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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.

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)

CONFERÈNCIES CELEBRADES

- El primer bitllet de 5000 pessetes, a càrrec del Sr. Joan-Manuel Carreras
Zaragoza, el dimecres 20 de febrer de 2013 a la seu de la Societat.

El conferenciant és membre de la Societat Catalana d’Estudis
Numismàtics (filial de l’Institut d’Estudis Catalans), soci de l’Asociación
Numismática Española (ANE) i de la International Banknote Society (IBNS).
Ha publicat en  diverses revistes especialitzades, com ara Crónica Numismática
o Gaceta Numismática. Està acreditat com a investigador al Gabinet Numismàtic
de Catalunya, a l’Arxiu Tarradellas i a l’Arxiu Històric del Banc d’Espanya.

Primerament, s’ocupà, a manera d’introducció, del context econòmic
del moment. Passà, seguidament, a la decisió del Banc d’Espanya de com havia
de ser el bitllet i les seves característiques (lloc i data d’emissió, mides, fabricant,
tècniques d’impressió, motius d’anvers i revers, signatures i numeració. Tot
seguit, l’aprovació del bitllet i la discussió del preu. Tractà també de l’itinerari
dels bitllets (de la fàbrica al Banc d’Espanya) i dels exemplars conservats (els
«SPECIMEN»).

- El farmacèutic, ...un professional polivalent?, a càrrec del Dr. Josep
Boatella Riera, el dimecres 20 de març de 2013, a la seu de la Societat,

El conferenciant és professor de la Facultat de Farmàcia de la Universitat
de Barcelona i membre de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia.

A finals del segle XIX, els coneixements del farmacèutic i, en ocasions,
el seu caràcter innovador, permeteren i expliquen les seves contribucions
destacades en àmbits tan diversos com són les anàlisis clíniques, la
bromatologia, l’enologia, etc. Per aquesta raó, van aparèixer assignatures de
caire molt divers en els plans d’estudis que, a més, van veure incrementat aquest
ventall amb el desenvolupament de la tecnologia farmacèutica. Aquesta
formació tan polivalent s’ha interpretat tradicionalment com un patrimoni dels
professionals, però avui, amb la irrupció d’un gran nombre de noves titulacions,
la defensa d’aquest “punt fort”, pot convertir-se en una debilitat.

REV. SOC. CATALANA HIST. FARM., 8 (22): 5-10 (2013). ISSN 1887-908X
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CRÒNICA DE LA DIADA CULTURAL 2013. VISITA AL RECINTE
MODERNISTA DE L’HOSPITAL DE SANT PAU DE BARCELONA

Dins de les activitats
programades per la Societat, el
passat dia 27 d’abril de 2013, ens
vam reunir per fer una visita
cultural a l’Hospital de Sant Pau.
El dia plujós no convidava a sortir
de casa, tot i així sota els paraigües
a l’entrada del recinte davant el
carrer Independència érem unes
vint-i-cinc persones. No vam poder
comptar amb la presència del nostre
President Dr. Sorní, que per
obligacions professionals no va
poder acompanyar-nos.

 El recinte històric de Sant
Pau està en obres per tal de
remodelar-lo dins l’anomenada
Ruta del Modernisme de Barcelona
i adequar-lo per a exposicions,
conferències i visites turístiques.

La visita era guiada i els responsables van donar-nos un casc a cadascú,
mesura de precaució que és preceptiva per caminar per l’obra, entre materials
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i  màquines. Amb les sabates brutes de fang vam entrar en un primer recinte, el
pavelló de Sant Rafel, on hi havia exposades una col·lecció de fotografies
antigues de l’hospital, la cuina, les sales de malalts, les sales de repòs i la
farmàcia.

Una extensa explicació del guia ens va donar a conèixer el projecte de
construcció, les seves vicissituds i la seva història; es tracta d’un conjunt
modernista que fou projectat per l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner i
que va ser construït entre 1902 i 1930.

La  construcció de l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau va permetre
allotjar els serveis de l’antic Hospital de Santa Creu, una institució hospitalària
creada al segle XV dins les muralles, que disposava d’unes instal·lacions
precàries per a les condicions sanitàries exigides a finals del segle XIX. La
seva construcció, va ser una decisió de Pau Gil i Serra, un banquer barceloní
establert a París, que va deixar en testament una part de l’herència per fer
l’hospital.

Vam poder veure els túnels que uneixen els diversos pavellons i que
servien per portar estris i materials d’una sala a l’altra sense sortir a l’exterior.

Pujàrem després per unes escales fins al primer pis on vam poder observar
una gran sala d’uns 10 m d’alçària totalment restaurada, amb decorats de
ceràmica trencada per les parets, que donava idea de l’amplitud de les antigues
sales per a malalts.

Totes les fotografies d’aquest apartat són obra de l’autor, Josep Bartomeus.
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Passant pels jardins vam anar a veure l’església, gran i espaiosa amb
vitralls moderns, destacaven allí dos púlpits enfilats damunt de sengles escales,
un recolzat sobre una figura d’un bou que simbolitza Sant Lluc amb un llibre
tancat i l’altre sobre la figura d’un lleó que simbolitza Sant Marc amb un llibre
obert.

El dinar va ser al restaurant l’Oliva, allí a prop, amb una qualitat excel·lent
i un preu assequible, Hi havia diversos plats per triar, carn o peix segons el
gust de cadascú, de postres un assortit de pastissos i per acabar un cafè.

Aprofitarem per parlar de les jornades que la Societat celebrarà a Igualada
el pròxim mes d’octubre i tots ben contents vam tornar cap a casa.

Josep Bartomeus
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Organitzades per la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia (SCHF)
amb la col·laboració del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI).

CELEBRACIÓ
Divendres 25 i dissabte 26 d’octubre de 2013, al Museu de la Pell d’Igualada
i Comarcal de l’Anoia. Adreça: Dr. Joan Mercader s/n. 08700-Igualada.

CONTINGUT
Científic, amb conferències, comunicacions i taules rodones, i cultural,
amb visites a llocs d’interès històric i farmacèutic.

PARTICIPACIÓ
- Estudiosos, investigadors i interessats en la Història de la Farmàcia i

ciències afins o auxiliars.
- Es contemplen dos tipus d’assistents inscrits: Participants i

Acompanyants de participants. Tant els uns com els altres tenen el dret
d’assistir a totes les activitats programades de manera gratuïta (llevat, en
principi, dels dinars de treball i del sopar de celebració), a rebre obsequis
(publicacions, mostres, etc.), participar en els cafès-descans i en les visites
culturals, etc.

- Els Participants (amb comunicacions, membres de comissions, taules
rodones, discussions científiques, etc.) tenen dret als certificats
corresponents.

- Els Acompanyants de participants no tenen dret a certificat ni a
intervencions no puntuals.

COMUNICACIONS
- Sobre qualsevol aspecte de la Història de la Farmàcia Catalana o de la

Història de la Farmàcia en general. En principi, es contemplen tres grups:
Història de la Farmàcia Catalana, Història de la Farmàcia a la comarca de
l’Anoia i Història de la Farmàcia en general.

- Màxim, dues per participant.
- En qualsevol idioma.
- Temps màxim d’exposició oral: 10 minuts.
- Extensió del resum: màxim 1.000 caràcters (amb espais).
- Extensió del text definitiu: màxim 25.000 caràcters (amb espais), incloses

tres possibles il·lustracions. Un major nombre d’il·lustracions anirà en
detriment de l’extensió del text.

DRETS D’INSCRIPCIÓ
- Participants socis de la SCHF o del CECI 90 euros
- Acompanyants de socis participants 30 euros
- Participants no socis 110 euros

CONVOCATÒRIA DE LES XI JORNADES D’HISTÒRIA DE LA
FARMÀCIA (IGUALADA, 25 I 26 D’OCTUBRE DE 2013
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- Acompanyants de participants no socis 35 euros
- Participants estudiants 20 euros
- Acompanyants d’estudiants 5 euros

FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ
Mitjançant la tramesa per correu postal ordinari, abans del 15 de setembre
de 2013, del full d’inscripció (*) degudament complimentat, a la Societat
Catalana d’Història de la Farmàcia, després d’haver satisfet els drets
d’inscripció al compte de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia
que s’indica en el full d’inscripció.

RESUM DE LES COMUNICACIONS
Abans del 15 de setembre de 2013 cal haver tramés, per correu electrònic i
en Word, el resum de les comunicacions. Es pot emprar qualsevol de les
adreces indicades a l’apartat Contactes.

ORGANITZACIÓ
- A partir dels resums, la Comissió científica acceptarà o rebutjarà les

comunicacions.
- Abans de l’1 d’octubre de 2013, la Comissió organitzadora trametrà a

tots els inscrits l’avís de recepció del full d’inscripció i dels drets
d’inscripció, així com el programa provisional amb el títol i tanda de les
comunicacions acceptades.

- Els textos de les comunicacions hauran de ser lliurats, tant en suport paper
com en suport informàtic, al moderador de la taula de comunicacions en
finalitzar la sessió respectiva.

- Les comunicacions, així com els textos generats en el decurs de les
Jornades seran editats en suport informàtic (CD), alhora que seran també
publicats mitjançant el web de la Societat.

CONTACTES
- Societat Catalana d’Història de la Farmàcia

Adreça: C./ de Copons, 4 - 08002 Barcelona
Tel. 93 304 31 90 o 93 225 44 54
Mòbil: 619 087 853
Correu electrònic: jornades@schf.cat
URL: http://www.schf.cat/

- Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI)
Adreça: Dr. Joan Mercader s/n. 08700-Igualada
Telèfon : 93 805 46 72
Correu electrònic: ceci@cecianoia.org
Telèfon alternatiu: 637003213
Correu alternatiu: rmpares001@cofb.net

(*) El full d’inscripció es pot obtenir en el web de la Societat Catalana d’Història de la
Farmàcia: www.schf.cat. També es pot sol·licitar en els contactes que s’indiquen.
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FÁRMACOS REINVENTADOS
Eusebi Carreras Ginjaume

El desarrollo de un nuevo medicamento parte, por lo general, de la
necesidad de encontrar un fármaco capaz de curar una determinada patología.

Otra posibilidad es la de los fármacos que han sido reinventados al ser
utilizados con éxito para indicaciones bien distintas de las previstas en su
aceptación inicial como medicamento. Esta vía no sólo elimina el coste de
crear un compuesto nuevo, sino que, a menudo, facilita la burocracia inherente
a la aprobación de un nuevo medicamento.

Sin embargo, la dificultad primordial estriba en la prohibición de utilizar
un medicamento determinado para una indicación distinta de la aceptada cuando
su registro, ordenanza muchas veces incumplida como demuestra la literatura1.
Otra, y no menos importante, es de tipo puramente ético, pues ante una
indicación no autorizada, el prescriptor debería evaluar los posibles efectos
nocivos sobre el enfermo.

Los seis ejemplos siguientes son algunos de los más significativos y dan
pie a pensar que esta opción es muy prometedora para el presente y próximo
futuro.

LA ASPIRINA

Utilizada con éxito desde 1889 como analgésico y antipirético, pero
durante la primera mitad del pasado siglo, Lawrence Craven, un médico general
ejerciendo en U.S.A, observó que después de una tonsilectomía o una extracción
dentaria los pacientes que tomaban aspirina para paliar el dolor producido por
la intervención sangraban más que los demás, y, a partir de estas observaciones,
dedujo que la aspirina era capaz de prevenir la aparición de una trombosis
coronaria. Demostró que el ácido acetilsalicílico prolongaba el tiempo de
protombina. En consecuencia, prescribió una aspirina diaria a cuatrocientos
pacientes en 1948 y comprobó al cabo de dos años que ninguno había sufrido
un infarto de miocardio.

1) S.N. Finkelstein y R.S. Stafford. «Off-label prescribing among office-based
physicians». Arch. Intern. Med 2006, 166,1021-26.

REV. SOC. CATALANA HIST. FARM., 8 (22): 11-15 (2013). ISSN 1887-908X



 12

Aunque Craven publicó una serie de publicaciones2 -prácticamente
ignoradas por la comunidad científica- no fue hasta años más tarde con los
trabajos de Vane3, que se demostró que esta acción favorable del fármaco es
debida a la inhibición que produce sobre la síntesis de prostaglandinas.

En España, Sanofi en 1965 registró por primera vez una preparación de
ácido acetilsalicílico con esta nueva indicación.

DAPSONE

Un fármaco muchas veces reinventado es dapsone. Sintetizado en 1908
(Fromm y Wittmann) sin ningún propósito de utilizarlo como medicamento,
fue posteriormente - como promin, un derivado inyectable- útil en el tratamiento
de la tuberculosis en regiones deprimidas. Posteriormente, se utilizó contra la
lepra, como dapsone -después de constatar que el cuerpo convertía otra vez el
promin en dapsone- y unos años más tarde en el tratamiento de la malaria.

Se había observado que los pacientes tratados con promin no contraían
la malaria a pesar que el parásito infectaba a la mayoría de los otros nativos.
Durante la guerra del Vietnam4, la malaria diezmaba al ejército americano dado
que el plasmodio se había hecho resistente a la cloroquina. El ejército probó
los efectos de dapsone en los internos de la prisión de Statsville, donde,
afortunadamente, en ningún caso, hubo efectos letales. Estas experiencias junto
con otras a doble ciego comparando placebo y cloroquina con dapsone sobre
los mismos soldados desplazados, llevaron a la conclusión de que en aquel
momento, dapsone era el mejor medicamento para prevenir la malaria. Después
de la guerra se descubrió la mefloquina que lo sustituyó debido a su mayor
inocuidad.

LA  TALIDOMIDA

Es quizás el medicamento que más tragedias ha producido -severos
defectos de nacimiento en más de 12.000 neonatos- entre 1956 y 1962, también

2) Craven LL. «Acetylsalicilic acid: possible preventive of coronary thrombosis». Ann
West Med Surg 1950; 4:95-9.
También, del mismo autor, «Coronary thrombosis can be prevented». J Insur Med
1950; 5:47-8, Y, asimismo, «Prevention of coronary and cerebral thrombosis». Miss
Valley Med J 1956;78:213-15.

3) Vane JR «Inhibition of prostaglandin synthesis as a mechanism of action for aspirin-
like drugs». Nat New Biol 1971;231:232-5.

4) Justin Burr. «A short history of Dapsone, or an Alternative Model of Drug
Development». Pharmacy in History, 2011, Vol 53, Nº 4: 123-47.
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ha sido reinventada y hoy en día -desde 1998- se utiliza de forma ortodoxa
como quimioterápico para tratar el bacilo de Hansen.

Antes, en 1993, se demostró su efectividad en pacientes con eritrema
nodoso leproso que presentaron una mejora significativa5.

El fármaco, por sus propiedades inmunológicas y antiinflamatorias,
modula la síntesis de citoquinas y por ello se ha ensayado sobre variedad de
enfermedades6 como la estomatitis aftosa, el síndrome de Behçet, el prúrigo
nodular, la artritis reumatoidea y otras, pero las indicaciones ortodoxas son la
ya citada y también, asociada a la dexametasona, en el tratamiento del mieloma
múltiple.

Finalmente, en 2004 fue aprobado por la FDA un derivado, la
lenalidomida, con nueva indicación, el tratamiento de los síndromes
mielodisplásticos.

Lamentablemente, y a pesar de una vigilancia estrecha por parte de las
administraciones, se han seguido reportando casos de malformaciones, sobre
todo en regiones endémicas de lepra debido a que en ciertos países, su venta es
todavía indiscriminada.

El MINOXIDIL

 Se utilizó oralmente como agente primario antihipertensivo ya antes7

de que la FDA lo aprobara con esta indicación -Loniten 1979-, y las primeras
experiencias pusieron en evidencia que sus efectos secundarios eran retención
de sodio, taquicardia e hirsutismo, aspecto este último, que obligó a veces a
retirar el tratamiento en mujeres8.

Estas y otras observaciones condujeron a la aprobación del Rogaine en
los años 80, especialidad que lo formulaba al 2% para su utilización tópica en
la alopecia.

Con el uso, se evidenció que su aplicación en muchos casos, producía
irritaciones e incluso dermatitis de contacto en el cuero cabelludo. Debido a
que en general, en todas las formulaciones, aparece el propilenglicol como

5) Elizabeth P. Sampaio, Kaplan G, Miranda A, Nery J, Sarno N. et al. «The influence
of thalidomide on the clinical and immunologic manifestation of erythema nodosum
leprosum». J. Infect Dis 1993;168: 408-14.

6) Carolina Sigala, Hiko Nelle y José Halabe. «El resurgimiento de la talidomida».
Rev Fac Med UNAM, 2001, Vol 44, nº 5:212-215.

7) T. Nawax, GE Plante, C Caron, P Montambault. «Tratamiento a largo plazo de la
hipertensión severa con minoxidil». 1977,117(10):1178-1182.

8) AM Joekes, Thompson FD y O’Regan PFB. «El uso clínico de minoxidil». 1981
Soc Med 74(4):278.
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parte de los solventes usados se cree que es este producto el causante de los
efectos secundarios9.

Las actuales formulaciones en el seno de un agente espumante lo evitan
y además si el minoxidil se utiliza en forma de lactato se pueden conseguir
concentraciones incluso superiores al 5%.

El ARSÉNICO

Puede producir un efecto tónico debido a que activa el sistema
enzimático. A pequeñas dosis, el inorgánico estimula el metabolismo y favorece
la formación de eritrocitos -razones suficientes para justificar la presencia de
especialidades farmacéuticas en el mercado- pero la exposición prolongada,
causa dermatitis crónica y posiblemente cáncer. Es por ello que ya hace años
se suprimieron en todo el mundo occidental.

En formulación magistral el Licor de Fowler -oficinal en la FE.IX edición
de 1953- que era una solución de arsenito potásico, fue durante muchos años
un reputado remedio para el tratamiento del asma, corea, eczema, pénfigo,
anemia perniciosa y otras.

Curiosamente hoy en día, el arsénico ha recobrado su importancia en
terapéutica por vía de la medicina china10, que tradicionalmente ha utilizado
minerales conteniendo sulfuros de arsénico. El trióxido de arsénico -Trisenox-
se utiliza para tratar la leucemia promielocítica aguda debido a que estimula la
producción de eritrocitos normales que previamente fueron destruidos por
leucocitos cancerosos. Una combinación de Trisenox y ácido retinoico parece
particularmente efectiva y se estima que actúa reprogramando las células
cancerosas convirtiéndolas en normales.

LA SANGRE

Dejando aparte la utilización de la sangre en transfusiones, se ha utilizado
y se utiliza este elemento como medicamento en muchas partes del mundo y en
la mayoría de ellas de forma no ortodoxa.

Frecuente es la ozonización, que consiste en extraer sangre venosa y
ozonizarla para volver a transfundirla. Es la llamada auto-hemoterapia. Según
sus practicantes el proceso puede conseguir mejoras importantes en

9) Rossi A, Cantisani C, Melis L, Iorio A, Scali E, Calvieri S. «Minoxidil use in
dermatology, side effects and recent patents». 2012 Recent PT Inlamm Allergy
Drug Discov, 6(2): 130-6.

10) John Emsley. «Nature building blocks». 2011 Oxford University Press: 47-55.
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enfermedades como el Parkinson, la artritis reumática, el asma bronquial o la
psoriasis.

Otra aplicación mucho más reciente es la utilización de las plaquetas
por su capacidad de almacenar factores de crecimiento, proteínas
biológicamente activas que, una vez liberadas en el sistema extravascular, son
responsables de la proliferación y diferenciación de las células cercanas, por
lo que se consideran fundamentales en la regeneración de los tejidos dañados11.

Se ha utilizado la técnica con fines cosméticos para regenerar el tejido
facial y para tratar las ojeras. Para preparar colirios como paliativo en el
síndrome del ojo seco, en odontología y mucho en traumatología inyectando la
fracción plaquetaria de la sangre en las grandes articulaciones12.

Por consiguiente y según sus practicantes, la utilización de la sangre
como medicamento abre una miríada de posibilidades terapéuticas -todavía no
validadas-, pero cabe preguntarse si en todos los casos se mantiene la asepsia
necesaria para manipular un elemento tan contaminable como la sangre.

11) Franz M., Polla C., Polla L-L. «Inyecciones de Plasma rico en plaquetas (PRP) en
el tratamiento de las ojeras». Medicina estética 2012, nº33:35-37.

12) Sánchez M, Azofra J, Aizpurua B, Elorriaga R, Anitua E, Andía I. «Aplicación de
plasma autólogo rico en factores de crecimiento en cirugía artroscópica». 2003.
Cuadernos de artroscopia 10, 19.
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PÀGINA D’HUMOR

De El Patufet, núm. 124, de 1928, pàg. 183. Facilitat pel Dr. Alfred Pérez-Bastardas.

REV. SOC. CATALANA HIST. FARM., 8 (22): 16  (2013). ISSN 1887-908X
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BROMATOTERÀPIA I DERIVATS LACTIS
SINGULARS (II)
J. Boatella
Universitat de Barcelona

INTRODUCCIÓ

Des de les darreres dècades del segle XIX, una antiga disciplina
genuïnament farmacèutica va prendre una gran embranzida degut als avenços
científics i tecnològics que s’estaven produint dins dels diferents camps amb
els que aquesta està relacionada. El seu abast, era ja aleshores molt ampli i ben
entrat el segle XX, encara podien llegir-se opinions sobre el seu significat i
importància per la Farmàcia, com les següents: “Es la Bromatologia un conjunto
de conocimientos utilísimos para el farmacéutico. Desde la fabricación de
alimentos y bebidas usados por el hombre; desde el estudio de las raciones y
regímenes hasta el de las transformaciones que experimentan las sustancias
alimenticias para los actos de la digestión, de la nutrición y de la asimilación;
desde la consideración de los factores plásticos, energéticos y específicos
(vitaminas) de la alimentación hasta el conocimiento de la Química dietética.
Porque muchos de estos alimentos y bebidas son vehículo de medicamentos;
porque muchos otros son la base de alimentación en ciertas edades o en
determinados estados patológicos; porque siempre se trata de sustancias que
el farmacéutico dispensa y muchas veces prepara; porque frecuentemente
interviene en numerosos casos de Higiene pública y aun de inspección de los
establecimientos fabriles en donde se elaboran (panaderías, lecherías,
mataderos, etc.); porque es el técnico mas capacitado para su conocimiento y
análisis”1.

Així doncs, l’interès del coneixement dels aliments des d’aquesta
perspectiva, se centrava moltes vegades en la frontera entre l’aliment i el
medicament, en alguna de les següents funcions:

a) constituir la base de l’alimentació en la prevenció de malalties i en el
tractament dietètic de diferents situacions (normals o patològiques),

1) Giral J. (1928) El Restaurador Farmacéutico, LXXXIII, 13, 1928.
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b) com excipients o vehicles en l’administració de medicaments,
c) per les seves propietats relacionades amb la higiene i la cosmètica,
d) com remeis casolans i tradicionals.

Els aliments implicats en aquestes funcions poden ser, entre d’altres, el
vi, els sucres, els cereals, la xocolata, etc., però dins d’aquest conjunt, la llet
destaca de forma especial, per les seves connotacions i per la seva especial
composició i riquesa nutritiva. En un anterior treball2 publicat en aquesta mateixa
revista, es feia esment de diferents productes derivats de la llet, preferentment
relacionats amb la farmàcia i la medicina i, en aquesta ocasió, s’amplia aquella
relació a partir de la revisió de les revistes professionals de l’època.

I) VALOR TERAPÈUTIC: NUTRITIU I/O MEDICAMENTÓS

Kumys “artificial” (Wilckens) (1875).
 Davant l’interès creixent per a aquest producte tradicional de l’Àsia

central (Khirgiz) i introduït amb èxit a Sant Petersburg i París per combatre
l’escorbut i la tisi, aquest autor va proposar el següent procediment per tal
d’elaborar-lo a les farmàcies: “Se toma una botella de champagne, se la llena
de leche pura adicionada de 30 g. de azúcar por litro y dos veces el grosor de
una judía de levadura de cerveza fresca... se tapa con un buen corcho y se le
sujeta con hilos metálicos... se agita de tiempo en tiempo... temperatura
ordinaria (al lado del fuego en invierno)… al cabo de cinco días este pretendido
vino de leche puede beberse...”. No obstant, Codina Länglin criticava durament
aquesta pràctica: “Pero es preciso considerar como una imitación indigna toda
leche de vaca cargada de alcohol y ácido carbónico por adición de azúcar y
levadura de cerveza. Esta fabricación fraudulenta y pregonada sobre todo en
Alemania, se propaga cada día más y más en América, en donde se le ha dado
el nombre de ponche de leche (milk punch) y está muy lejos de poder esperarse
de ella los efectos beneficiosos tan frecuentemente atestiguados en Rusia con
el verdadero kumys”3.

Peptona de llet (1890).
Les peptones, obtingudes per digestió artificial de proteïnes mitjançant

la utilització de diferents enzims (pepsina, pancreatina, papaïna, etc.), tingueren

2) Boatella J. (2011) Derivats lactis singulars: aliments, medicaments i material plàstic.
Rev. Soc. Catalana. Hist. Farm., 6, 16, 19-28.

3) “Milk Punch” és una beguda molt popular als Estats Units, concretament a la zona
de Nova Orleans, preparada amb llet, bourbon, sucre i vainilla.
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una certa importància terapèutica a partir de finals del segle XIX atès el seu
valor com complement nutritiu en convalescències, debilitat, llargues malalties,
úlceres, etc. Eren molt conegudes les elaborades per diferents laboratoris
francesos (Defresne, Deschiens, Chapoteaut, Catillon, etc.), i, pel que fa a les
preparades a partir de la llet (caseïna), era especialment popular l’elaborada
per la farmàcia de Ortega (Madrid) (Imatge 1).

Imatge 1.- Publicitat de les peptones preparades per la farmàcia de Ortega, Madrid. La
Farmacia Española, XVIII, 30, 1886.

Ungüent de caseïna (Unna) (1895).
Emprat en el tractament de diferents malalties de la pell, la seva

característica més interessant era la de formar una pel·lícula que s’assecava
ràpidament i, a la vegada, podia eliminar-se molt fàcilment, amb aigua. La
seva composició era: caseïna, potassa, sosa, glicerina, vaselina, fenol i òxid de
zinc.

Galactoteràpia: Llet i sèrum de llet.
Els sèrums de llet s’han emprat tradicionalment en algunes regions

muntanyoses com medicament, laxant i diürètic, si bé que, normalment,
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obtinguts amb quall i no amb àcid com s’indicava en les farmacopees, de les
que desaparegueren a principis del segle XX, “por no estar bien determinado
su carácter farmacéutico”. El sèrum simple (“atemperante i diurético”), servia
també per a la preparació del sèrum de Weis i de tamarinde (“laxante”).

Per altra banda, durant la darrera dècada del segle XIX, Tajasque i
Dumouthiers proposaren sengles procediments per a l’obtenció de sèrums
reconstituents destinats a ser administrats mitjançant injecció intramuscular o
subcutània (“a dosis medias...se produce más calma en el sueño y moderación
en el pulso...dosis más elevadas se nota...calor en todo el cuerpo, una sensación
de bienestar general, una gran calma...la anemia resultante de las hemorragias,
la cloro-anemia, la miseria fisiológica...han sido felizmente modificadas”).
La galactoteràpia es va emprar després com un tractament anti-anafilàctic
(intolerància infantil a la llet) i també en afeccions oculars, infeccions (grip,
broncopneumònies, gonocòccies, etc.), hipertensió, etc. També va utilitzar-se
llet completa o descremada (bullida, centrifugada i esterilitzada)  i més tard,
alguns preparats a base de caseïna (Caseosán) o de caseïna peptonitzada
(Soluprotine).

Albumosa, Eucasina, Nutrosa, Sanatógeno (1900).
Durant els anys de transició de segle, van aparèixer nombrosos preparats

inspirats en els treballs de Liebig sobre l’elaboració de productes (“extractes”)
obtinguts per digestió de proteïnes, essent la Somatosa, fabricada per Bayer
(Imatge 2), un dels exemples més
representatius. Aquest tipus de
preparats, també denominats
albumoses de forma genèrica,
s’obtenien mitjançant diferents
procediments: per dissolució de
caseïna en glicerofosfat de sodi
(Sanatógeno de Bauer y Cia.), o bé
mitjançant un tractament amb àcid,
tartàric o oxàlic (Somatosa de
Eiberfelder Farbenfabriken,
preparada amb llet i taní) o àlcali
(Nutrosa de Hoechst i Eucasina de
Salkowsky). La “Nutrosa absoluta”
del Dr. Gorriz va ser objecte d’una

Imatge 2.- Publicitat de la Somatose
(F. Bayer & Cia). La Época 17/3/1902.
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intensa campanya publicitària a la premsa de l’any 1898. Estaven indicats en
aquells casos de dificultat en la digestió i assimilació d’aliments i, fins i tot,
alguns podien ser administrats per via rectal.

Eulactol (1900).
Aquest era el nom d’un “medicament” de principis de segle preparat

amb llet, lactosa i albúmines de llet, ou i vegetals. La quantitat d’albúmines era
d’un 30%, de greixos un 14 i d’hidrats de carboni (sucres) un 46,
aproximadament. Estava indicat en l’alimentació de nens i malalts. El Dr. Frieser
(Viena) el qualificava com “un verdadero alimento dietético” i sembla que
donava excel·lents resultats en trastorns gàstrics, neurastènics, histèrics,
tuberculosi, escròfula, etc.

Protón i Plasmón (1902).
A principis de segle, s’anuncia com una gran novetat terapèutica,

l’aparició d’un producte anomenat Protón “Sustancia análoga al plasmón;
contiene 90 por 100 de albuminoide; preparado al que sirve de base la leche”.
Estava constituït per les “albúmines” de la llet i també tenia un contingut
considerable de fosfats per la qual cosa va ser considerat com un aliment
“reparador”. Ultra aquesta funció, el producte presentava altres aspectes
d’interès, com el seu baix cost i les múltiples possibilitats de combinació amb
diferents preparacions culinàries, per tal de fer-les més nutritives.

La marca Plasmón
(producte semblant al
Protón) fou registrada a
España per S. Bergheim,
l’any 1900 (“Consiste en
la simple palabra
caprichosa “Plasmon”,
para distinguir una
sustancia usada como
alimento o como ingre-
diente de alimento”).

Durant la dècada
dels anys 1920, J. Uriach
y Cia. S.A. eren els agents

Imatge 3.- Publicitat de
Plasmón (Plasmon Co. of
America). The New York
Times 9/2/1903.



a Espanya d’un medicament també anomenat Protón (del Dr. C. Rocchietta), si
bé que amb una composició modificada4.

Proteol (Doyen) (1917).
Pólvora antisèptica, insoluble i insípida elaborada amb caseïna i formol.

Aquest producte, preparat per Lebeault y Cia. de París, fou proposat pel Dr.
Doyen i ben aviat va ser objecte de fortes critiques (…nunca espolvorear la
herida con los llamados polvos vulnerarios hoy en desuso, como el ... proteol,
xeroformo, aristol y congéneres, que, á más de inútiles, se convierten en nocivos,
originando eritemas muy enojosos....) (Imatge 4).

II) COSMÈTICS

“Lacteina” (1835) (Grimaud i Gallais).
Aquests autors van descriure un procediment per a concentrar la llet

mitjançant l’aplicació d’una corrent d’aire fred i amb constant agitació. El
producte obtingut, anunciat en la literatura “científica” de l’època com “un
nou aliment”, va rebre la denominació de lacteina, lactolina o lactoleina. Per
addició d’aigua es regenerava la llet, que, d’aquesta manera, sembla que
conservava les seves propietats originals.

Curiosament, durant la dècada dels anys 60, s’anunciava un producte
també anomenat Lacteina per a un ús ben diferent (“Útil para todas las
familias... líquido sin igual para dar brillo a la ropa planchada”). Amb
posterioritat, la utilització de la paraula “lacteina” va ser objecte de plets judicials
a França, però, en qualsevol cas, durant la dècada dels anys 80, la prestigiosa
marca de perfumeria i cosmètica parisenca de E. Coudray, anunciava a la premsa

4) És ben curiós que els noms d’aquestes dues marques (“protón” i “plasmón”)
corresponguin en l’actualitat a denominacions de partícules de la física, descobertes
per E. Goldstein (1886) i E. Rutherford (1918), i per R.H. Ritchie el 1957,
respectivament.

Imatge 4.- Publicitat de Proteol (P. Lebeault y Cia.). España Médica 1/4/1917.



nombrosos preparats elaborats amb “Lacteina” (sabó, pomada, cosmètic, aigua,
oli, dentifrici, crema, etc.) (Imatge 5).

Imatge 5.- Publicitat de Lacteina E. Coudray. La Unión 7/3/1880.

Existeix, doncs una certa confusió sobre la utilització d’aquesta
denominació i cal dir en aquest sentit, que en alguns diccionaris de principis
de segle s’utilitzaven com a sinònims lactosa, lactina i lacteina i, per altra
banda, en la literatura professional, es feia referència a alguns preparats, també
amb aquesta denominació i de composició desconeguda (en ocasions a base de
midons) que es feien servir per a l’engreix del bestiar.

Llet cosmètica (1906)
“Hágase hervir el blanco de tres puerros, cortados a lo largo, en medio

litro de leche, durante 30 o 40 minutos. Fíltrese. Es uno de los mejores
cosméticos: limpia, suaviza y da transparencia al cutis, y generalmente hace
desaparecer las granulaciones”.

Aigua cosmètica suavitzant (1920).
“Tómese de: raíz de malvaviscos 64 gramos; miga de pan blanco 32

gramos; Agua 1 litro. Hágase hervir hasta que disminuya un tercio. Fíltrese y
añádase: Yema de huevo 32 gramos, Leche fresca 4 gramos. Después de batir
la mezcla cinco minutos agréguese unas cuantas gotas de bálsamo de Tolú.
Debe utilizarse el mismo día de su preparación”.

III) EXCIPIENT O VEHICLE EN L’ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS

Proto-lactat de ferro (1845) (Rohleer).
Per a l’elaboració d’aquest preparat, s’afegien llimadures de ferro a la

llet quan aquesta començava a tornar-se agre i després, s’addicionava sucre de



 24

llet. Es deixava reposar, filtrava i evaporava fins a cristal·lització (“...para
obtener hermosos cristales y no experimentar perdida, es indispensable operar
en cuanto se pueda sin el contacto con el aire....ya que…pasa de esta suerte a
un grado de oxidación superior”).

Purgant per a nens (1847).
Preparació elaborada amb infusió de cafè (molt lleuger) i llet. A la infusió,

s’hi afegien unes fulles de sen. “Esta preparación es tomada con muy grande
avidez por los niños...Reuniendo a esto una corta cantidad de pan, los niños
son mas completamente engañados...”.

Llet iodada (1869).
Llet de vaca, cabra o burra, addicionada de tintura de iode i taní, o bé

bullida amb Fucus vesiculosus o pólvora d’esponja. Recomanada en les
escròfules, tuberculoses o limfàtiques.

Tisana de mostassa (Van Rhyn) (1870).
Fórmula elaborada amb llavors de mostassa bullides amb sèrum de llet.

Per prendre a vasos durant el dia en el tractament de les amigdalitis, irritacions
de la gola, etc.

Llet de quina (Baltelbury) (1880).
Aquest autor proposa la utilització de llet com a dissolvent i per tant

excipient, del sulfat de quinina, atès que, a més, dissimula el seu mal gust, per
la qual cosa era una preparació molt adequada per a nens.

Terapèutica del tracoma (Jambert) (1885).
Aquesta referència és prou interessant, ja que fa crítica de la fórmula

preparada per un tal Joseph Jambert, metge portuguès resident a Alfaro, amb
els següents ingredients: encens, clara d’ou, mel llet de cabra. En la notícia, es
fa, a més, el següent comentari: “...ahora nos explicamos por qué el gobierno
de aquella nación (Portugal) no quiere admitir la validez de los títulos
españoles..., no quiere que nos confundamos con estos sabios.” (Imatge 6).

Lavatori creosotat (Turchet) (1895).
Els problemes que presentava l’administració de creosota per via rectal

conduïren a aquest autor a proposar la utilització de la denominada llet
creosotada (“creosota pura de faig i llet fresca”). Vistos els bons resultats
obtinguts amb aquesta preparació i per aquesta via, proposà també altres
fórmules semblants (amb guaiacol, eucaliptol).
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Llet “anemosa” (Aufrecht) (1905).
Conserva de llet (líquid cremós, homogeni, olor agradable i olor de seu),

que contenia iode i ferro i es recomanava contra l’anèmia, clorosi, etc.

Llet vermífuga (1909).
Molsa de Còrsega (Fucus helminthocortos amb altres espècies d’algues),

mesclada amb llet bullint i sucre.

Cocció d’herba blenera (1885).
Aquesta fórmula es preparava bullint fulles verdes de Verbascum thapsus

amb llet fresca seguit d’addició de sucre.
Molt útil en el tractament de la tisi i les seves manifestacions associades

(diarrea i sudoració nocturna).

V) REMEIS CASOLANS

La llet en les cremades (1898).
“Para curar con rapidez una quemadura cualquiera, se introduce la

parte lesionada en un recipiente lleno de leche fresca de vaca previamente
hervida...Si las quemaduras son varias, cubrir las partes con compresas
empapadas en leche...”.

Imatge 6.- Reproducció de la fórmula redactada per J. Jambert.
La Farmacia Española, XVII, 24, 1885.
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Tisana contra el refredat (1882).
“Tuéstense doscientos gramos de salvado de trigo: muélanse: échense

en un litro de agua hirviendo. Cuando la infusión esté bien hecha, se aumenta
con dos partes de leche, se le añade jarabe de goma, y se azucara bien. Se
bebe un vaso de esta tisana cada hora. El catarro desaparecerá en dos ó tres
días”.

Temperant (1882).
“Se hierve media azumbre [mesura de capacitat] de leche, y en el

momento de subirse la espuma o crema, se echa una cucharada grande de
melaza. Se agita hasta que las partes cuajadas se separen, se cuela en un
lienzo, y se bebe caliente al acostarse. Este remedio, que constituye un emoliente
muy eficaz, puede prepararse en algunos instantes”.

VI) DIVERSOS

Lactitis (ivori artificial) (1892)
El procediment d’obtenció consistia en coagular la llet com si es tractés

de formatge. La quallada es mesclava amb bòrax i es coïa a foc lent. A la fase
més gelatinosa separada, s’hi afegia una sal (sucre de plom, caparrós o vidriol
blau o blanc). Novament se separava una fase sòlida a la que finalment podia
afegir-se un colorant.

Llet solidificada (1897).
Llet concentrada, congelada a continuació mentre era sotmesa a agitació

i després se sotmetia a centrifugació. Aquestes operacions es repetien fins
aconseguir una humitat màxima del 10-15%. Després s’esterilitzava, envasava
en atmosfera d’àcid carbònic en motlles.

Chocloina (1899).
Malgrat tractar-se d’una llet “artificial” aquest producte té interès per la

novetat que va representar a l’època i per incloure en la seva formulació sucre
de llet. Era una llet vegetal preparada per mescla de midó, substàncies
proteiques, lactosa, cel·lulosa, greix i sals minerals.

Benal (1916).
Preparat a base de sèrum de llet, sulfit, formol, clorur i fosfat sòdic,

emprat per a la conservació d’aliments.
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COMENTARIS FINALS

Com comentaris generals d’aquest i també d’un article precedent2, caldria
destacar els següents aspectes:

1) Certament, la llet (especialment de vaca) ha estat un aliment molt
directament relacionat amb el món de la Farmàcia, i alguns dels
productes derivats representen un magnífic exemple de la dificultat
que sovint s’ha presentat a l’hora d’establir la frontera entre el concepte
de medicament i d’aliment.

2) Els aspectes més remarcables d’aquest interès se centren en el fet de
ser l’aliment fonamental dels nadons, en la seva particular composició
i valor nutritiu (qualitat de les proteïnes, característiques del greix,
etc.), i les especials característiques físiques i químiques.

3) Aquestes característiques expliquen d’una banda la dificultat de
conservació i facilitat de creixement microbià i, per l’altre, l’aparició,
amb els anys, de nombroses estratègies encaminades totes elles a
aprofitar el seu gran potencial, bé sigui com a aliment o bé com a
medicament. En base a aquest principi, s’han generat molts productes,
alguns encara vigents, d’una gran importància sanitària i econòmica.

4) Des d’un punt de vista estrictament terapèutic, la llet com a tal, ha
perdut l’interès que va despertar durant el període comprés entre
mitjans del segle XIX i XX. Això no obstant, manté íntegre el seu
valor com un aliment imprescindible en determinades situacions, així
com per ser un ingredient fonamental de nombrosos remeis
tradicionals.

5) En l’actualitat, destaca d’una forma important la imatge positiva i
relacionada amb el concepte de “salut” que ofereixen alguns derivats
(llets fermentades), i també, l’elevat grau de desenvolupament i millora
que ofereixen les llets destinades a l’alimentació infantil.
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SABIA QUE...
... una farmàcia forma part del Museu d’Història de Cracòvia?

Núria Casamitjana

L’any 1910 Josep Pankiewicz va instal·lar una farmàcia a Cracòvia que
el seu fill Tadeusz (1908-1993) va continuar després.

Durant la Segona Guerra Mundial, quan els nazis havien ocupat Polònia,
a la ciutat de Cracòvia, com en moltes altres, van organitzar un gueto. El dia 30
de maig de 1942 hi van portar tots els jueus de la ciutat.

El gueto ocupava el barri de Podgorze, on hi havia diverses farmàcies
que van ser invitades a traslladar-se fora del mur que delimitava la zona jueva.
En aquell barri els nazis hi confinaren 17.000 jueus.

Tadeusz Pankiewicz tenia la seva farmàcia a la plaça Zgody, dins el
perímetre del gueto, i es va negar a marxar. Ell i les seves ajudants van obtenir
permisos d’entrada i sortida i van continuar despatxant medicaments sense
cobrar als jueus deportats del barri.

Els dies 13 i 14 de març del 1943 els jueus que hi quedaven amb capacitat
per treballar van ser enviats cap els camps de concentració de Plaszow i tots
els considerats inútils van ser executats.

La tasca humanitària del farmacèutic
Tadeusz Pankiewicz va anar molt més enllà de
proporcionar medicaments, també va facilitar
menjar i en ocasions amagatall a algun
perseguit. Així mateix quan sortia del gueto
passava informació a l’altre costat del mur.
Després de la guerra se li va reconèixer el seu
heroisme i la seva labor, essent-li concedit el
títol de Just entre les nacions.

Tadeusz Pankiewicz va morir el 5 de
novembre de 1993. El 1947 havia publicat les
seves memòries de l’època del gueto en un
llibre titulat The Cracow Ghetto Pharmacy.
Actualment la seva farmàcia, “la farmàcia
l’Àliga”, forma part del Museu  d’Història de
Cracòvia.

REV. SOC. CATALANA HIST. FARM., 8 (22): 28  (2013). ISSN 1887-908X
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A PROPÒSIT DEL BUST DEL DOCTOR
ANDREU DEL VESTÍBUL DE PAU CLARIS 94
DE BARCELONA
Xavier Sorní Esteva
S.C.H.F.

Des de fa vint-i-dos anys, en el vestíbul de l’edifici del carrer Pau Claris
94, de Barcelona, entrant a mà dreta, hi ha un bust de bronze sobre un pedestal
de marbre blanc amb una placa daurada amb la inscripció: “Doctor Don
SALVADOR ANDREU I GRAU 1841-1928”. És el bust d’un home encara
jove, de poc més de quaranta anys, amb barba i amb expressió molt seriosa. Es
tracta d’un bust del Dr. Salvador Andreu, el gran barceloní Doctor en Farmàcia,
empresari de la indústria farmacèutica, promotor immobiliari i filantrop.

El propòsit de la present col·laboració és donar a conèixer la llarga,
encara que succinta, història d’aquest notable bust més que centenari, però
també, prenent-lo com a pretext, per endinsar-se una mica en la complexitat
farmacèutica col·legial barcelonina del passat segle.

Bust del Dr. Andreu (J. Campeny).

REV. SOC. CATALANA HIST. FARM., 8 (22): 29-42 (2013). ISSN 1887-908X
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L’autor de bust

Sortosament, el bust porta la signatura de l’autor i la data, “J. Campeny
1893” (al seu costat esquerra), i també, al peu, el nom de fonedor “Fco Masriera
Fund Barcelona”1.

L’autor és, sens dubte, Josep Campeny i Santamaria (Igualada, 1858 -
Barcelona, 1922), el molt notable escultor català, format a l’Escola de la Llotja
de Barcelona (d’on també en seria més tard professor), i a París, i amb obres
tan conegudes com, per citar-ne alguna, la “Font de la granota” (1911), situada
davant del Palau Robert, a l’avinguda Diagonal de Barcelona.

Josep Campeny és també l’autor del panteó de la família Andreu i Grau,
erigit el 1892 en el cementiri de Montjuic2. El bust és només d’un any després,
del 1893, la qual cosa fa pensar o bé que fou un encàrrec directe del mateix Dr.
Andreu o bé que fou una obra de complaença que l’escultor féu com a torna
per l’encàrrec del panteó.

El Col·legi de farmacèutics local, el Col·legi provincial i el Montepius del
Dr. Andreu

Convé tenir present, abans de res, que des de mitjans de l’any 1898, a
Barcelona, hi havia dos Col·legis de Farmacèutics, el Col·legi de Farmacèutics
de Barcelona (l’anomenat local o de la ciutat), fundat 3 de desembre de 1857,
i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Província de Barcelona, creat com a

Signatura de “J. Campeny 1893” en el bust del Dr. Salvador Andreu.

1) Possiblement, Francesc Masriera i Manovens (Barcelona, 1842 - 1902).
2) Català i Bover, Lídia. “L’escultor Josep Campeny i Santamaria (Igualada 1858 -

Barcelona 1922)”. Revista d’Igualada, (8) 25-33 (2001).
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conseqüència del Reial Decret de 12 d’abril de 1898, que disposava que en el
termini més breu possible s’havia de constituir en cadascuna de les províncies
espanyoles un Col·legi de Farmacèutics d’adscripció obligada per als
farmacèutics en exercici.

En aquells moments, el 1898, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona,
el de la ciutat, tenia la seu, de lloguer, en el primer pis del número 2 de la Plaça
Reial de Barcelona, i fou precisament en aquella seu on es constituí el Col·legi
Oficial Provincial, que hi romangué fins que, l’any 1902, llogà el primer pis
del número 8 del carrer nou de Sant Francesc3. El Col·legi local continuà a la
plaça Reial fins que, el 1906, es traslladà al carrer de Guàrdia número 9, a
l’edifici de la seva propietat adquirit feia poc.

L’adquisició de l’immoble de Guàrdia 9 fou possible gràcies a la donació
expressa de 65.000 pessetes que el Dr. Andreu havia fet al Col·legi un any
abans, el 1905.

El 5 de març de 1905, coneguda la donació (no seria signada fins el 23
de maig), el Col·legi local celebrà Junta General sota la presidència de Felip
Guasch. El col·legiat Ramon Codina Länglin4 presentà una proposició en aquests
termes: “La clase farmacéutica de Barcelona, reconocida al Dr. D. Salvador
Andreu y Grau por la noble y desinteresada prueba de compañerismo y loable
estima que le dedica cediéndole á per perpetuidad una casa destinada á edificio
social que contribuya con sus rentas á llevar á cabo los elevados fines y objeto
con que está constituida esta sociedad desde mediados del siglo pasado.
Acuerda para perpetuar el nombre de tan ilustre y distinguido comprofesor,
establecer un Montepío Farmacéutico del Dr. Andreu”5.

Naixia així, el 5 de març el 1905, en el si del Col·legi de Farmacèutics
de Barcelona (el de la ciutat), el Montepius Farmacèutic del Dr. Andreu (els
primers estatuts no serien aprovats fins el 6 d’abril de 1908). La Junta Directiva

3) El 1913, el Col·legi provincial traslladà la seu del carrer nou de Sant Francesc 8 al
carrer d’en Guàrdia 9 principal, a l’edifici propietat del Col·legi local. El 1920 es
traslladà a Bonsuccés 12, 1er-1a; el 1925 a Junqueres 2, 2n 2a; i el 1927 a Làuria
48, principal.

4) A més de pertànyer al Col·legi local, era el president del Col·legi provincial. Morí
a Barcelona el 20 de desembre de 1905.

5) Per voluntat expressa del Dr. Javier Andreu Batlló, president honorari de la darrera
Junta de Govern del que fou Montepius Farmacèutic Dr. Andreu, la Societat Catalana
d’Història de la Farmàcia és dipositària dels Llibres d’Actes de l’extingit Col·legi
de Farmacèutics de la Ciutat de Barcelona, comprensius dels anys 1898 a 1929.
Totes les notícies referides en el present estudi a acords de Juntes de l’esmentat
Col·legi, ha estat extretes directament dels esmentats llibres d’actes.
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havia de ser la mateixa que la del Col·legi més un vocal nat, que era el mateix
Dr. Salvador Andreu, o bé un successor seu designat per ell. El domicili seria
el mateix que el del Col·legi, carrer de Guàrdia 9.

La nova seu col·legial fou inaugurada oficialment el 16 de setembre de
1906. L’acte fou presidit pel Governador Civil de Barcelona, Francisco
Manzano, i les primeres autoritats de la ciutat. El Dr. Andreu no hi va poder
assistir per ser de viatge6.

Distincions per al Dr. Andreu

En la reunió de Junta del Col·legi local del 31 d’agost de 1906, celebrada
quinze dies abans de la inauguració oficial de la nova seu col·legial, “Acordose
nombrar al Dr. D. Salvador Andreu y Grau, socio honorario de la Corporación,
por su esplendidez, al hacer donación de una Casa al Colegio para los fines
de su instituto y, colocar un lápida conmemorativa en el Salón de sesiones”.

S’ignora quan fou col·locada exactament l’esmentada làpida
commemorativa. És possible que ja lluís en el Saló d’actes del Col·legi quan la
inauguració oficial de la seu el 16 de setembre de 1906, però el cert, com es
veurà, és que va ser oficialment descoberta el 15 d’abril de 1911.

Fou en la reunió de la Junta directiva del Col·legi celebrada el dia 28 de
gener de 1911 que el president, Juli Trenard, donà compte “...que ha sido
concedida por el Ministro de Estado la cruz de Comendador de número de
Isabel la Católica a favor del Dr. D. Salvador Andreu y Grau”. Tot seguit, es
nomenà una comissió per organitzar una sessió d’homenatge al Dr. Andreu.
Tres dies després, en la Junta general ordinària del 31 de gener: “Se lee un
documento del Ministerio de Estado concediendo la cruz de Comendador de
Número de Isabel la Católica á favor del Dr. D. Salvador Andreu y Grau”7.

El mateix Col·legi va ser qui va demanar al Ministeri d’Estat aquesta
concessió per al Dr. Andreu. Ho dóna a entendre el passatge següent, de la
mateixa acta: “El Sr. Trenard explica las gestiones realizadas para conseguir

6) Per a un major coneixement dels Col·legis de Farmacèutics, així com del Montepius
del Dr. Andreu, vegeu, de Sorní Esteva, Xavier, Apunts d’un segle del Col·legi de
Farmacèutics de la Província de Barcelona. Col·legi de Farmacèutics de la Província
de Barcelona. Barcelona, 1999.

7) D’aquesta concessió al Dr. Andreu no deixà d’informar-ne el periòdic La Vanguardia
del dia 2 de febrer de 1911 (p. 5): “Atendiendo los méritos que concurren en el
doctor don Salvador Andreu y Grau, fundador del Montepío Farmacéutico de su
nombre y donante al Colegio de Farmacéuticos de Barcelona de su Casa-Colegio,
S.M. el Rey se ha dignado aprobar la propuesta á favor de dicho señor de la cruz
de comendador, con placa de la real orden de Isabel la Católica, libre de gastos.”
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dicha cruz, de la que tan merecedor es el honrado y pide se nombre una
comisión para felicitar al Dr. Andreu y organizar una sesión de homenaje al
mismo”. I ho confirma un passatge de l’acta de la Junta general ordinària
celebrada encara no un mes després, el 27 de febrer: “Leido el despacho
ordinario: se acuerda oficiar al Dr. D. Vicente Gimeno, diputado por Liria,
dándole un expresivo voto de gracias por sus gestiones en pró de la concesión
de la cruz del Dr. Andreu”. Seguidament, a la mateixa acta s’hi llegeix:
“Informado favorablement por la Directiva se aprueba por unanimidad el
nombramiento del Dr. D. Salvador Andreu y Grau, de Presidente honorario
de esta Corporación”.

Així, doncs, amb pocs dies de diferència, el Dr. Andreu fou distingit
amb la Cruz de Comendador de número de la Real Orden de Isabel la Católica
i la presidència d’honor del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

La sessió d’homenatge del Col·legi local al Dr. Andreu (1911)

El dissabte 15 d’abril de 1911, en el saló de sessions del Col·legi de
Farmacèutics de Barcelona (Guàrdia 9), a dos quarts de sis de la tarda, tingué
lloc la sessió solemne d’homenatge al Dr. Andreu acordada en la Junta general
ordinària del 31 de gener. D’acord amb l’acta, a més dels 55 col·legiats
relacionats al marge, hi assistiren les representacions següents:

- De la Facultat de Farmàcia, els Drs. Goizueta, Capdepón, Gigirey i
Subirà.

- Del Col·legi de Metges de Barcelona, el seu president, Dr. Bartomeu.
- De la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia, el Dr. Genové.
- De l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya, el

Dr. Morelló.

Es troba a faltar la representació del Col·legi Oficial Provincial de
Farmacèutics de Barcelona. La raó és que amb la malaltia i mort del seu president
Ramon Codina Länglin, el 20 de desembre de 1905, la corporació  entrà en
una fase de gairebé nul·la activitat, no reeixint fins el 1912.

El president del Col·legi, Juli Trenard, obrí la sessió exposant als reunits
l’ordre en què se celebraria. Seguidament, entrà en el Saló d’actes el Dr.
Salvador Andreu, acompanyat dels Srs. Gimeno i Pizà, essent rebut amb una
salva d’aplaudiments. Tot seguit, el president presentà al Dr. Andreu, invitant-
lo tot seguit a pujar a l’estrada per ocupar la butaca presidencial. A la seva
dreta es van asseure els Drs. Genové, Bartomeu i Gigirey, i, a la seva esquerra,
els Srs. Trenard, Goizueta, Capdepón i Vallés i Ribó.

Seguidament, el president del Col·legi, Juli Trenard, ordenà al Secretari,
Vallés i Ribó, que llegís els articles de les actes referents a la Sessió que s’estava
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celebrant. Primerament, el de la reunió del 31 d’agost de 1906, després el de la
Junta general ordinària de 31 de gener de 1911 i, finalment, el de la Junta de 27
de febrer de 1911 (tots tres transcrits anteriorment).

Prosseguint l’acte, el president, Juli Trenard, pronuncià un discurs sobre
la generosa donació que va fer el Dr. Andreu al Col·legi i també sobre les
gestions realitzades per a dur a terme l’homenatge que se li estava fent. En
acabar, ell mateix va col·locar al pit del Dr. Andreu la “Cruz de Comendador
de Número de la Orden de Isabel la Católica”. Després es descobrí la làpida
commemorativa de la donació que va fer el Dr. Andreu al Col·legi el 1905.

Acte seguit, Vallés i Ribó llegí una biografia del Dr. Andreu, destacant
el seu amor a la professió i la seva generositat, amb especial esment a la
urbanització del Tibidabo. Després el Dr. Capdepón va llegir unes quartilles
que el catedràtic de Química orgànica de la Facultat de Farmàcia de Barcelona,
Dr. Murúa, li havia enviat des de Madrid, expressant el sentiment per no haver
pogut assistir a l’acte, saludant als assistents i felicitant al Dr. Andreu i al
Col·legi.

De nou intervingué el president, Juli Trenard, ara per oferir al Dr. Andreu
un pergamí al·lusiu a l’acte que li dedicava el Col·legi, y que deia: “Homenaje
de gratitud del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona al Dr. Dn. Salvador
Andreu y Grau, Comendador de
número de la Real Orden de
Isabel la Católica, Presidente de
honor, Fundador del Montepio y
Donante de la Casa Colegio á la
Corporación. Barcelona, 15 de
abril de 1911” (signat pel
president i el secretari del
Col·legi).

Per acabar, el Dr. Andreu
pronuncià unes paraules
d’agraïment, oferint-se a la classe
farmacèutica per tot allò que
pogués ser útil.

Segons Roldán Guerrero,
fou en aquesta sessió homenatge
que “descubrióse una lápida

Pergamí ofert pel Col·legi de
Farmacèutics de Barcelona al Dr.

Salvador Andreu el 15 d’abril de 1911.



 35

conmemorativa y un busto suyo”8. De l’acte es conserva una fotografia, i
certament que hi apareix el bust del Dr. Andreu presidint el Saló de sessions,
col·locat just a sota la làpida de marbre blanc que fou descoberta durant l’acte.

Acte d’Homenatge del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona al Dr. Salvador Andreu i Grau
el 15 d’abril de 1911. En el lloc d’Honor, el Dr. Andreu. A la seva dreta, el Dr. Pere Genové

Soler i el Dr. Bartomeu (fora d’imatge el Dr. Lluís Gigirey), i, a l’esquerra, Juli Trenard
Machiran, president del Col·legi, el Dr. Jesús Goizueta Díaz, el Dr. José López Capdepón i el

secretari del Col·legi Josep Vallés Ribó. Sobre el cap del Dr. Andreu, el seu propi bust. Al
fons es distingeix el pergamí ofert al Dr. Andreu com a record de l’acte.
(Fotografia en dipòsit a la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia).

8) Roldán Guerrero, Rafael. Diccionario biográfico y bibliográfico de autores
farmacéuticos españoles. Tomo I. Madrid, 1958-1963. Núm. 120.

9) La transcripció del text de la làpida no s’ha realitzat de la fotografia de la sessió ,
de molt difícil lectura, sinó d’una fotografia  d’un altre acte no identificat i sense
data precisa [1910-1915], pertanyent al Fons Brangulí de l’Arxiu Nacional de
Catalunya.   Un tros del final és il·legible per estar tapat precisament pel bust.

La làpida portava la següent inscripció9:
“El FARMACEUTICO DE BARCELONA Y SOCIO DE

HONOR DE ESTE COLEGIO DR. DN. SALVADOR ANDREU Y
GRAU HA HECHO DONACION PERPETUA DE ESTA CASA AL
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El 3 d’octubre 1928,
morí a Barcelona el Dr.
Salvador Andreu i Grau a
l’edat de 87 anys.

Poc més d’un parell de
mesos més tard, concretament
el dia 12 de desembre, el
Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona dedicà una Sessió
necrològica al que fou el seu
gran benefactor i president
honorari.

10) La Vanguardia, 17 d’abril de 1911, pàg. 2. Si, en canvi, que fa referència a la làpida
commemorativa i al pergamí lliurat al Dr. Andreu.

COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE BARCELONA PARA
DEMOSTRAR SU CARIÑO A LA CLASE Y DAR PRUEBA
PATENTE DEL MAS ACENDRADO COMPAÑERISMO.

EL COLEGIO EN SESION DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 1906
SE ACORDO ERIGIR ESTA LAPIDA PARA ... EL NOMBRE...”

Estranya que l’acta de la sessió no faci esment del descobriment del
bust. Tampoc en fa referència la ressenya de la Sessió publicada en el periòdic
La Vanguardia10, les quals coses fan pensar que malgrat el que va anotar Roldán
Guerrero, el bust ja hi era amb anterioritat.

La sessió necrològica del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona al Dr.
Andreu (1928)

Esquela del Dr. Andreu a publicada a La Vanguandia del dia 3 d’octubre de 1928 (p. 23).

Invitació a la Sessió  necrològica (propietat de l’autor).
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Fotografies de la Sessió necrològica que el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona dedicà al
Dr. Salvador Andreu i Grau el dia 12 de desembre de 1928.

(Fotografies en dipòsit a la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia).

D’aquesta sessió necrològica, celebrada també al Saló de Sessions del
Col·legi, carrer de Guàrdia 9, el 12 de desembre de1928, es conserven dues
fotografies. S’observa que el bust i la làpida descoberta el 1911 presideixen
encara en la sala.
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D’acord amb l’acta de la Sessió, hi assistiren uns 80 col·legiats, moltes
autoritats, tant civils i com universitàries, i els dos fills del Dr. Andreu, Joan i
Josep Andreu Miralles.

El president del Col·legi, Francesc Puig Sureda, i el Secretari, Xavier
Aragó Turón, pronunciaren emotius discursos, als qui respongué, en nom de la
família Andreu, Josep Andreu.

Seguidament es descobrí l’antiga làpida que “EL COLEGIO DE
FARMACEUTICOS DE BARCELONA DEDICA ESTE TESTIMONIO DE
CONSIDERACION A LOS ILUSTRES COMPROFERORES DE
CATALUÑA”, puix que s’hi havia afegit el nom de Salvador Andreu i Grau
junt amb la data 1928; en total, 14, comptant el Dr. Andreu (les dues fotografies
reproduïdes anteriorment il·lustren l’abans i el després del descobriment
d’aquesta làpida).

Finalment, foren nomenats Socis d’Honor del Col·legi els Doctors Joan
i Josep Andreu Miralles.

Canvi de seu col·legial

Les baixes rendes de lloguer que obtenia el Col·legi dels pisos que no
ocupava de Guàrdia 9, feren replantejar la situació. El 1934 s’optà per vendre
l’edifici i també que el Montepius del Dr. Andreu comprés a la societat mercantil
La Educación la finca del carrer Pau Claris 24 (abans núm. 36, després de la
guerra Via laietana 94 i des de fa uns anys Pau Claris 94) per la quantitat de
300.000 pessetes. Estava hipotecada; el Montepius féu efectives 100.000
pessetes, facilitades pel Dr. Josep Andreu Miralles (fill del Dr. Salvador Andreu),
i assumí la hipoteca11.

Aviat, un cop venuda la finca del carrer de Guàrdia 9, tant el Col·legi de
Farmacèutics de Barcelona com el Montepius s’hi traslladaren, i, amb ells, el
bust del Dr. Andreu.

La guerra

Esclatada la Guerra Civil, a Barcelona, el 26 de juliol de 1936, es creà
la Secció Farmàcia del Comitè Sanitari de Milícies Antifeixistes, que encarregà
al farmacèutic Joan Oliva la incautació dels organismes farmacèutics, i, per
tant, del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, del Montepius del Dr. Andreu
(tots dos amb domicili a Pau Claris 24), del Col·legi de Farmacèutics de

11) De l’operació nasqué el “Premi Dr. Andreu”, dotat amb 500 pessetes, amb edicions
fins a arribar a les 100.000 pessetes donades al Montepius pel Dr. Josep Andreu
Miralles.
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Catalunya12 (Làuria 48) i del Sindicat de Farmacèutics de Catalunya. Dies
després els organismes farmacèutics incautats passaren a mans del Comitè
d’Apropiació d’Auxiliars i Treballadors de Farmàcia, un comitè mixt CNT-
UGT13.

En acabar la guerra, el 1939, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
(el local o de la ciutat, el fundat el 1857) passà a la història, no així el Montepius,
que en certa manera passà ser tutelat pel Col·legi Oficial Provincial (amb seu
al carrer Làuria 48 principal) per ser l’únic col·legi de farmacèutics reconegut
oficialment. El bust del Dr. Andreu restà a Pau Claris 24 (Via Laietana 94), i en
propietat del Montepius.

El bust en dependències del Col·legi provincial

El primer de març de 1942 el
Montepius arrendà al Col·legi
provincial el primer pis de la casa de
Via Laietana 94 per tal que hi establís
la seu social.

Al cap de dos anys, el 29 de març
de 1944, tingué lloc en el local social
del Col·legi provincial l’homenatge que
el Montepius del Dr. Andreu tributà a
la memòria del seu fundador, el Dr.
Salvador Andreu i Grau.

12) El 29 de novembre de 1933, essent Conseller de Sanitat i Assistència Social Josep
Dencàs Puigdollers, es decretà vigent l’Estatut del Col·legi de Farmacèutics de
Catalunya (BOG del dia 7 de desembre). D’acord amb l’Estatut del nou Col·legi,
aquest tenia caràcter oficial i obligatori, i contemplava cinc Delegacions
intercomarcals: la Gironina, la Lleidatana, la Tarragonina, la Barcelonesa i la de
Barcelona ciutat. El Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Província de Barcelona
es transformava en dues delegacions del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, la
Barcelonesa i la Barcelona ciutat. El nou Col·legi tindria per seu, Làuria 48, la de
l’antic Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Província de Barcelona. Acabada la
guerra, es tornà a l’estat anterior.

13) Jordi i González, Ramon. Aportació a la Història de la Farmàcia Catalana (1285-
1997). Fundació Uriach 1838. Barcelona, 1997. Pàgs. 667-671.

Anunci a Circular Farmacéutica de
l’homenatge al Dr. Andreu que li dedica el

Montepius Farmacèutic el 29 de març de 1944.
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A les 4 de tarda, el Dr. Bardají, Cap Provincial de Sanitat, procedí al
descobriment del bust del Dr. Andreu i d’una làpida commemorativa, instal·lats
a l’escala de d’honor de les Oficines del Col·legi. La làpida deia textualment:

“EN 1905 EL FARMACEUTICO DR. D. SALVADOR ANDREU
Y GRAU HIZO DONACION DE LA CASA DE GUARDIA Nº 9 AL
COLEGIO LOCAL DE FARMACEUTICOS DE BARCELONA PARA
LA FUNDACION DE UN MONTEPIO, EL CUAL EL MISMO AÑO
QUEDÓ CONSTITUIDO CON EL NOMBRE DE MONTEPIO
FARMACEUTICO DEL DR ANDREU

EN 1934 SE ADQUIRIO EL PRESENTE EDIFICIO CON EL
PRODUCTO DE LA VENTA DE AQUELLA CASA Y UN
DONATIVO EFECTUADO POR LOS FARMACEUTICOS SRES. D.
JOSE Y D. JUAN ANDREU MIRALLES”

Bust del Dr. Andreu i la làpida commemorativa, instal·lats a l’escala de d’honor de les
oficines del Col·legi el 29 de març de 1944.
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Uns anys després, el 14 d’octubre de 1966, el Montepius arrendà també
al Col·legi provincial els baixos de l’edifici, per tal que pogués guanyar espai
per a l’administració del Seguro. El primer de desembre de 1978, el Montepius
arrendà al Col·legi el principal.

El Col·legi continuà creixent en espai, i així, el dilluns 16 de novembre
1981, tingué lloc la presentació als col·legiats de les noves instal·lacions
col·legials. Dos entresols llogats de la finca del costat (número 92), afegits al
del número 94, féu possible una gran ampliació de la planta, i, en el primer pis,
també llogat, del mateix edifici s’hi instal·laren els nous laboratoris dedicats a
l’ensenyament.

El 4 de març de 1991 el bust del Dr. Andreu, que, malgrat haver estat
exposat en dependències col·legials, continuava essent propietat del Montepius,
fou col·locat en el vestíbul de Pau Claris 94, sobre el pedestal de marbre blanc
sobre el que descansa encara.

El 1996, l’Assemblea general extraordinària del Col·legi celebrada el
dia 19 de setembre, acordà traslladar la seu col·legial al carrer Girona 64,
adquirint en propietat dos pisos. Com a arrendador, aquest acord afectaria força
al Montepius, puix que significava la pèrdua d’un extraordinari arrendatari.

Bust del Dr. Andreu instal·lat en el vestibul de Pau Claris 94 el 4 de març de 1991.
Fotografia de l’any 1998.
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14) BOE núm. 38, de 13 de febrer de 2001, p 5393.

El 1999, el Col·legi abandonà definitivament Pau Claris 94, mentre que
el Montepius, presidit per Llorenç Pons Gimier, gestionava amb encert un
sortida satisfactòria a la situació econòmica que des de feia un temps patia la
institució.

A començaments de 2001, per Ordre de 22 de gener, era autoritzada la
fusió per absorció del Montepius Farmacèutic Doctor Andreu de Previsió Social
per Svrne, Mútua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, amb domicili social
a Bilbao14. Conseqüentment, l’edifici de Pau Claris 94 passà a propietat de
SVRNE, però amb la clàusula de compravenda de que el bust del Dr. Andreu
hi romangués, com així ha estat fins ara. Únicament, la necessitat d’instal·lar
un ascensor en el vestíbul féu desplaçar cap a la dreta el bust amb el seu pedestal.

Cal dir, per acabar, que és possible que aquest bust del Dr. Andreu del
vestíbul de Pau Claris 94 no sigui un exemplar únic, puix que el fonedor, del
motlle original, bé n’hagués pogut fer alguns altres.
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COMENTARIOS SOBRE TEXTOS ACTUALES
DE INTERÉS PARA LA HISTORIA Y LA
PROFESIÓN FARMACÉUTICA:
NAPOLEON’S BUTTONS. 17 MOLÉCULAS QUE
CAMBIARON LA HISTORIA
Eusebi Carreras Ginjaume

REV. SOC. CATALANA HIST. FARM., 8 (22): 43-44  (2013). ISSN 1887-908X

Obra de Penny Le Couteur1 y Jay
Burreson2, editada por Penguin Group
U.S.A. (ISBN 1-58542-331-9).

El título y el primer capítulo del
libro -no se deje engañar el lector- no son
más que un recurso al marketing para
incitar a la lectura de un texto que después,
en los capítulos posteriores, alcanza su
verdadera dimensión.

En este primer capítulo se discuten
las posibles causas del desastre (junio de
1812), de la gran armada de Napoleón al
retirarse de Moscú -600.000 combatientes
reducidos a tan solo 10.000-.

De entre las causas, se elucubró una
hipótesis muy curiosa, la descomposición
por el frío de los botones de los uniformes
de los soldados y que, como consecuencia,
fallecieron por congelación. Se suponía

que eran de estaño y hoy en día se sabe que este metal puede convertirse en
polvo -aunque lentamente- incluso a temperaturas de alrededor de los 10 grados

1) Enseña química en el College Capilano en la Columbia británica. Nacida en
Auckland, reside actualmente en el norte de Vancouver.

2) Químico industrial especialista en la búsqueda de productos naturales marinos en
la Universidad de Hawai.
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3) John Emsley: Nature’s building blocks. Oxford University press: 557.
4) Base para preparar el colodión. La FE IX en lugar de algodón pólvora prescribe

coloxilina, que es un anglicismo, y formula:
Coloxilina ........................... 50 p
Alcohol ............................. 140 p
Eter .................................... 800 p

Hoy en día y ya desde muchos años atrás, el algodón pólvora no es de libre
adquisición en el mercado por razones de seguridad.

negativos3. Esta teoría está del todo descartada dado que solamente los
uniformes de los oficiales se abrochaban con botones metálicos que, en el caso
de los soldados, eran de hueso, y así lo reconocen los autores.

Los 17 capítulos que siguen se dedican a estudiar los aspectos químicos,
históricos y anecdóticos de las moléculas que cambiaron el curso de la vida de
la humanidad, y si bien es cierto que el lector, sin conocimientos de química,
puede disfrutar y enriquecerse con su lectura, es realmente el conocedor de tan
sólo una química orgánica básica quien podrá gozar plenamente del contenido.

De hecho, el libro no versa sobre la historia de la química sino sobre el
papel de la química en la historia. Es por ello que la lista de los compuestos
que aparecen en el texto no es en absoluto exhaustiva sino que los autores
escogieron aquellos que les parecieron más interesantes, tanto por su papel en
la historia, como por su importancia desde un punto de vista químico. Moléculas
que influyeron en el comercio y en la navegación, otras que fueron responsables
de las grandes migraciones, del tráfico de esclavos, de la industrialización o de
mejoras sanitarias trascendentes. Naturalmente, también aquellas que fueron
utilizadas para la guerra y que causaron millones de muertos.

Otra preocupación de los autores es dilucidar si muchos de los
descubrimientos químicos fueron debidos a la pura suerte o si se debieron a la
habilidad de sus autores para detectar que algo inusual había ocurrido y
cuestionarse sobre las posibles causas. Un ejemplo puede ser el de Federico
Schönbein, que, contra la voluntad de su esposa, investigaba en la cocina
familiar con mezclas de ácidos nítrico y sulfúrico. Involuntariamente vertió
algo de la mezcla, y para secarla utilizó el delantal de algodón de su esposa.
Después lo colgó cerca de la estufa y cuando el delantal se secó ardió como si
tratara de un material altamente inflamable. Así fue como Shönbein en 1846
descubrió el algodón pólvora4.

En resumen este libro es una gran lectura. Las historias están bien
contadas. La información bien organizada, con referencias claras a los capítulos
anteriores, y el índice exhaustivo, lo que hace que el texto sea fácilmente
manejable.
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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- Mostrar, donar a conèixer, d’una

manera clara i contundent.
2- Allò que és contrari a la raó.
3- Capgirat: Sigles de la Societat

General d’Autors. Que es deixa
endevinar sense ésser expressat
formalment.

4- Afegint una E després de la
primera lletra, que no va, que no
actua, que no es realitza. Bastons
de fusta dura i polida, lleugerament
cònics amb què hom impulsa les
boles en el joc de billar. Símbol del
Neó

5- Afegint una D entre la primera i
segona lletra, riu de l’Europa
central que neix a Txekia.
Denominació que reben els diversos
parlars gitanos de la Península Ibèrica.
Remar endarrere.

6- Indicador que serveix per valorar l’estat
de la pròstata. Terminació pròpia dels
noms sistemàtics d’alcohols i fenols.
Capgirat i afegint una I entre la primera
i segona lletra i una O entre la segona i
la tercera, cosí per partida doble.

7- Afegint una T entre la primera i segona
lletra, tísic. Capgirat i en llatí, aigua.
Fibra tèxtil natural.

8- Índex de la borsa de París. Capgirat, unir
o lligar. Que pot servir per un fi o un
objecte.

9- Sigles de  l’antic “Instituto Nacional de
Industria”. Capgirat: coneguda escola de
negocis. Substituint la V que està en
tercera posició per una B diria, posa
tibant.

10- Vocals. Consonants. Inici d’acàcia.
11- Vocal repetida.

Ordenades
1- Caiguda general o parcial dels cabells.
2- Dissolució emprada en anàlisi per a la

identificació de fosfats i d’arseniats.

3- Procés mental mitjançant el qual alguns
dels elements que constitueixen una
realitat concreta son destriats dels altres
i considerats separadament.

4- Capgirat: Símbol de l’estany. Vocal.
5- Capgirat: Interjecció que hom profereix

quan sent un dolor sobtat. Símbol del
tecneci. Capgirat: Període cronològic de
durada indefinida. Vocal.

6- Símbol del franci. Vocal repetida.
Capgirat: Nom del llac artificial situat
al peu de Tavertet. Vocal.

7- Capgirat: Preposició. La gallina ho fa.
8- Condicional. Alcaloide amb estructura

d’esteroide que es troba a les patates.
9- Consonant repetida.
10- La triple A. Ens fa pensar amb Sòcrates.
11- Consonants.  Capgirat: Mot emprat per

designar l’estat del nucli d’un leucòcit.
12- Que no fa res.
13- Dit de la solució que no és ben

transparent.
.

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

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

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

1 M A N I F E S T A R

2 A B S U R D I T A T

3 A G S T A C I T

4 L N T T A C S N E

5 O E R C A L O C I A R

6 P S A O L I S C B

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

8 C A C R A U N U T I L

9 I N I E S E I T I V A

10 A A O J N A C A

11 A A A A A
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