ISSN 1887-908X
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no a antiga plaça, la qual cosa obre alguns interrogants que inviten a aclarir
una mica la història, i, fins i tot, qui fou el farmacèutic que la fundà i quins el
succeïren fins l’actualitat.

Localització de la plaça dels Peixos

El carrer Duran i Bas, fent cas de la numeració de les seves cases,
comença a la plaça de Carles Pi i Suñé, que és a l’Avinguda del Portal de
l’Àngel, i avança en direcció est. Ben aviat es torça, per continuar després
força recte per la banda nord o de muntanya i molt torçat pel costat sud o de
mar(Veg. Imatge 3).

Al final de la banda de muntanya del carrer hi ha l’edifici de la Fundació
Balmesiana, amb la seva Biblioteca, que té el número 9, i l’edifici de la Llibreria
Balmes, que té l’11. Aquest darrer edifici fa cantonada amb el carrer de les
Magdalenes, i té fixada a la façana una placa de carrer que indica “Plaça dels
Peixos”(Veg. Imatge 4). Per la banda de mar del carrer, primerament es troba
el gran cos lateral de l’edifici on havia estat l’Institut Municipal d’Estadística;
després, ve un tram obert que dóna accés a la plaça 8 de març - Dia Internacional
de la Dona; posteriorment, el carrer es torça considerablement per desalineació
dels seus dos darrers edificis, el 16, molt ample, i el 18. En aquest darrer, que
té adossat el rètol “Carrer de Duran i Bas”, és on hi ha la farmàcia fent cantonada
amb carrer Ripoll (Veg. Imatge 5)

Imatge 2. Fotografia actual de la “Antiga farmàcia de Plaça dels Peixos”, amb el rètol
indicatiu en un dels dos portals, avui aparadors, de carrer Ripoll 27.
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Imatge 3. Plànol actual de la Plaça dels Peixos i el seu entorn. Fragment del plànol de
l’Ajuntament Barcelona: http://w20.bcn.cat:1100/GuiaMap

Imatge 4. Final del carrer Duran i Bas per la banda de muntanya, amb cantonada amb el carrer
de les Magdalenes. L’edifici és el de la Llibreria Balmes (núm. 11), que té el rètol “Plaça dels

Peixos” a la façana.
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Val dir, que si no fos per rètol indicatiu de plaça dels Peixos del final de
l’altra banda de carrer, la plaça passaria del tot desapercebuda, per petita, per
deforme i també perquè cap edifici dels voltants hi té referida la numeració.

La plaça dels Peixos segons guies antigues de Barcelona

Per veure què succeí amb la plaça dels Peixos, és útil observar el
tractament d’aquesta plaça en guies urbanes de Barcelona de mitjans segle
XIX. Així, en el Manual de Forasteros de 18311, s’hi llegeix:

- “Gobernador: entrada plaza de Santa Anna, salida plazuela dels Peixos”
(p. 35). Cal advertir que el carrer del Governador és l’actual carrer
Duran i Bas.

- “Magdalenas: entrada Riera S. Joan, salida plasa dels Peixos” (p. 39).
- “Plaza dels Peixos. Cerca de S. Cayetano” (p. 43).
- “Ripoll: entrada Tapinería, salida plaza dels Peixos” (p. 45).

El carrer del Governador (Duran i Bas) no arribava llavors ni al carrer
de Ripoll ni al de les Magdalenes, sinó que acabava a la plaça dels Peixos.

Imatge 5. Desalineació dels dos darrers immobles de la banda de mar del carrer Duran i Bas
(núms, 16, d’ampla façana, i 18). La farmàcia és a l’esquerra de la imatge.

1) A.B.C.E. Manual de Forasteros: Que les guiará a saber el número cierto de
Parroquias..., 5a. Impressió. Imprenta de Garriga y Aguasvivas. Barcelona, gener
de 1831.
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La plaça dels Peixos, doncs, el 1831, no per petita (“plazuela”), deixava
de ser tot un referent, puix que era la sortida directe de tres carrers. El Manual
del viajero en Barcelona... de 18402, ve a dir el mateix (p. 199, 200, 212 i 213).
Igualment, el Manual histórico-topográfico estadístico y administrativo: Ó sea
Guía..., tant en l’edició de 1849 com en la de 18543.

Un plànol de Barcelona de l’any 1855 (Veg. Imatge 6), tot i que no
indica la plaça dels Peixos, reflecteix i visualitza la situació.

2) Manual del viajero en Barcelona... Imprenta de D. Francisco Oliva. Barcelona,
1840.

3) Saurí, Manuel i Matas, José. Manual histórico-topográfico estadístico y
administrativo: Ó sea Guía general de Barcelona... Impremta y librería de D. Manuel
Saurí. Barcelona, 1849 i 1854.

Imatge 6. Fragment del “Plano de Barcelona con la división de distritos y última
denominacion de calles y demas vias públicas, asi como todos los edificios publicos...” de

l’any 1855. Institut Cartogràfic de Catalunya. RM.2477.

S’oberva en el plànol que tant el carrer del Governador, com de Ripoll,
com de les Magdalenes, tenen la sortida per la plaça dels Peixos. Però el plànol,
a més, mostra unes diferències considerables amb l’actualitat:

- la plaça es veu perfectament perfilada i és gairebé quadrada.
- s’observa que el carrer del Governador acabava, després d’un gir

obligat a causa d’una edificació, just en arribar a la plaça dels Peixos.
- fa la impressió, per la forma de la plaça, que l’edificació on hi ha

actualment la farmàcia no existia encara.
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- el carrer de Copons, a diferència d’ara, sembla que donava
pràcticament a la plaça dels Peixos.

Sobre aquest darrer punt, es disposa d’algunes notícies que acrediten
que el carrer de Copons havia fet cantonada amb la plaça dels Peixos. Així, per
exemple, en el Diario de Barcelona de l’any 1829 (p. 591) s’hi llegeix l’avís:

“El que posea una casa regular y no vieja, que esté situada en una de
las calles del rededor de la plaza de S. Jaime, plaza Nova, Bocaría, y
calle de Escudellers, y quiera vender á carta de gracia un primero o
segundo piso, ó la casa entera; podrá servirse dar aviso al maestro
carpintero que vive en la esquina de la calle de Copons y plaza dels
Peixos”.

El 1856 fou impresa una Guía almanaque de Barcelona para estrangeros
y forasteros... per a l’any 18574. Té especial interès, puix que, a més d’indicar
l’entrada i la sortida dels carrers, anota la numeració que avarquen. En aquells
moments, segons indica la mateixa guia (p. 12), Barcelona havia experimentat
una reforma de la numeració dels carrers i, a més, els noms ja estaven retolats.
Els números foren assignats a parells i senars i de manera que caminant de
major a menor número es feia cap a la Rambla:

- el carrer del Governador consta amb entrada per la plaça de Santa
Anna i sortida per la plaça dels Peixos, però la numeració anava a la
inversa, de l’1 al 13 i del 2 al 18 (p. 21).

- el carrer de les Magdalenes, amb entrada per Riera de Sant Joan i
sortida per la plaça dels Peixos, amb numeració de l’1 al 9 i del 2 al 4
(p. 23).

- el carrer Ripoll, amb entrada per Tapineria i sortida per plaça dels
Peixos, amb numeració del 2 al 22 i de l’1 al 27 (p. 28).

- la placeta “Dels Peixos... Al extremo de la calle del Gobernador” (p.
37).

Resulta molt remarcable i tal vegada molt significativa, la coincidència
d’aquesta numeració, pel que fa a carrer del Governador i carrer Ripoll, amb
l’actual de la farmàcia (Duran i Bas 18, abans Governador - Ripoll 27).

En El consultor: Nueva guía de Barcelona... de l’any 18575 es dóna un
canvi molt important. Cap dels tres carrers ja no comença o acaba a la plaça

4) Guía almanaque de Barcelona para estrangeros y forasteros: cuantas noticias se
han creído útiles para los que visitan esta ciudad... Barcelona, 1856.

5) El consultor: Nueva guía de Barcelona. Obra de grande utilidad para todos ... de
l’any 1857.
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dels Peixos. El carrer del Governador ara té l’entrada per carrer Ripoll i la
sortida per la plaça Santa Anna (p.75); el carrer de les Magdalenes, té l’entrada
per Ripoll i sortida pel carrer de la Riera de Sant Joan (p.76); i el carrer Ripoll
té l’entrada per Tapineria i la sortida per carrer de les Magdalenes (p.79). Sembla
molt clar que al carrer del Governador se li adjudicaren cases de la plaça dels
Peixos guanyant així llargària per arribar al carrer de Ripoll. Val a dir que la
plaça dels Peixos no es troba citada en tota aquesta guia. En l’edició de El
Consultor... de sis anys després, de 1863, succeeix exactament el mateix (p.
56, 56, 58).

La plaça dels Peixos a “Las calles de Barcelona” (1865-1866), de Víctor
Balaguer

Víctor Balaguer i Cirera (Barcelona, 1824 - Madrid, 1901), l’escriptor i
polític que el 1863 havia proposat la nova toponímia dels carrers de l’Eixample
de Barcelona, publicà el 1865 i 1866 els Tomos I i II, respectivament, de “Las
calles de Barcelona”6.

En ocupar-se de “GOBERNADOR (calle del).” (Tomo I), anotà:
“Se abre en la den Ripoll para ir á terminar en la plaza de Santa

Ana , y después de haberse titulado primero den Garrober y después del
Forn cremat, tomó el nombre que hoy lleva todavía en memoria del
oficio o cargo del Gobernador general de Cataluña....” (p. 454).

Entén, doncs, que el carrer no acaba a la plaça dels Peixos, sinó que
arriba al carrer Ripoll. Tampoc, quan s’ocupa “MAGDALENAS (calle de las).”
fa esment de la Plaça dels Peixos: “Atraviesa de la de Ripoll á la Riera de San
Juan” (Tomo II, p. 6).

Tot i amb això, Víctor Balaguer no es descuidà de “PEIXOS (plazuela
dels)” (Tomo II, p. 159):

De los peces en castellano.
Es conocido por este nombre el espacio que media desde el

extremo de la calle del Gobernador hasta los de las calles de Ripoll y
Magdalenas.

Perece que este sitio mandó construir una grande casa cierto
individuo de la noble familia catalana de Peix. En el siglo pasado veíase
todavía, encima de las ventanas de aquella, su escudo de armas
esculpido en la piedra, en la cual había dos peces (peixos). De aquí

6) Balaguer, Víctor. Las calles de Barcelona. Origen de sus nombres. Sus recuerdos,
sus tradiciones y leyendas... Establecimiento tipográfico editorial de Salvador
Manero. Tomo 1, Barcelona, 1865. Tomo 2, Barcelona, 1866.
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provino que el vulgo diera á esta plazuela, sin nombre entonces el que
lleva hoy.

A diferència de quan s’ocupa del carrer del Governador, entén que hi ha
entre l’extrem d’aquest carrer i els carrers de Ripoll i Magdalenes un espai que
és la plaça dels Peixos, però és molt significatiu que hagués anotat “es conocido
por este nombre el espacio que media...”, en lloc de donar-li categoria oficial.

Tot és força indicatiu que certament el carrer del Governador hagués
estat perllongat, quan a cases, a costa d’una part de la plaça dels Peixos.

Precisament, en el Tomo I hi ha un plànol o “Indicador viario de
Barcelona (Casco antiguo)” que ve a confirmar allò dessús dit (Veg. Imatge 6).

Josep Saló Cirera, primer
farmacèutic de la farmàcia de la
plaça dels Peixos

La ja esmentada edició de 1857
de la guia El consultor... inclou la
relació de “Boticas o farmacias” (p.
407-408) amb el nom del farmacèutic
i l’adreça. No hi havia cap farmàcia ni
a Governador, ni a Magdalenes, ni a
la plaça dels Peixos, que, com s’ha dit,
no se cita en tota la guia. Si, en canvi,
hi havia una farmàcia al carrer Ripoll
1, essent el farmacèutic Baltasar
Baldrich Andrés.

Jordi Gonzàlez, en la seva
Colectanea...7, dóna noticia de
Baltasar Baldrich Andreu. Anota que
fou titulat el 17 d’abril de 1819, que
el 1861 tenia la farmàcia al carrer
Ripoll 1 i que es retirà del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona el 18638.

En la Guia General de Barcelona per l’any 18619, entre els
“Farmacéuticos” consta Baltasar Baldrich com establert al carrer Ripoll 1 (p.

7) Jordi González, Ramon. Colectanea de “speciers”, mancebos boticarios, boticarios,
farmacéuticos practicantes de farmacia y farmacéuticos de Catalunya: (1207-1997).
Fundació Uriach 1838, 2003. 985 pp.

8) Op. Cit. 7, núm. 07693, p. 687.
9) Guia General de Barcelona para el año 1861. Librería de Saurí, calle Ancha.

Imatge 6. Fragment del “Indicador viario de
Barcelona” del Tomo I de l’obra de Víctor
Balaguer Las calles de Barcelona (1865).
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158), però cap farmacèutic ni al carrer del Governador, ni a la plaça dels Peixos
(tampoc al carrer de les Magdalenes). Aquesta guia es refereix encara en dues
ocasions a la “plazuela dels Peixos” (p. 44 i 45).

En l’edició de 1863 de la guia El consultor... Baltasar Baldrich encara
consta al carrer Ripoll 1, però, molt a prop, en el carrer Governador número 18
(que correspon a l’actual Duran i Bas 18), hi havia instal·lat un altre farmacèutic,
Josep Saló Cirera, que amb molta seguretat fou el fundador de la farmàcia de
la plaça del Peixos.

Possiblement, després d’haver-se fet arribar el carrer del Governador
fins al carrer Ripoll, a costa de la plaça dels Peixos, es construí l’edificació on
hi ha la farmàcia. Es dóna una circumstància que advoca força en aquest sentit,
i és que l’edifici de la farmàcia és gairebé amb tota seguretat un afegit de la
casa del costat, de carrer Ripoll 27, construït en espai que havia estat de la
plaça dels Peixos. Això explica que a la farmàcia se li hagués donat el mateix
número de la casa del costat, Ripoll 27. També explica que el carrer de Copons,
que segons els plànols 1855 i 1865 referits anteriorment, gairebé donava a la
plaça dels Peixos, en plànols posteriors ja no. Un bon exemple és un plànol de
1878 (Veg. Imatge 7), en el que el carrer de Copons queda més lluny de la fi
del carrer Ripoll. També explica perquè l’edifici on hi ha la farmàcia no té cap
entrada per accedir als pisos superiors (entren per l’edifici mare de Ripoll 27).

La Colectanea... inclou un Josep Saló Cirera10, indicant que figura en el
Registre general de Socis del Col·legi de
Farmacèutics de Barcelona amb el núm.
9 de l’escalafó d’antiguitat, en qualitat
de soci fundador, essent baixa l’any
1899. Afegeix que es titulà el 17 d’abril
de 1830, i que en la llista de la recaptació
del mes de juliol de 1857 del Col·legi de
Farmacèutics de Barcelona consta com
establert a la Plaça de la Llana, i també
el 1861 a la plaça de la Llana 11.

10) Op. Cit. 7, núm. 07698, p. 687.

Imatge 7. Fragment del plànol de Barcelona de
1878. Institut Cartogràfic de Catalunya.

RM.2477   (“Plano de Barcelona dividido en
distritos y barrios aprovado en sesión de 31 de
octubre de 1878”). Ja no resta ni espai per a la
plaça dels Peixos i el carrer de Copons es veu

més allunyat de l’extrem del carrer Ripoll.
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Revisant la ja esmentada guia El consultor... de 1857, en la relació de
“Boticas ó Farmacias” certament Josep Saló figura a la plaça de la Llana 11
(p.408). En canvi, en El consultor... de 1863, a la plaça de la Llana 11 hi consta
Francesc Iglesias i Puig, alhora, com s’ha dit, que Josep Saló Cirera és al
carrer Governador 18 (p.18). Molt possiblement, Saló, entre 1861 i 1862,
traspassà la farmàcia del carrer de la Llana per instal·lar-se al carrer Governador
18, en el lloc dit plaça dels Peixos.

Ve molt a propòsit fer esment ara d’una col·laboració d’Arturo Masriera
publicada a La Vanguardia del 6 de desembre de 1919. Porta per títol “De la
Barcelona ochocentista (Siluetas ciudadanas). Los farmacéuticos...”, i l’autor
se centra en els farmacèutics que exerciren a Barcelona els anys de 1860-
1870:

[...] Palahi en las calle Sombreres; Casassa, en la calle Ancha;
Saló, en la Plaza dels Peixos; Valldosera, en la calle de Poniente; [...]

Confirma que el farmacèutic Saló (només anota el primer cognom), en
aquells anys estava instal·lat a la plaça dels Peixos, o més ben dit, en el lloc
conegut com la plaça dels Peixos.

Possiblement, sobre el paper, Josep Saló i Cirera degué instal·lar la
farmàcia al carrer del Governador 18, però la va titular de la plaça dels Peixos
perquè l’espai encara era conegut amb aquest nom.

Cal tenir molt en compte que en aquells anys, a Barcelona havien
proliferat molt les farmàcies titulades. Així, per exemple, ja el 1852 n’hi havia
21, que venien a representar una quarta part del total11.

Joan Mitjà Cardona

A Josep Saló degué succeí Joan Mitjà Cardona. Si més no, el 1882 era
el farmacèutic.

És molt interessant i aclaridora una notícia publicada a La Vanguardia,
edició de la tarda, del dia 2 de setembre de 1882:

Ampliando las noticias relativas al desgraciado incidente
ocurrido en la farmacia del señor Mitjà, sita en la calle de Condal,
manifestaremos que mientras dicho señor elaboraba un preparado
químico, explotó una vasija, y los gases que se desprendieron asfixiaron
al señor Mitjá, á su esposa, á uno de sus hijos y á la sirvienta.

Apercibidos del caso los vecinos pudieron auxiliar á aquellos
infelices antes de que la asfixia hubiese producido la muerte, siendo

11) Sorní Esteva, Xavier. “Proliferació de farmàcies titulades a Barcelona a mitjans
segle XIX”. Rev. Soc. Catalana Hist. Farm., 6 (17): 33-38 (2011).
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luego conducidos á la farmacia de uno de los hijos del señor Mitjá sita
en la plaza dels Peixos, donde queda de alguna gravedad este último
señor, y muy aliviados su señora, hijo y sirvienta.

Este hecho produjo honda sensación entre el vecindario de la
calle de Condal, entre el cual goza grandes simpatías la familia Mitjà.

La notícia d’aquest accident permet saber que el farmacèutic de la plaça
dels Peixos es deia Mitjà i que era fill del farmacèutic de la farmàcia del carrer
Comtal. Amb aquesta informació, la Colectanea... de Jordi Gonzàlez, permet
saber que el farmacèutic de la plaça dels Peixos es deia Joan Mitjà Cardona. El
títol de farmacèutic li fou expedit a Madrid el 15 de març de 1868. El 1885
pagà la contribució industrial estan establert al carrer del Governador 18.
Posteriorment, el 1897 o una mica abans, es traslladà a Rambla de Catalunya
36, essent continuada la farmàcia de la plaça dels Peixos pel farmacèutic Toribio
Gallego Ferrer12.

Toribio Gallego Ferrer

El 8 d’agost de 1897 ja estava al front de la farmàcia. Ho acredita un
anunci a La Vanguardia d’aquesta data (p. 3) de l’específic Antipirético Miret
Vzarbez, quan indica les farmàcies que el venen: “Gallego, Gobernador 18”.

Prenent les dades de Colectanea..., el títol de Farmacèutic li fou expedit
pel Ministre de Foment el 30 d’agost de 1894 i registrat el 20 de febrer de
1896. Segons la llista del Gremi de 1899 estava establert a “Plassa dels Peixos
- C. Gobernador,18”. Més tard, degut al canvi de denominació del carrer del
Governador, se’l trobarà al carrer Duran i Bas 1813.

És molt possible que a començaments de segle XX la plaça dels Peixos
ja no estigués, si és que mai ho havia estat, retolada. En aquest sentit, és molt
significatiu un passatge d’una col·laboració d’Antonio Gallardo en el periòdic
La Vanguardia del dia 6 de setembre de 1910 (a la portada). Porta per títol
“Los nombre de las calles”, i és un escrit força crític sobre els canvis de
denominació de molts carrers antics de Barcelona per atorgar-los altres noms
sense cap relació amb el carrer. Diu textualment:

“Nadie sabría el significado de la calle de Xuclá si no se supiera que
este nombre era una transformación de «Joglar» o «Jutglar», así como
nadie conocería por el antiguo nombre de «plassa dels Peixos» el haber
existido allí el Palacio de los Peixó, en cuyo escudo había dos peces.
(2)”

12) Op. Cit. 7, núm. 07361, p. 668.
13) Op. Cit. 7, núm. 10868, p. 816.
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El més interessant, però, és la nota a peu d’article:
“(2) Sólo se conserva actualmente este nombre en el rótulo de la farmacia
sita allí, pues pertence ahora a la calle de Durán y Bás, antes
Gobernador”.

En síntesi:
- dóna raó de l’origen de la denominació plaça dels Peixos.
- fa saber que el 1910 només el rètol de la farmàcia recordava que aquell

lloc era o havia estat la plaça dels Peixos.
- indica que la farmàcia pertanyia al carrer Duran i Bas (com avui dia)

i que aquest carrer abans es deia Governador.

Tot i amb això, i sense contradir que només el rètol de la farmàcia
recordava que aquell lloc era, o havia estat, la plaça dels Peixos, el cert és que
el lloc continuava sent conegut, si més no a nivell ciutadà, amb aquest nom.
Bastarà un exemple.

La Vanguardia del dissabte 23 de juliol de 1906, a la secció d’espectacles
(p. 9), inserí un anunci del “Teatre Novetats-Orfeó Català” sobre un concert
extraordinari del dia 26. Indicava que els socis de l’Orfeó podien adquirir les
entrades “en el local del Orfeó Catalá, carrer Magdalenes, 2, pral. (plasseta
dels Peixos)”. L’edifici de la seu de l’Orfeó tenia enfront la plaça dels Peixos
(actualment, hi ha el pàrquing Monleon).

Fernando Rus-Casasa

El 1919, a Toribio Gallego succeí Fernando Rus-Casasa. Un anunci a
La Vanguardia del dia 1 de juliol de 1919 diu textualment:

“Fernando Rus-Casasa
Químico-farmacéutico
ha tomado posesión del despacho y laboratorio de la antigua y
acreditada farmacia de la “Plassa dels Peixos”, calle Duran y Bás, 18
y Ripoll, 27, lo que participa á los señores médicos y al público en
general”.

El redactat de la notícia té força interès. No solament indica l’adreça
dels dos carrers de la farmàcia, sinó també que estava situada a la plaça dels
Peixos. A més, la qualifica de “antigua ... farmacia de la Plassa dels Peixos”,
donant, doncs, a entendre, com el rètol actual, que si bé la seva adreça oficial
era Duran i Bás 18, la farmàcia era l’antiga de la plaça dels Peixos.

Fernando Rus-Casasa fabricava i publicitava algunes especialitats
farmacèutiques, com ara, la Denticina Rus-Casasa, l’Agua Roja Rus-Casasa o
la Pomada antifebrífuga Grioles del Dr. Rus Casasa (Veg. Imatges 8, 9 i 10).
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Tingué la farmàcia fins a principis de l’any 193214, quan la va traspassar
al farmacèutic Manuel Cozcolluela Martín.

14) Op. Cit. 7, núm. 11554, p. 859.
15) Després la Guerra Civil (1936-1939), formà part de diverses Juntes del Col·legi de

Farmacèutics de la Província de Barcelona, fins i tot com a delegat polític de la
FET i de les Jons. Op. Cit. 7, núm. 09316, p. 761.

16) El periódic La Vanguardia publicà la necrològica el 8 d’agost de 1961 (p. 17).

Imatge 9. Publicitat de la Denticina Rus-
Casasa i del Agua Roja Rus-Casasa,
apareguda a La Vanguardia dels dies 10 i 17
d’agost de 1919 (p. 3). No indica, a
diferència de la Imatge 8, “Antigua de la
Plassa d’els Peixos”, ni tampoc que el carrer
Duran i Bas es deia abans carrer del
Governador. Aquesta omissió, sens dubte,
fou per fer espai per a publicitar
conjuntament el “Agua Roja Rus-Casasa”.

Imatge 8. Publicitat de la Denticina Rus-
Casasa, apareguda a La Vanguardia del dia
10 de juliol de 1919 (p. 5). Indica “Antigua
de la Plassa d’els Peixos”.

Imatge 10. Publicitat de la
Pomada antifebrífuga

Grioles del Dr. Rus
Casasa, apareguda a La

Vanguardia del dia 13 de
novembre de 1920 (p. 5).

Manuel Cozcolluela Martín

El farmacèutic Manuel Cozcolluela, el 19 de febrer de 1932, va comprar
la farmàcia a Fernando Rus-Casasa15. Morí el 1961, als 56 anys d’edat16.

Els anys 40 del passat segle, passada la Guerra Civil , fent cas de Ricardo
Suñé en la seva Nueva crónica de Barcelona..., la “Plazuela de los Peixos”
encara era recordada:
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En la actualidad, ya no lleva este nombre. Es una prolongación
de la calle de Durán y Bas. Se encuentra junto a las calles de Ripoll y
Magdalenas”.

Acerca del origen del nombre de esta plazuela. Existe una versión,
según la cual cierta familia catalana apellida Peix tenía en ella su
morada, destacando en el edificio de la misma un blasón en el que se
veían dos peces (peixos). Le gente empezó a denominarla «Placeta dels
Peixos», y aún a principios del presente siglo estableciéndose en aquel
lugar la llamada «Fonda dels Peixos», que contribuyó a recalcar la
denominación17.

Manuel Cozcolluela Sánchez

Fill de l’anterior. L’any 1980 la traspassà a Sofia Cartañà Ferrater, per
instal·lar-se ell a Travessera de les Corts 332 (cantonada Entença).

Sofia Cartañà Ferrater

Adquirí la farmàcia el 1980. El 2001 la traspassà a Isabel Puigoriol.

Isabel Puigoriol Mas

És la farmacèutica actual. Té la farmàcia des de l’any 2001.

A tall de conclusió

La farmàcia de Barcelona titulada encara avui “Antiga farmàcia de la
plaça dels Peixos” fou fundada el 1863, o una mica abans, pel farmacèutic
Josep Saló i Cirera. Té, doncs, 150 anys.

L’establí al carrer del Governador (actual Duran i Bas) 18, cantonada
amb Ripoll 27, en el que sembla una ampliació de l’immoble de carrer Ripoll
27 tot envaint espai del que havia estat la plaça dels Peixos.

La plaça dels Peixos, des de la prolongació del carrer del Governador
per fer-lo arribar al carrer Ripoll, començà a perdre oficialitat urbana per
convertir-se, sense passar a l’oblit, en topònim popular o nom de lloc.

La farmàcia, contribuí, amb el seu nom i rètol, a que no es perdés el
record d’aquella plaça, avui recuperat.

Al fundador de la farmàcia, l’han succeït fins ara, set farmacèutics.

17) Suñé, Ricardo. Nueva crónica de Barcelona: historia de la ciudad a través de sus
calles y de sus tradiciones. (3 Vols.) Casa Editorial Seguí, S.A. Barcelona. Vol. 3,
p. 1.278. Sense data (datable els anys 40 del passat segle).
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EL NEGOCIO DE LAS VISITAS DE
FARMACIAS EN ARAGÓN A FINES DEL
SIGLO XVIII

José María de Jaime Lorén, José María de Jaime Ruiz, Eva Blasco Julve
Universidad CEU Cardenal Herrera (Moncada, Valencia)
Centro de Estudios del Jiloca. Calamocha (Teruel)

Resumen: Se comenta un documento del archivo de la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País de 1782, relativo a los ingresos y
gastos que ocasionaban en Aragón las visitas oficiales de inspección a sus
farmacias.

Abstract: It is an essay on a document of the archive of the Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País of 1782, relating to the income and
expenses that occurred in Aragon caused by the official verification visits to
their chemists.

INTRODUCCIÓN

Trabajando en el Archivo de la Real Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País sobre temas relacionados con la historia de la apicultura
española, por casualidad, como ocurre a veces, en la contracubierta de uno de
los documentos que consultábamos, nos encontramos con una especie de
presupuesto contable de los beneficios que podían obtenerse en la reglamentaria
visita a las boticas aragonesas. Se trata de una única hoja escrita con letra de
finales del siglo XVIII, fácil de leer a pesar de que en realidad parece tratarse
de un simple borrador, carece de firma y se guarda en la caja número 56,
correspondiente al año 1782.

LAS VISITAS A LAS BOTICAS

Antes de analizar el documento objeto de estudio, creemos conveniente
recordar el sentido que tenían las visitas a las boticas que periódicamente
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realizaban las autoridades administrativas, con el objeto de comprobar que
cumplían las normas legales que exigía la reglamentación sanitaria en cada
momento.

En efecto, prácticamente desde el mismo nacimiento de la farmacia como
una profesión bien diferenciada, la sociedad se ocupó en reglamentarla y legislar
sobre la misma. Y entre las cuestiones que más preocuparon siempre, estuvo el
control de los productos que se elaboraban y dispensaban en las boticas. Al
efecto, desde el primer momento se establecieron las “visitas” de las autoridades
sanitarias para velar por el cumplimiento de las buenas prácticas profesionales:
presencia permanente del farmacéutico, la calidad de las drogas, atenerse a las
normas de elaboración de los medicamentos compuestos, control de los precios,
etc.

En España en concreto, se legisló repetidamente sobre las visitas de
boticas, que solían hacerse todos o casi todos los años, además de cuando lo
consideran conveniente justicias y protomédicos, que podían llegar a clausurar
la farmacia caso de hallar medicamentos en malas condiciones, etc. En cuanto
a la responsabilidad de estas visitas de inspección, mientras en Castilla corría
a cargo del Protomedicato, en los territorios de la Corona de Aragón solían ser
las propias agrupaciones profesionales quienes las llevaban a cabo, bien sea
colegios, cofradías o gremios. De todas formas, fueron tradicionales los
enfrentamientos entre el Protomedicato y estas agrupaciones por controlar las
visitas. Como veremos enseguida, el dinero que se recaudaba en las mismas
hacía muy golosa esta actividad.

Sin embargo el panorama cambiará con la llegada de los Borbones y su
afán de centralizar la administración. En 1706 se abolieron los Fueros de
Aragón, y en 1716 el Decreto de Nueva Planta extenderá la abolición foral a
Cataluña, Valencia y Mallorca, lo que significó que los grandes colegios de
farmacéuticos de Zaragoza, Barcelona y Valencia perdieran el privilegio de
nombrar a sus representantes para visitar en exclusiva las boticas de su área de
influencia. A partir de entonces los visitadores serán nombrados por el Tribunal
del Protomedicato, y no será raro que el título de visitador se conceda en subasta
pública, con la consiguiente contraprestación económica para las arcas del
Estado. El importe que se pagaba, naturalmente, dependía de la categoría y el
número de poblaciones visitadas, en cualquier caso el derecho de visita podía
alcanzar a tres generaciones. Tampoco era raro que el visitador delegase en
otras personas la inspección de las farmacias, lo que dio lugar a abusos que
trataron de cortarse obligando a los visitadores a que las ejecutaran
personalmente, salvo casos excepcionales.

Una vez otorgado el título de visitador, debía hacer un depósito de dinero
o dejar un aval en las arcas del Protomedicato, para asegurar el pago de los
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derechos de las visitas, y luego el propio visitador se encargaba de cobrar el
importe correspondiente de la visita al propietario de la farmacia inspeccionada.
Una parte de lo cobrado era para el visitador y el resto para el Protomedicato.
No parece que estos visitadores a contrata fueran demasiado escrupulosos en
su cometido, a juzgar por la Instrucción promulgada al efecto por Felipe V en
1743, donde insiste que las visitas deben hacerlas personalmente los visitadores,
no deberán alojarse en casa de los boticarios, ni de sus familiares, ni recibir de
ellos ningún tipo de regalo o gratificación, recibirán juramento de los boticarios
para no ocultar nada, las visitas oficiales se harán cada dos años y no cobrarán
nada en otras visitas aparte que puedan hacer, exigirán los títulos oficiales de
boticario, eliminarán directamente todos los géneros que consideren
inapropiados, impedirán el ejercicio de la farmacia a la mujer, a quienes no
estén aprobados o tengan más de una botica, así como a quienes
simultáneamente ejerzan de médico o cirujano y de farmacéutico, incluso si se
trata de parientes en primer grado, y que comprueben el título de propiedad de
la botica para evitar contratos o ventas simuladas, en cuyo caso deberán
cerrarla1.

ANÁLISIS DEL DOCUMENTO

En este contexto tuvo lugar el hallazgo del documento que analizamos,
que, a juzgar por la caja en la que se guarda, el texto fue escrito en 1782 y hace
referencia a las 550 boticas que entonces se visitaban en todo el Reino de
Aragón, entre seculares, de monasterios y conventos de frailes y monjas,
hospitales y droguerías. Se trata de un número muy alto de farmacias las que
entonces existían en Aragón, indicativo de las facilidades o pocas exigencias
para su establecimiento. No sería de extrañar que se incumplieran a menudo
las normas oficiales, sobre todo las relativas a los años mínimos de ejercicio
práctico con un farmacéutico examinado y establecido.

Pero al anónimo autor del escrito lo que de verdad le interesaba conocer
eran los posibles beneficios que generaban las visitas oficiales a las boticas.
Por ello, considerando que por cada visita se cobraban 9 pesos duros, la
inspección de todas suponía para la Junta Visitadora un total de 4.950 duros.
Considerando que las visitas se hacían cada dos años, cada año se ingresarían
por este concepto la mitad, 2.475 duros.

El negocio se extendía también al control de los exámenes de los futuros
boticarios y cirujanos, como el anónimo autor del estudio considera que

FOLCH JOU, G. (1986): Farmacia y sociedad. Historia general de la Farmacia. El
medicamento a través del tiempo, 2, 487-490. Madrid, Sol.
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anualmente venían a hacerse en Aragón 25 de estos exámenes, por cada uno de
los cuales se cobraban 100 duros, quedaba para la Junta Examinadora la friolera
de 2.500 duros.

Las ramificaciones económicas se extendían también a la venta de
farmacopeas y tarifas oficiales, a petitorios y, por supuesto, a las multas que
debían pagar las farmacias visitadas por infracciones cometidas, que no debían
ser pocas a juzgar por el cálculo de ingresos de este concepto que llegaba hasta
los 300 duros. En total los ingresos anuales que generarían las visitas a las
farmacias, exámenes a farmacéuticos y cirujanos, ventas de libros oficiales y
multas, serían de 5.275 duros.

Mientras tanto, los gastos que estas actividades generaban correspondían
a los salarios de visitadores y escribanos a razón de 18 pesetas al día, que
durante el medio año que dedicaban a las visitas eran 634 duros.

Así, el beneficio final que quedaba cada año de visitas, con el importe
de las multas, exámenes y venta de libros oficiales era al final de 4.641 duros
para la Junta Examinadora, si bien en el documento erróneamente se consignan
5.241 duros, debido a una equivocación en las operaciones aritméticas. En
cualquier caso se trata de una cifra muy considerable.

Sobre los motivos de hallarse este documento en el archivo de la
Económica Aragonesa, se nos ocurre pensar que pudo tratarse de algún análisis
financiero encargado por la secretaría de la misma, para conocer el montante
económico de la contrata con vistas a hacerla más eficiente o bien para aminorar
los gastos de estas inspecciones oficiales. En esta etapa de la Sociedad, al final
del periodo ilustrado, se buscaba siempre conseguir mejores servicios a costes
más reducidos.

Emblema de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País.
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ANTECEDENTS I MOMENT ACTUAL DE LES
OFICINES DE FARMÀCIA A ANDORRA
Àngels Mach i Buch
Farmacèutica titular de la farmàcia Abarset, a Canillo, i
presidenta de la Societat Andorrana de Ciències

El Principat d’Andorra és un país pirinenc de 464 km2, independent des
de l’any 1278 en què el bisbe d’Urgell Pere d’Urg i Roger Bernat II de Foix
varen signar els Pareatges donant origen al coprincipat existent fins l’actualitat,
i que es va dotar d’una assemblea general dita Consell de la Terra des del
1419, posteriorment anomenada Consell General, que és el parlament
d’Andorra. Amb la reforma de les institucions de l’any 1981, es va reafirmar la
sobirania dels coprínceps i es va iniciar la seva modernització, i finalment amb
la proclamació de la constitució l’any 1993 es va consolidar l’Estat andorrà
com a una democràcia parlamentària constitucional amb un cap de Govern i
dos caps d’Estat, els coprínceps, el bisbe d’Urgell i el president de la República
francesa, com a successor del comte de Foix Es va retornar la sobirania al
poble andorrà i es va aconseguir el reconeixement internacional ingressant a
l’ONU com a 184è estat.

Fins al segle XX Andorra tenia una economia de subsistència agrícola i
ramadera, en què els seus habitants havien de sortir del país amb els ramats de
transhumància a l’hivern i a l’estiu feien pujar el bestiar als prats d’alçada
andorrans. Els problemes de salut s’havien de tractar amb les herbes que tenien
a l’abast, o aprofitar les sortides a les fires de bestiar per a proveir-se de
medicaments, o a la farmàcia López de la Seu d’Urgell.

A les darreries del segle XIX el Consell General va demanar al
farmacèutic Miquel Mitjavila i Morer, originari de Llívia, que tenia una oficina
de farmàcia instal·lada a Puigcerdà, que es volgués traslladar a Andorra, oferint-
li a canvi la nacionalitat andorrana a ell i als seus descendents i una quantitat
econòmica de 500 pessetes l’any, atès que a Andorra aleshores hi vivien menys
de 5.000 habitants, i potser no hi guanyaria prou. L’any 1891 va obrir la primera
farmàcia d’Andorra al carrer de la Vall, a l’edifici dit Cal Apotecari, propietat
de la família Molines. Cap al 1900 el Dr. Nequi va voler instal·lar el seu despatx
mèdic en aquell local de propietat familiar i la farmàcia Mitjavila es va traslladar
a l’avinguda Príncep Benlloch 2, i posteriorment a la plaça Príncep Benlloch,
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als baixos de l’edifici de Casa Guillemó. Al primer farmacèutic titulat d’Andorra
el va succeir el seu fill Francesc Mitjavila i Salses, i l’any 1959 la seva néta
Conxita Mitjavila i Armengol. A la seva mort el 2006 va ser traspassada a la
farmacèutica Anna Pallarès i Papasseit, filla del metge Manuel Pallarès i Darsa.

Les oficines de farmàcia a Andorra no sempre s’anomenen pel nom del
seu titular sinó que tenen altres noms comercials: de situació, de plantes, o
relatives a personatges de la professió. Quan a Andorra no hi havia encara
universitaris llicenciats en farmàcia es permetia l’obertura d’oficines de
farmàcia a andorrans que tenien certs coneixements tècnics de sanitat i
experiència, adquirits en farmàcies de fora o per tradició familiar. Ramon
d’Areny Plandolit, de pare metge i germà dentista va comprar la farmàcia Isern
el 1936, i hi va instal·lar la farmàcia Internacional. La gran de les seves 4
filles, Meritxell, es va llicenciar en Farmàcia a finals dels anys 60 i el va succeir
a la seva mort.

Fins al 1960 al país hi havia 6 farmàcies. A Andorra la Vella n’hi havia
tres: F.  Mitjavila, F. Internacional, i F. Meritxell (del farmacèutic francès Josep
De Girvés, a les desaparegudes galeries Paris); dues a Escaldes (F. Guerrero,
oberta el 1943 per Pilar Ubach, mestra, de la que són titulars ara els seus néts
Gabriel i Carla Guerrero, i F. de les Valls, oberta el 1954 pel farmacèutic francès
Joan Gouazé, traspassada el 1975 al farmacèutic Joan Català fins la seva
jubilació el 2011) i una a Sant Julià de Lòria (F. de Lòria, d’Agustí Pol, del
1937, actualment propietat del farmacèutic Lluís Quillacq). En aquell moment
de les 6 farmàcies, dues tenien com a titular un llicenciat en Farmàcia estranger
d’origen francès i les altres quatre tenien com a titular andorrans sense titulació,
però amb coneixements adquirits i experiència.

El 27 de juny del 1962 el Consell General va legislar sobre els
establiments de farmàcia i l’exercici de la professió farmacèutica, d’andorrans
i estrangers, que el 5 de juliol del 1963 es va completar sobre la nacionalitat i
els requisits per a heretar els establiments de farmàcia. Els reglaments de
farmàcies i de medicaments vigents actualment van ser aprovats pel Consell
General el 4 d’octubre del 1977. Abans es podia instal·lar una farmàcia a
Andorra sense titulació o amb farmacèutics titulars estrangers per un període
de 10 anys, fins que va haver-hi andorrans titulats. Per a la instal·lació
d’establiment de farmàcia i exercir la professió de farmacèutic a Andorra, segons
marca la llei, cal disposar de la titulació universitària expedida per una
universitat d’Espanya o França i la nacionalitat andorrana, però no hi ha cap
limitació per població o distància d’altres farmàcies, com es regula a Espanya,
a través dels Col·legis de Farmacèutics provincials, o a França mitjançant,
l’Orde des Pharmaciens.
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L’any 1978 es va crear el servei d’inspecció de farmàcies, que depenia
primer del Consell General i amb la creació del Govern, del ministeri de Salut
i Benestar Social, per tal que l’administració pogués fer el seguiment i control
de les activitats farmacèutiques al país. Quan el 1983 es va crear el Col·legi
professional de Farmacèutics, el mateix col·legi es va responsabilitzar de la
bona actuació professional dels titulars d’oficina de farmàcia que exercien
sense la titulació universitària corresponent amb una disposició transitòria,
fins al seu següent responsable, ja titulat.

L’any 1959 es van llicenciar les primeres dues andorranes a la facultat
de Farmàcia de Barcelona: Maria Villeró, que va obrir la farmàcia del Pont el
1960, i la va traspassar a la seva jubilació, atès que la seva filla Francesca
Mitjavila Villeró és metgessa; i Calamanda Vila, que va instal·lar la farmàcia
Tres Creus el 1962, després d’una estada a Barcelona fent anàlisis clíniques a
l’hospital Clínic, i té una filla farmacèutica, Maria Julià Vila, que n’és la titular
avui dia.

El 1960 Modest Pau i Joan Janer van obrir la farmàcia d’Encamp, i el
1962 Amadeu Rossell va obrir el Centre d’Específics a Escaldes, sense títol
totes dues. El 1966 es va obrir la Pasteur, dels farmacèutics Catalina Guerrero
i Gaspar Saludes a Andorra la Vella, i la Carlemany del farmacèutic francès
Pau Enric Marfaing. El 1968 atès que no hi havia cap farmàcia a la Massana es
va instal·lar una farmaciola a càrrec dels farmacèutics de la F. Pasteur. El 1969
es va obrir la d’Engordany de la farmacèutica Rosa Mª Beal, que després de la
seva jubilació es va traspassar com F. Margalef, i el 1970 es va obrir la farmàcia
Francesa a Santa Coloma, i va tancar la F. Meritxell de De Girvés. Per tant, ja
els establiments farmacèutics s’havien incrementat fins a 14 amb els inicis del
boom del comerç.

Als anys 30 hi havia ensenyament primari a Andorra, però a partir del
primer de batxillerat o bé s’havien d’examinar a la Seu per lliure, o bé s’havia
de marxar del país per romandre en internats a la Seu d’Urgell, a Barcelona, o
a Prada de Conflent. Fins que no es van posar en funcionament les escoles de
secundària dels tres sistemes educatius d’Andorra (l’institut espanyol de
batxillerat el 1962, el col·legi Sant Ermengol de la congregació salesiana el
1966 i liceu Comte de Foix francès el 1979) era molt difícil econòmicament
que les famílies podessin enviar els infants a estudiar a fora. A partir dels anys
setanta van poder començar a cursar estudis superiors molts més infants i es va
anar incrementant el nombre de titulats universitaris, i per tant també de
farmacèutics, a banda dels titulats estrangers nacionalitzats per matrimoni.

Als anys 60 a les farmàcies andorranes cada dia es rebien medicaments
dels majoristes espanyols Safa i Federació Farmacèutica, però de França només
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se’n rebien dos cops per setmana de la Maison Thomas. A partir dels 80 es van
poder rebre els medicaments francesos diàriament de Perpinyà i també de la
Cerp de Tolosa del Llenguadoc. Es feien cures, es posaven injeccions, es
preparaven fórmules magistrals de xarops per la tos, antisèptics, antidiarreics,
oblees, pomades per dermatologia. Es feien guàrdies localitzables d’una
setmana correlativament, que a mesura que s’anaven obrint més oficines van
passar a ser presencials, i les organitzava el director de sanitat i higiene del
Consell General, primer el Dr. Mitjavila i després el Dr. Duró, i posteriorment
han acabat essent d’un dia a la setmana durant 7 setmanes fins al següent torn
per a totes les farmàcies del centre (Andorra i Escaldes-Engordany). A partir
de la creació del col·legi de Farmacèutics, el 1983, les guàrdies les organitza el
col·legi. A mesura que es van anar obrint centres de salut amb infermeres
titulades, les farmàcies finalment van deixar d’administrar els injectables (1994).

El 1971 la farmacèutica Josefina Borra va obrir la primera farmàcia al
Pas de la Casa, a 2.000 m d’altitud just a la frontera amb França, i es va obrir
la segona farmàcia, F. Creu Verda, a l’entrada del poble de Sant Julià de Lòria,
del farmacèutic francès Joan Bergés, que va passar a ser de Pere Pagès el
1982. El 1973 apareix la F. Rosella a Andorra la Vella, i el 1976 es van obrir
farmàcies a les dues parròquies que encara no en tenien: la F. d’Ordino, del
farmacèutic Jean Brial, i la de Sant Roc a Canillo, del farmacèutic Dupré,
ambdós francesos. El 1977 es va obrir la F. Central, de la farmacèutica Mª
Elena Fruitet, a Andorra la Vella, i el 1980 apareixen la F. Enclar i la Nova
Farmàcia a Andorra la Vella, essent ja 22 farmàcies.

A mesura que va anar augmentant la població i el nombre de turistes, es
va incrementar el nombre de farmàcies establertes, i tenint en compte també la
farmàcia hospitalària, que primer va estar radicada, des del 1977, a la Clínica
de Santa Coloma i des del 1993 a l’hospital Ntra. Sra. de Meritxell.

Entre 1980 i 1990 es va passar de 22 a 36 farmàcies, l’any 2000 es va
arribar a 49 establiments farmacèutics, i el 2010, a 58. En aquests intervals les
farmàcies en què el seu titulat no tenia el títol universitari han anat sent
traspassades a joves titulats, els farmacèutics titulars estrangers que exercien
provisionalment s’han nacionalitzat un cop han transcorregut els 20 anys
necessaris, després de la Constitució, i la prosperitat econòmica d’Andorra ha
permès que més joves podessin anar a estudiar la llicenciatura a Espanya o
França, i es produïssin noves instal·lacions.

A hores d’ara hi ha 59 establiments comercials farmacèutics establerts a
Andorra per a una població de 78.115 habitants, segons el darrer cens del 31-
12-2011. La taxa d’habitants que correspon a cadascuna d’elles és de 1.323
habitants, molt per sota de la xifra d’Espanya de 2.500 habitants per farmàcia,
i sense cap restricció per instal·lació sempre i quan se sigui posseïdor de la
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titulació i la nacionalitat corresponent. Es compta per tant amb l’afluència
estacional de turisme per a la seva viabilitat.

Les oficines de farmàcia andorranes estan capacitades per a la
dispensació de productes fabricats a qualsevol país, sempre i quan estiguin
autoritzats en el país d’origen, tot i que la major part de productes procedeixen
d’Espanya o França.

Aquestes 59 farmàcies estan distribuïdes per parròquies de la forma
següent: 28 a Andorra la Vella (47,45% població), 14 a Escaldes-Engordany
(23,72%), 5 a Sant Julià de Lòria (8,47%), 3 a la Massana (5,08%), 6 a Encamp
(4 a la vila i 2 al Pas de la Casa) (10,16%), 2 a Canillo (3,38%) i 1 a Ordino
(1,69%). Si seguissin la normativa espanyola, assistirien a una població
aproximada de 147.500 habitants, que no és la població fixa al país però el
nombre de farmàcies està sobredimensionat a causa de l’afluència turística, i
les seves necessitats, sigui per malaltia, lesió esportiva o adquisició de productes
farmacèutics i dermofarmàcia. La població en habitants equivalents (és a dir
tenint en compte els turistes) seria inferior als 125.000 habitants-equivalents.

Les dues parròquies centrals, que concentren quasi la meitat de la
població fixa, disposen de quasi tres quartes parts de les farmàcies perquè és
on es localitza la zona comercial. En el darrer any dues farmàcies ja instal·lades
en altres parròquies, a la Massana i a Ordino, s’hi han traslladat. A les parròquies
frontereres es localitzen 2 farmàcies al Pas de la Casa en la frontera amb França,
tot i sent una zona comercialment molt activa, i 5 a Sant Julià de Lòria, a la
frontera sud, de les que només dues estan situades a la vila i les altres tres se
situen en centres comercials fora de nuclis habitats.

Amb la crisi econòmica soferta pels països veïns, que són els principals
visitants d’Andorra, i la reducció del cens d’habitants en els darrers anys, les
vendes dels establiments de farmàcia andorrans s’han reduït. I en el decurs de
l’any 2012 en què el Consell General ha aprovat una llei per a l’obertura
econòmica a empreses propietàries estrangeres, amb el risc que suposa la
possible implementació de farmacèutics estrangers, caldrà veure si les farmàcies
establertes que ja estan força al límit podran tenir capacitat per afrontar el
repte. A Letònia, quan el país es va independitzar l’any 1990 es van liberalitzar
les farmàcies, atès que fins aleshores eren propietat de l’estat rus, i han acabat
sent propietat d’un monopoli de laboratoris fabricants, conservant els
establiments més comercials i tancant les farmàcies petites dels pobles amb la
pèrdua d’accessibilitat que representa per a l’usuari.

El repte per a Andorra és poder fer compatible una sanitat de qualitat i
accessible als andorrans, residents i turistes a nivell territorial, de bon nivell i
descentralitzada per fer compatible l’atenció farmacèutica de qualitat en totes
les parròquies. Cal conservar l’equilibri d’una bona prestació i alhora que el
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servei farmacèutic s’obri a nous camins. Si han disminuït el nombre de turistes,
en passar d’un màxim de 11,6 milions l’any 2004 i 10 milions el 2008 a 7
milions l’any 2011, i es redueix la població interna en relació al nombre de
farmàcies, o bé s’hauran de fusionar establiments existents, o bé s’haurà
d’especialitzar incorporant nous serveis i prestacions innovadores a la farmàcia
actual.

La farmàcia andorrrana Abarset fa 25 anys, quan es va inaugurar en el primer emplaçament.
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PETITS MUSEUS AMB ENCANT. MUSEU
MUNICIPAL DE LLÍVIA.
Núria Boltà i Vilaró

Durant molts anys, un dels principals reclams turístics de la vila de
Llívia va ser la visita a la famosa Farmàcia Esteva. El ressò de la seva rellevància
va arribar a situar aquest petit museu en les primeres posicions dels més visitats
de Catalunya, assolint les màximes cotes de visites entre finals dels anys vuitanta
i principis dels noranta del segle passat. No en va es tractava de la que, a parer
d’alguns experts, és considerada la farmàcia més antiga d’Europa.

Però com a tot patrimoni valuós, li arribà l’hora de ser reformat, restaurat,
reubicat i optimitzat amb la
incorporació de les noves
tecnologies.

El parèntesi ha estat
excessivament dilatat, sis
llargs anys sense possibilitat
de visitar l’entranyable
farmàcia, si bé tots i totes els
que estimem el patrimoni
cerdà, especialment els petits
museus amb encant, hem
esperat pacientment i ens hem
fet càrrec que amb la nova
situació econòmica, no deu
haver estat gens fàcil a les administracions trobar el finançament necessari per
una reobertura més ràpida del que ha estat.

Finalment, el proppassat dissabte, 5 de maig de 2012, va tenir lloc l’acte
oficial d’inauguració de les noves instal·lacions museístiques que, a banda de
mostrar la col·lecció d’elements que configuraven la farmàcia, també s’hi ha
inclòs un espai que serveix d’enllaç o introducció, on s’explica l’evolució de
la ciència farmacèutica i els remeis que, bàsicament a partir de plantes, s’hi
preparaven, i un àmbit dedicat a les fites importants de la història de la vila de
Llívia.

REV. SOC. CATALANA HIST. FARM., 7 (21): 39-40  (2012). ISSN 1887-908X
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Precisament l’espai dedicat a la història de la vila ens permet endinsar-
nos en episodis que han marcat el tarannà d’aquest enclavament i que ens
resultarà més proper i fàcil d’interpretar amb la contemplació de curioses peces
arqueològiques, com l’esquelet sencer d’un macaco del segle V-VI dC, únic a
Europa.

Malgrat tot, l’estrella de l’equipament pensem que continuarà essent tot
el relatiu a la Farmàcia Esteva, que gràcies a un audiovisual podrem
contextualitzar en la història d’aquests establiments aportant-nos més
informació. S’ha tingut molta cura en ressaltar la part de caixes d’estil
renaixentista decorades amb retrats de sants i personatges, així com els famosos
pots blaus que contenien les pomades, ungüents i altres medicaments. En un
racó adjacent, s’ha recreat el despatx i la valuosa biblioteca d’apotecari.

Cadascun d’aquests àmbits propicia una visita còmoda, ben
documentada, variada i interactiva gràcies a la inclusió de les noves tecnologies
que ja hem esmentat i que permeten al visitant d’aproximar-se millor a la
interpretació dels elements, oferint
la possibilitat de poder profunditzar
en alguns aspectes, si es desitja.

El museu compta amb
personal preparat i especialitzat a
qui podem consultar qualsevol
aspecte que ens interessi
puntualitzar, abans, durant o després
de la visita.

Com no podia ser d’altra
manera, aquest remodelat
equipament compta també amb
ascensor que permet una bona
accessibilitat i serveis de lavabos i
WC.

El Museu Municipal està
situat al mateix edifici de la Casa
Consistorial, al carrer dels Forns,
10. L’horari de primavera és de
dimarts a divendres, de 9h a 13h i
de 15h a 18h. Els dissabtes, de 9h a 13h i de 16h a 20h. Diumenges, de 9h a
13h. A partir del 15 de juny el nou horari serà de dimarts a dissabte, de 9h a
13h i de 16h a 20h i els diumenges, de 9h a 13h.

L’entrada costa 3•. Els grups cal que truquin abans al telèfon 972 89 63
13 per concertar la visita.
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ADENDA (II) A LA OBRA “NOTAFILIA Y
CIENCIAS DE LA SALUD”
Jaime Casas Pla
SCHF

Como ya se comentó en el artículo publicado en el anterior número de
esta misma publicación referente a la obra Notafília y Ciencias de la Salud:
Personajes, Simbología e Instituciones1, se recogen en esta nueva colaboración
nuevos ejemplares que podrían haber estado incluidos en la misma pero que, o
bien fueron impresos y puestos en circulación con posterioridad, o bien, no se
localizaron en su momento.

En esta ocasión se adendan otros tres nuevos billetes de Banco emitidos
con posterioridad a la obra, emitidos por los Bancos de Canadá y Polonia, en
2011 y de Malawi en el 2012.

Así, el Banco de Canadá puso en circulación entre 2011 y 2013 una
serie de billetes conmemorativos en calidad polímero. La primera entrega fue
en noviembre de 2011con un billete de valor de 100 dólares canadienses
dedicado a resaltar, tal como se cita en el propio billete, las innovaciones
médicas de este país. Entre ellas, el descubrimiento de la insulina para el
tratamiento de la diabetes, a cargo de Frederick Grant Banting (1891-1941),
Charles Best (1899-1978) y J. J. R. Macleod (1876-1935), en 1922, las
investigaciones sobre el ADN y la genética, la invención del estimulador
cardíaco o la primera cirugía interhospitalaria asistida por robot, representadas
todas ellas en el reverso del billete con un frasco de insulina, la doble hélice
del ADN, una secuencia de un electrocardiograma y una investigadora
observando a través de un microscopio.

La cara principal, así como la marca de agua fue dedicada a Sir Robert
Borden (1854-1937), abogado y político, que ejerció de Primer Ministro del
Canadá entre 1911 y 1920. El tamaño del billete es de 152,4 x 69,85 mm (Ver
imagen 1).

1) Casas Pla, Jaime. “Adenda (I) a la obra «Notafilia y Ciencias de la Salud: Personajes,
Simbología e Instituciones». Revista de la Societat Catalana d’Història de la
Farmàcia. Any 7, n. 20, 2012, Pàg. 47/48.
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También en el mismo año, el 12 de diciembre, Polonia a través su Banco
Nacional colocó en el mercado un billete conmemorativo de 20 zlotys para
recordar el centenario de la concesión del Premio Nobel de Física a María
Curie2 en 1903, junto a Antoine Henri Becquerel y su esposo Pierre Curie, en
reconocimiento por los extraordinarios servicios rendidos por sus
investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de la radiación.

Este ejemplar con tirada de 60.000 unidades, de tamaño 138 x 69 mm,
en colores marrón y verde fue un diseño de la artista polaca Agnieszka Próchniak
y de un grabado de Przemyslaw Krajewski. En la cara principal se reproduce
el símbolo del elemento químico radio con una imagen de su descubridora,
Madame Curie, con la visión al fondo del edificio central de la Universidad de
la Sorbona en París, donde Curie impartió sus clases como Catedrática de
Física adscrita a la Facultad de Ciencias. En la otra cara, junto a una gran
representación de la medalla que se otorga a los Nobel premiados, una frase de
María Curie donde expresa su sentimiento de entrega de sus descubrimientos
a la humanidad. También al fondo, una vista de la fachada principal del edificio

Imagen 1.
Canadá (anverso

y reverso) 100
dólares

canadienses.
2011.

2) Casas Pla. Jaime. Notafilia y Ciencias de la Salud: Personajes, Simbologia e
Intituciones. Barcelona, 2011.
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central del Instituto Curie en Varsovia. El Instituto Curie, denominado después
de la II Guerra Mundial Instituto de Oncología María Sklodowska Curie, es un
instituto de salud creado por su iniciativa con una importante dotación de dinero
(cerca de 80.000 $) procedentes de una cuestación organizada entre las mujeres
polacas residentes en EEUU. La primera piedra se colocó en 1925. La científica
plantó y ofreció a la institución un árbol, un ginkgo, que todavía existe y un
gramo de radio de su propiedad con propósitos medicinales. Fue éste un regalo
excepcionalmente valioso, ya que el aislamiento de 0,1 g de radio puro exigía
la modificación de varias toneladas de pecblenda. Un año después de la muerte
de María fue elevado frente al Instituto un monumento a la científica, obra de
la escultora Ludwika Nitschowa; y la calle que corre próximo a él recibió
también su nombre.

En la marca de agua también está plasmado el busto de la homenajeada
(Ver imagen 2).

Imagen 2.
Polonia (anverso y
reverso). 20 zlotys.

2011.

Por último, Charles S.R. Chuka, actual gobernador del Banco de Reserva
de Malawi y Presidente de la Asociación de Bancos Centrales africanos presentó
una familia de billetes con 6 denominaciones, 20, 50, 100, 200, 500 y 1000
kwacha para poner en circulación a partir del 2010, impresos por la prestigiosa
firma inglesa Thomas de la Rue. Los motivos de esta serie se centran, según el
Banco emisor, en los objetivos a largo plazo descritos en el crecimiento de
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Malawi dentro del programa Estrategia para el Desarrrollo (ECDM), base
del crecimiento económico y sostenible con un desarrollo social basado en
infraestructuras y en el buen gobierno.

Entre los valores citados, el correspondiente a 200 kwacha fue puesto
en el mercado el 1 de enero de 2012, de tamaño128 x 64 mm y en colores azul,
violeta y naranja. En su reverso se plasmó el College de Medicina en Blantyre,
la segunda ciudad en importancia del país a orillas del río Shire, fundada por
misioneros escoceses en 1876 y bautizada con el nombre de la ciudad natal del
explorador escocés David Livingstone. Esta Facultad, inaugurada en 1991,
pertenece a la Universidad de Malawi e imparte, entre otras, las disciplinas de
Medicina y Cirugía, Tecnología de Laboratorio Médico, Fisioterapia, Farmacia
y Gestión de la Salud, pretendiendo representar el desarrollo social, educativo
y sanitario, que nutre de cualificados médicos a los distintos hospitales del
país. Al lado, un estetoscopio que intenta simbolizar la formación médica de
calidad para la prestación de servicios esenciales de salud.

En la cara principal de este ejemplar se aprecia, a la izquierda, un gran
pez junto a una escena de pescadores en una barca. En el centro, al fondo, una
vista del edificio sede del Banco de la Reserva de Malawi en Lilongwe, la
capital y mayor ciudad del país. La ciudad se encuentra en la Región Central,
a orillas del río Lilongüe, cerca de la frontera entre Malawi, Mozambique y
Zambia, y, a la derecha del billete, figura el busto de Frederick James Sangala,
activista y político malaui (Ver imagen 3).

Imagen 3.
Malawi (anverso

y reverso) 200
kwacha. 2012.
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COMENTARIOS SOBRE TEXTOS ACTUALES
DE INTERÉS PARA LA HISTORIA Y LA
PROFESIÓN FARMACÉUTICA:
THE SUSHRUTA SAMHITA
Eusebi Carreras Ginjaume

En fecha reciente se ha reeditado
una traducción al inglés1 -de 1907- del
texto atribuido a Sushruta, un médico y
farmacéutico hindú que, según se indica
en el prólogo, pudo ser contemporáneo de
Buda allá por el siglo V- IV antes de
Jesucristo.

Decimos atribuido a Sushruta
porque en realidad y, siempre según el
prólogo original de 1907 y la actualizada
y extensa introducción que precede al
texto propiamente dicho, quien realmente
lo escribió a partir de las obras del primero,
fue un tal Nágarjuna, cuya vida transcurrió
durante la última parte del cuarto siglo
antes de Cristo.

Bien, elucubraciones aparte, el
texto parcial -sólo se ha reeditado hasta el momento el primero de tres
volúmenes de la obra original- contiene una buena parte de la ciencia
ayurvédica, ciencia médica que desde hace años despierta el interés de los
estudiosos occidentales por ser sus orígenes, paralelos y precursores en muchos
aspectos a los de la medicina occidental2, aunque hoy en día, se puede decir
que la última evolucionó hacia la evidencia y en cambio la ayurvédica, nunca

1) An English translation of the Sushruta samhita, based on original Sanskrit text.
Book Renaissance. ISBN 9785871130834.

2) Singh J, Desai MS, Pandav CS, Desai SP: Contributions of ancient Indian
physicians- Implications for modern times. J Postfrad Mes. 2012 Jan; 58(1)73-78.
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se ha sometido a un proceso crítico, por lo que se la debe considerar como una
medicina alternativa y, las pocas veces que se ha hecho, los resultados obtenidos
son comparables a los de un placebo aunque, no debe olvidarse, un placebo es
efectivo un 30% de las veces.

La obra está dividida en 46 capítulos, con títulos de lo más sugerente.
Al primero, origen del Ayurveda, sigue uno de iniciación al estudiante, otro
de clasificación de materias y, finalmente, otro sobre nociones generales, y no
entra propiamente en materia hasta el V, titulado medidas quirúrgicas
preliminares.

Le sigue a éste, uno de carácter muy ambiental, características de las
diferentes estaciones del año y su influencia sobre la salud y los medicamentos.
Dedica los tres capítulos siguientes a la cirugía, y en el que le sigue, establece
las calificaciones básicas exigibles a un médico antes de iniciarse en la
profesión.

Como ya se observa por lo anterior, los temas están expuestos sin un
orden aparente, ya que, por ejemplo, vuelve a centrarse en la cirugía en el
capítulo XXV, que titula, ocho distintas formas de realizar operaciones
quirúrgicas, incisión, escisión, raspado, investigación, extracción de sólidos y
de fluidos y forma de suturar, conceptos perfectamente definidos y ortodoxos,
pero acto seguido incluye un párrafo que más corresponde a un mago que a un
científico, pero que recuerda los orígenes del arte de curar. Dice así “Entonces
y bajo los auspicios de benefactoras combinaciones astrales, y habiendo
obsequiado a los Bramanes y a los médicos, con regalos como arroz secado al
sol, cordiales y gemas y habiendo hecho ofrendas a los dioses y pedido su
bendición, el cirujano debería empezar su trabajo”.

Los temas propiamente farmacéuticos están mejor ordenados y exentos
de magia. Así, el capítulo XXVI se titula, Diversos remedios para tratar
hinchazones, donde describe el uso del yeso, la preparación de pastas asépticas,
compuestos que favorecen la granulación, pastas para desbridar… En el
siguiente estudia las características de los suelos destinados al cultivo de las
plantas medicinales y en él, desarrolla conceptos como cuando y cómo se
debe recolectar una planta, examen de las drogas vegetales y requerimientos
precisos para habilitar una habitación para almacenarlas.

El que le sigue es de farmacología pura, clasificación general de las
drogas de acuerdo con sus propiedades terapéuticas, y así durante unos
capítulos más.

La obra de Sushruta, al igual que otros textos ayurvédicos, son hoy en
día reestudiados, y los comentarios que aparecen en la literatura actual muy
frecuentes debido a la publicación de muchas traducciones básicamente al
inglés.
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 Sushruta se le considera el padre de la cirugía3, pionero de la urología4

e introductor de técnicas innovadoras5 al igual que el utillaje preciso para
realizarlas.

A la iconografía de este utillaje dedica el texto 5 páginas de las que
seguidament se reproduce la primera:

3) Okud A J Natsume Y.: Ancient history of Indian pharmacy. Yakusshigaku Zasshi
2010; 45(1):15-29.

4) Das S.: Susruta, the pioneer urologist of antiquity. J Urol 2001 May:165(5):1405-
8.

5) Narayana A, Subhose V.: Evolution of surgery-susruta’s innovative skills. Bull Indian
Inst Hist Med Hyderabarad 2004 Jan-Jun; 34(1):17-39.
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Salta a la vista la finura de alguno de estos especimenes, y no es
sorprendente que incluso los neurocirujanos se hayan interesado por el tema6.

No obstante, y siendo esta faceta muy importante por los avances
quirúrgicos que el libro contiene, no lo son menos los conceptos fisiológicos
que desvela, ya que se pueden considerar como precursores de la teoría
occidental de los cuatro humores, que según Sushruta, eran solamente tres,
Vàyu, Pittam, y Kapham, que se han traducido como aire, bilis y flema,
traducción que se cree equivocada especialmente para Vàyu, palabra que en
realidad significa fuerza nerviosa y según el autor, es cualidad relacionada con
las funciones motoras y sensoriales.

Y toda la terapéutica ayurvédica está íntimamente relacionada con los
tres humores anteriores. Así, cuando el texto describe las cualidades de la leche,
dice que es recomendable para todo el mundo, incluso cuando hay desarreglos
en el Vàyu o el Pittam. Cuando estudia el aceite de ricino dice que actúa como
factor limpiador de los canales internos del organismo y domina al Kapham. Y
así para todos los elementos que, con capacidad de curar, describe.

Según la introducción, fueron los budistas quienes propagaron la doctrina
ayurvédica hacia el occidente y de ahí las connotaciones que tiene con la
medicina griega.

Siglos más tarde, y durante el reinado de los abasidas, se tradujo al
árabe y por esta vía llegó, al igual que las doctrinas de Hipócrates y Galeno, a
la Europa occidental.

6) Banerjee AD,Ezer H, Nanda A.: Susruta and ancient Indian neurosurgery. World
Neurosurg 2011 Feb;75(2): 320-3.
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CRUCIGRAMA EN POCIÓ
O mots encreuats per als amics de la història i de la ciència
Per Eucatisma. (Vegeu solució a l’última pàgina)

Abscisses
1- Dit de la ciència mèdica primitiva

a l’Índia.
2- Col·lecció de cartes que, bé que

privades, són notables a causa de
l’interès general del seu contingut.

3- Consonant repetida. Santuari del
municipi de Caralps.

4- Sense l’ordre preestablert les tres
primeres vocals. Supositori.
Consonant repetida.

5- Servei de missatgeria per text,
disponible en els telèfons mòbils.
Líquid secretat per les glàndules
mamàries de les femelles dels
mamífers. Capgirat: Relatiu o
pertanyent a dos.

6- Capgirat: Contrari de moll.
Capgirat: Símbol del radó. Capgirat:
Antiga província espanyola situada a la
costa atlàntica del Marroc al sud
d’Agadir.

7- Capgirat i anteposant una H ens
recordaria a un cèlebre arxiprest.
Automòbil. Capgirat i en castellà: Casa
o taller on és encunyada la moneda.

8- Senyora. Malaltia infecciosa –
estacional a casa nostre -d’etiologia viral
i desencadenament sobtat. Una de les
hores canòniques.

9- Prefix grec que significa, conjuntament,
alhora. Inici d’àlgic. Substituint l’ultima
lletra per una L, lloc de moltes eres.

10- La triple A. Article personal. Receptacle
de  roba cosit per tots els costats menys
per un que forma la boca.

11- Nom genèric dels compostos orgànics
que deriven formalment de l’amoníac.

Ordenades
1- Escórpora.
2- Ciència de mesurar la densitat de l’aire,

dels gasos.
3- Estatge de l’eocè de la conca de París,

que comprenia segurament el cuisià i
l’ilerdià.

4- Interjecció. Consonant.
5- Codi usat en Internet per referir-se a

Sèrbia. Símbol químic del Clor. A
Turquia, cap militar o civil. Abreviatura
del mot llatí recipe.

6- Capgirat: Televisió. Contracció de la
preposició a i l’article el. Localitzador
uniforme de recursos. Símbol químic de
l’urani.

7- Vocals. Taca lenticular pigmentària de
la pell que de vegades té pèls i que
progressivament adquireix un cert
relleu.

8- Símbol del decilitre. Alcaloide tòxic que
és present en la belladona, en
l’estramoni i en altres solanàcies.

9- Capgirat: Paraula que els infants
acostumen a usar quan tenen mal.

10- Dit de la vianda que no és cuita. Plantes
enfiladisses llenyoses.

11- Capgirat: Entrant marítim sinuós i
ramificat de parets inclinades. En la
icnografia paleocristiana, símbol de
l’esperança.

12- Antiinflamatori no esteroidal emprat en
el tractament de les manifestacions
reumàtiques.

13- Renunciar al poder polític suprem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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SOLUCIÓ ALS MOTS ENCREUATS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 A Y U R V E D I C A

2 E P I S T O L A R I

3 R R R N U R I A

4 A O E C A L A B B

5 S M S L L E T L A U D

6 C E S N R I N F I

7 A T I A U T O A C E C

8 S R A G R I P N O N A

9 S I N A L G I E R A R

10 A A A E N S A C

11 A M I N A
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