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DE L’ALQUÍMIA A LA CIÈNCIA A LA CUINA:
L’OSMAZOM.
Josep Boatella Riera
Universitat de Barcelona.

RESUM: Durant la transició del segle XVIII al XIX, va aparèixer el
concepte d’osmazom (extracte que conté l’essència de la carn), denominació
obsoleta en l’actualitat, però que és un bon exemple de les reminiscències
alquimistes a la cuina i la gastronomia. En aquest treball, s’analitza el seu
significat a la llum dels coneixements actuals i, a la vegada, i les repercussions
que a més, va tenir en els camps de l’alimentació i de la Farmàcia.
I) Introducció
Dins el món de la cuina i la gastronomia, està plenament acceptat un
aforisme, que en la seva versió francesa diu així: “Si vous n’êtes pas capable
d’un peu d’alchimie, ce n’est pas la peine de vous mettre en cuisine”. L’art de
la bona cuina té, efectivament, moltes connotacions relacionades amb les teories
i objectius alquimistes que encara avui, si es vol mitjançant el sentit figurat de
la paraula (“transmutació meravellosa i increïble”), tenen vigència. Aquesta
associació entre cuina i alquímia ve d’antic, com ho demostren, per exemple,
els símbols que figuraven a l’escut del gran cuiner Guillaume Tirel (13101395), més conegut com Taillevent o la pràctica d’algunes operacions com ara
són l’extracció de principis, la combinació de productes o la destil·lació
d’aiguardents, clarament inspirades amb aquest moviment.
Encara a finals del segle XVII i durant bona part del XVIII, els principis
alquimistes van interessar a destacats cuiners, preocupats d’una banda, per
respectar les característiques del producte i per l’altre, pel desenvolupament
de noves preparacions. Així ho posen de manifest diferents tractats de l’època,
com ara la coneguda obra de Menon, “La Science du maître d’hôtel cuisinier”
(1749), en la que poden llegir-se expressions com ara “la cuina...perfecciona
(els aliments), els depura i espiritualitza” (1) (2).
Avui, per a la consecució amb èxit d’una determinada recepta o, de
forma més concreta, d’una textura, gust, color o sabor, cal encara l’aplicació
d’uns coneixements adquirits en molts casos gràcies a les ensenyances
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transmeses per iniciats (mestres, experts en la cuina casolana i/o tradicional,
etc.), que han de tenir, a més, el que Maria Mestayer de Echagüe, defineix com
un “sentit” que difícilment pot adquirir-se (3). D’altra banda, aquesta activitat
es fonamenta en una adequada combinació, manipulació, tractament i
presentació dels aliments a fi i efecte d’aconseguir com a resultat últim, la
satisfacció del comensal. I tots aquests aspectes, com ja s’ha esmentat, encara
avui tenen alguns components empírics i, en ocasions, molt relacionats amb
principis de l’alquímia: són els que converteixen a la cuina en un art.
Però el naixement de la química moderna va comportar l’establiment
d’unes bases molt més racionals i precises d’aquesta branca de la Ciència, i
això va provocar, en conseqüència i de forma progressiva durant el segle XVIII,
el declivi de les teories alquimistes. Però també durant aquest període, va
produir-se un notable desenvolupament de la gastronomia, especialment a
França, i atès que els avenços que es produïen en l’àmbit del coneixement
científic arribaven molt lentament a aquest altre, ambdós avançaren de forma
simultània si bé que, en ocasions, de forma independent. Això no obstant, pot
afirmar-se que durant el període comprés entre els finals del segle XVIII i els
inicis del XIX, va produir-se una transició molt important que donaria lloc al
desenvolupament de noves tècniques culinàries i, sobre tot, de la moderna
indústria alimentària. En aquest sentit, en el prefaci de l’obra de Marin, “Les
Dons de Comus o les Délices de la table”, hi figura el text següent: “La cuina
antiga era molt complicada i plena d’infinits detalls. La cuina moderna és una
espècie de química. La ciència del cuiner consisteix en descompondre, en fer
digerir i en “quintaessenciar” el menjar, a treure d’ells sucs nutritius i lleugers,
a mesclar-los de tal manera que res domini i que tot pugui apreciar-se” (4).
És justament en aquesta època quan va aparèixer un concepte interessant
i amb moltes connotacions alquimistes. Es tracta de l’osmazom, paraula que
encara avui és vigent en els diccionaris de les llengües espanyola i catalana:
Osmazomo (del griego osmés, olor y, zomós, jugo): “Mezcla de varios
principios azoados procedentes de la carne, a los que debe el caldo su olor y
sabor característicos”.
Osmazom: “Extracte aquós de la carn, considerat com la seva
essència”.
II) L’osmazom
Un dels aspectes que més van atreure l’atenció dels grans cuiners de
l’època, va ser, sens dubte, la preservació i potenciació dels sabors i aromes
propis dels aliments, front a la tendència, fins aleshores vigent, d’emmascararne d’altres, mitjançant la utilització d’espècies. En aquest sentit, una de les
etapes fonamentals de les operacions culinàries és, sens dubte, la consecució
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d’una adequada “extracció” dels components gustatius dels aliments i
l’osmazom és un concepte relacionat, inicialment, amb l’”essència” o “suc
vital” de la carn i que s’extreu en l’obtenció del brou.
Sembla que el terme va ser proposat per Louis Jacques Thenard (17771857) (2), professor de química a París i col·laborador del cèlebre Gay Lussac.
Paral·lelament, Louis Nicolás Vauquelin (1763-1829) i Henri Braconnot (17801855), ambdós farmacèutics, en analitzar diferents bolets, varen posar de
manifest la presència d’osmazom en aquests productes (5). Aquesta referència,
és a dir la presència d’osmazom en productes d’origen vegetal, hauria de tenir
una gran repercussió, com es veurà més endavant. Cal recordar també, que fou
Braconnot qui va aïllar el “sucre de gelatina” (després l’aminoàcid glicocola)
de les fibres musculars, fet que també està íntimament relacionat amb el tema.
El 1845, Gaubert descriu el producte de la forma següent: ”Principe
soluble, éminentment sapide et tonique...il est d’un brun rougeâtre, d’une odeur
aromatique...Raspail le considère comme une combinaison impure de
l’albumine, Berzélius comme formé de lactate de soude et de matière animale;
Thomson croit que ce n’este que de la fibrine... Il entre pour un huitième, dit
M. Orfila, dans la composition du bouillon de boeuf qui lui doit son odeur et
sa saveur” (6) i, encara el 1988, Sanz n’explica les seves característiques:
“líquid dens, marró i olorós que s’origina en rostir o fregir amb poc oli, la
carn. A aquesta substància que, degut a la seu sabor i olor, estimula la gana i
contribueix a la secreció de sucs digestius, se li va concedir un gran valor
nutritiu per la seva riquesa en nitrogen; no obstant el seu paper en “la
construcció corporal” va ser objecte de polèmica” (7).
Però de fet, gairebé quatre-cents anys abans, Leonardo da Vinci (14521519), en el seu famós Codex Romanoff, ja feia referència a unes “Pastilles de
vaca” que, per la quaresma o bé per recuperar les forces dels monjos, preparaven
els priors de Sant Angelo, mitjançant el següent procediment: “... redueixen
tres vaques a una “essència” (cocció i premsat) fins a tenir una substància
sòlida que no pesa més de 400 escrúpols (340 g), que, a continuació, col·loquen
en una cassola amb 6 etti (0.5 kg) de sucre sicilià, preparat per l’apotecari.
Després de bullir la mescla, deixen caure l’essència, gota a gota, sobre un
marbre, i així es formen les pastilles” (8).
Retornant, però, als inicis del segle XIX, dues grans figures de la
gastronomia varen interessar-se per aquest concepte, i en van fer referència en
les seves obres.
Així, Anthelme Brillat–Savarin (1755-1826) diu en un dels apartats de
la seva coneguda obra “Physiologie du gout” (1825): “El major servei que la
química ha fet a la ciència de l’alimentació, és el descobriment de l’osmazom,
o millor, la manera segons aquest es determina”. I afegeix: “és la part
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eminentment sàpida de la carn, soluble en aigua freda, distingint-se de la part
extractiva en què aquesta tant sols la dissolt l’aigua bullent. El mèrit d’una
bona sopa depèn de l’osmazom; aquest, en caramel·litzar-se, dóna color vermell
a la carn, és responsable del daurat dels rostits i d´ell, per últim, prové la
fragància o la flaire de la carn de caça”.
S’atorgava, doncs, una gran importància a aquest principi, i atès l’interès
de l’època pels brous i els “fons”, va obrir-se una debat interessant sobre la
manera de fer-ne la millor extracció. Així, Antoine Cadet de Vaux (1743-1828),
farmacèutic i col·laborador de Parmentier, explica al respecte: “...picar la carn
ja que una gran divisió de les substàncies facilita l’extracció” i Mme. SaintAnge sentencia: “Per obtenir una bona escudella, la carn ha d’estar al punt,
mentre que per obtenir un bon brou, la carn recent sacrificada és la que
proporcionarà més i millors sucs...el calentament progressiu del líquid és molt
important” (9). La manera de fer un bon brou va arribar fins i tot al refranyer
popular: “para hacer buen caldo, sólo debe sonreir el puchero” o “olla que
mucho hierve, sabor pierde”.
El segon gran personatge, tant per la seva vida com per les seves obres
i el seu llegat a la gastronomia, fou Marie Antoine Carême (1784-1833),
reconegut com el “cuiner de reis i rei dels cuiners”. En una part de la seva obra
“L’art de la cuisine française au XIXe siècle” (1833), destinada a l’estudi dels
brous, adobs i potatges (10), afirma que per a l’obtenció de bons brous: ”...el
líquid ha d’arribar a ebullició molt lentament ja que en cas contrari, l’albúmina
coagula i s’endureix. L’aigua no té temps suficient per penetrar en la carn i la
part gelatinosa de l’osmazom – la part més saborosa de la carn - no pot
alliberar-se”. La gran fama i predicament de Carême havien de fer que, sens
dubte, les seves explicacions i interès per l’osmazom no quedessin en l’oblit.
III) ¿Què és l’osmazom?
En el seu concepte inicial, l’osmazom incloïa a compostos de la carn,
solubles, responsables del sabor i aroma de l’extracte. No obstant, amb el temps
i a la llum de nous coneixements, el concepte ha evolucionat, tant pel que fa
als compostos que l’integren i a la seva solubilitat, com de les seves
repercussions organolèptiques i fins i tot, nutritives. Així, a banda de les
definicions ja reproduïdes, se’n poden trobar d’altres, com ara “mescla complexa
de substàncies orgàniques com la creatina, la inosita i l’àcid làctic” segons
Guilbert (1), “peptones resultants de la hidròlisi de les proteïnes” (1),
“substància nutritiva del brou”, “substance formerly supposed to give to soup
and broth their characteristic odor, and probably consisting of one or several
of the class of nitrogenous substances which are called extractives” (Websters
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Dictionary, 1913) o, segons Alexandre Dumas, en el seu “Gran dictionnaire de
cuisine” (1873), és el “residu que s’obté després d’addicionar alcohol al brou
i evaporar el precipitat, que també conté gelatina”.
En primer lloc, sembla clar que s’han de diferenciar els principis que es
troben inicialment en la carn, d’aquells que constitueixen l’extracte obtingut
després de fer el tractament de cocció. La primera visió, més primitiva, estaria
fonamentada en l’existència d’una “essència” a la carn. Però el tractament
amb aigua i l’aplicació de calor, més o menys perllongada, dissolt alguns
compostos nitrogenats, però també d’altres, com ara sucres i sals minerals.
Tots ells, són els que poden participar en la sensació gustativa, aromàtica i
cromàtica del brou, ja sigui directament o mitjançant la formació de productes
de reacció.
Avui, és coneix que dins el conjunt del material nitrogenat soluble de la
carn, s’han d’incloure a les proteïnes sarcoplàsmiques (enzims, mioglobina i
hemoglobina) i també a substàncies no proteiques com ara la inosina i els
nucleòtids (purines), aminoàcids lliures (en la carn destaca en aquest sentit
l’àcid glutàmic, en concentracions de l’ordre de 0.01 a 0.05%), dipèptids
(carnosina) i compostos guanidínics (creatina, creatinina). A banda d’aquestes
substàncies, algunes proteïnes com la gelatina, també es dissoldran en calent i
apareixeran, per tant, en l’extracte. Tot aquest conjunt de compostos son els
que, en principi, sembla hagin de formar part del material inicial de l’osmazom.
D’altra banda, cal comentar que les condicions de temperatura no han de
comportar l’existència de fenòmens d’hidròlisi de les proteïnes (trencament de
l’enllaç peptídic) en un grau elevat i per tant, no cal pensar en la formació de
peptones per aquesta via, en quantitats apreciables.
També és pertinent, fer un comentari especial sobre el concepte
d´albúmina, ja que segons la qualificació de Thomas Osborne (1859–1929),
aquesta és la denominació genèrica que s’aplica a les proteïnes solubles en
aigua. El sentit que antigament es donava a l’albúmina no era doncs el mateix
que avui se li atorga. A la carn hi ha, efectivament, algunes proteïnes solubles
però no albúmina que, no obstant, si es troba de forma abundant a la sang o als
ous.
Alguns d’aquests compostos tenen importants efectes sobre sabor dels
aliments. Un d’ells, l’àcid glutàmic, aïllat l‘any 1866 per Rithausen, i patentat
com agent saboritzant per Ajinomoto el 1909, té un sabor característic, salat –
dolç, agradable, que intensifica els aromes carnis. I els nucleòtids d’inosina
(IMP) i guanosina (GMP), tenen encara una acció superior com a millorants i
potenciadors del sabor i per això s’utilitzen, juntament amb el glutamat (amb
el que tenen una acció sinèrgica) en la preparació de sopes, conserves de carn,
etc. (11).
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Però, ja a principis del segle XX, va produir-se un altre fet de gran
importància en relació amb el tema. Efectivament, l’any 1908, Kikune Ikeda,
investigador de la Universitat Imperial de Tokio, va determinar que el glutamat
(en japonès “fonament del sabor”) és el responsable del sabor característic que
les algues anomenades “konbu” (Laminaria japonica) confereixen a les
preparacions culinàries en les que s’utilitza. I aleshores, va sorgir un nou
concepte: el gust “umami”, en el que hi participa el glutamat, inosinats i guanilats
i que, avui, hom accepta com una sensació diferent a la d´àcid, dolç, salat i
amarg.
Quan a l’aroma i color manca comentar encara les aportacions d’alguns
personatges destacats. Arnaud Thenard (1819-1884), fill de Louis Jacques,
havia de continuar l’interès del seu pare per l’estudi de diferents compostos
nitrogenats. I ell, de forma simultània amb Paul Schutzenberger (1829-1894),
va ser el que va posar de manifest la reacció entre els sucres i l’amoníac, en
estudiar la formació de l’humus. Per la seva part, Schutzenberger, va aportar
nous coneixements importants: “...un gran nom de corps organiques peuvent
fixer de l’azote sous un autre forme que’à l’état de sel ammoniacal...”. Aquesta
reacció és la que, anys més tard, Louis Camille Maillard (1872-1936), explicaria
de forma definitiva i posaria de manifest la seva importància en la formació de
color i aroma dels aliments que contenen nitrogen i sucres, tractats pel calor
(12). La caramel·lització (exclusiva dels sucres) no era doncs, l’únic procés
que confereix el color dels brous i extractes, si no la formació de melanoïdines,
i la seva aroma, procedeix en bona part de productes resultants de la reacció
entre els sucres i els compostos nitrogenats.
D’aquesta forma, es completava l’explicació del que, en realitat, inclou
el concepte de l’osmazom: El producte resultant de la combinació i reacció
entre diferents components solubles de la carn, com a conseqüència de
l’aplicació del calor. Aquestes reaccions, donen lloc a l’aparició de color, aroma
i sabor.
IV) La utilització posterior del concepte.
La cerca d’un “extracte” de carn (osmazom?), hauria d’inspirar, sens
dubte, a l’eminent químic, Justus Von Liebig (1803-1873), deixeble de Gay
Lussac i també dedicat a la Farmàcia, quan, per ajudar en l’alimentació d’una
amiga seva, va elaborar un procediment per a la preparació d’extractes de carn.
I així, el seu “extractum carnis”, va arribar al mercat el 1862. Per altra banda,
i davant la demanda de Napoleó III a John Lawson Johnston (1839-1900) per
tal de satisfer les necessitats de subministrament de les tropes, aquest va crear
un producte anomenat “carn de vaca fluida de Johnston” que va tenir un gran
èxit al mercat. Com un dels primers exemples d’aliment – medicament, el
10

producte es venia a les farmàcies i l’any 1889 va donar lloc a la creació de la
companyia “Bovril” (bovis – vril (raça dels personatges d’una novel·la de
Bulwer-Lytton que disposaven d’una gran energia) (Imatge 1). Certament,
aquest producte era molt semblant a les “pastilles de vaca” que explicava

Imatge 1.- Publicitat de Bovril (aprox. 1940). En el revés, pot llegir-se: “Es un alimento para
los enfermos… El Bovril es una preparación enteramente aparte, reuniendo las propiedades
nutritivas y estimulantes de la carne de buey mas escogida…”.

Leonardo da Vinci. Finalment, cal referència a un altre il·lustre farmacèutic,
Léon Jacquemaire (1850-1907), que l’any 1900 va patentar el producte
denominat “Carnine”, que pocs anys després (1904), va rebre la denominació
de “Carnine Lefrancq” i comercialitzat, també, amb gran èxit.
Paral·lelament, Julius Michael Johannes Maggi (1846-1912) i Carl
Heinrich Knorr (1800- 1875) varen preparar un brou amb substitució de les
proteïnes de la carn. El 1872, Maggi, d’ofici moliner, va fundar la coneguda
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marca, gràcies al seu invent de les pastilles de brou concentrat i posteriorment,
del condiment Maggi-Würze comercialitzat el 1908 i presentat de forma
semblant a les ampolles de salsa de soja. Tots aquests coneixements i la
introducció de tecnologies adequades, van donar lloc al desenvolupament d’una
indústria dedicada a la preparació de brous i sopes en pols, com ara el “Kub”,
“Texton”, o “Gallina Blanca”, entre d’altres.
Finalment, s’ha de destacar que la introducció a les farmàcies de
productes relacionats amb l’osmazom no va quedar circumscrita al Bovril. A
finals del segle XIX, s’anunciaven diferents marques de “sucs de vedella” (p.
ex Wyeth) i en la 7ena edició de la Farmacopea Espanyola (1905), va aparèixer
l’entrada “peptona”, definida com el producte resultant de la digestió de la
carn amb àcid i pepsina, destinat a la preparació de vins o xarops, emprats com
a reconstituents (Imatge 2). Aquesta entrada de la farmacopea, va acompanyada
de la següent explicació: “sabor lleugerament amarg i aromàtic, soluble en
aigua freda”.
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SABIA QUE...
...Duchesne va defensar-se una tesi doctoral sobre les propietats
terapèutiques de les floridures, trenta-dos anys abans del descobriment de la
penicil·lina per part d’Alexander Fleming?.
Núria Casamitjana
Ernest Duchesne era un metge francès que va observar que algunes
floridures no deixaven desenvolupar els bacteris. Se n’adonà quan els nois,
d’origen àrab que s’ocupaven de les quadres de l’hospital militar guardaven
les selles dels cavalls en espais foscos i humits.
En preguntar-los el motiu pel qual ho feien li
van respondre que d’aquesta manera curaven
més fàcilment les ferides que les mateixes
selles feien als cavalls. Encuriosit va preparar
una solució amb les floridures i va realitzar
una sèrie d’experiments com inclús inocular
la solució en animals als quals prèviament
havia inoculat el bacil del tifus que no van
presentar la malaltia.
Aquestes investigacions van configurar la seva tesi doctoral Contribution
à l’étude de la concurrence vitale chez les micro-organismes: antagonisme
entre les moisissures et les microbes, que presentà el 17 de desembre de 1897,
quan tot just tenia 23 anys. Acabat el doctorat i requerit altra vegada per l’exèrcit
va abandonar aquesta línia de treball, que va quedar ignorada possiblement
també per la seva jovenesa.
El 1904 va contraure una greu malaltia, segurament tuberculosi, que va
fer que el rellevessin de l’exèrcit i, posteriorment, fos internat en un sanatori a
Amélie-les-Bains. Va morir el 12 d’abril de 1912 als 37 anys. Cinc anys després
que el Dr. Fleming rebés el Premi Nobel, l’Académie Nationale de Médecine
va fer honor al seu treball de manera pòstuma
Bibliografia
-

“Une découverte oubliée: la thèse de medécine du docteur Ernest Duchesne (18741912)”. Pouillard J. Hist Sci Med. 2002; 36:11-20.
“Ernest Duchesne and the concept of fungal antibiotic therapy”. Duckett S. Lancet
1999; 359: 2068-71.
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SANTIAGO COMAS CORBERA (BERGA,1884BARCELONA, 1929), DARRER FARMACÈUTIC
MAJOR DE L’HOSPITAL DE SANTA CREU DE
BARCELONA
Xavier Sorní Esteva
S.C.H.F.

L’any 1896 morí a París el banquer català Pau Gil Serra. En el seu
testament havia destinat la meitat dels seus béns a la construcció a Barcelona
d’un nou i modern hospital, amb l’única condició que es digués de Sant Pau.
El 15 de gener de 1902 fou col·locada la primera pedra del nou hospital,
projectat per l’arquitecte Lluís Domènec Muntaner, i les obres continuaren
sense interrupció fins que, el 1911, s’exhaurí el fons del llegat. Llavors
intervingué la Molt Il·lustre Administració de l’Hospital de la Santa Creu, molt
conscient que el seu Hospital (fundat el 1401), per situació, el barri del Raval,
i per espai, ja feia temps que no reunia les condicions necessàries. D’acord
amb els marmessors del testament de Pau Gil, adquirí els terrenys i els pavellons
fins llavors construïts (25 d’abril de 1913) i es prosseguiren les obres, ja sota
la denominació definitiva d’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. El 22 de
juliol de 1916 fou inaugurat primer el pavelló, destinat a malalties infeccioses
de l’aparell digestiu. La inauguració oficial, pel rei Alfons XIII, no seria fins el
16 de gener de 1930.
Per altra banda, el 30 d’octubre de 1915 moria el Farmacèutic Major de
l’Hospital de la Santa Creu Climent Basany Tarruell (Sallent, 1848 - Barcelona,
1915), després de pràcticament, quaranta anys consecutius al front de la farmàcia
de l’Hospital. El succeí en el càrrec el farmacèutic Santiago Comas Corbera,
considerat el darrer Farmacèutic Major d’aquella multisecular institució, puix
que morí el 1929, mig any abans de la inauguració oficial del nou Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau.
Propòsit
No consta que fins ara cap historiador s’hagi interessat especialment
per Santiago Comas Corbera, tal vegada perquè no deixa de ser un farmacèutic
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més dels moltíssims que tingué l’Hospital de la Santa Creu durant els més de
500 anys d’activitat ininterrompuda.
En l’imprescindible Diccionario biogràfico y bibliográfico... de Roldán
Guerrero no hi figura, tal vegada perquè a l’autor no li constava que hagués
publicat res1 . A la Colectanea..., de Ramon Jordi González, publicada el 2003,
obra indispensable per a una primera aproximació a un farmacèutic català, de
“Comas Corbera, Santiago” s’hi llegeix únicament: “Consta en 1926 y 1927
como ftco. del Hospital de Santa Cruz de Barcelona”2 . Tot i amb això, uns
anys abans, el 1971, el mateix autor, havia anotat, referint-se als farmacèutics
de l’Hospital de la Santa Creu: “A finales del siglo XIX pueden citarse el
farmacéutico Basany, que durante 40 años dirigió la farmacia, y al que sucedió
el farmacéutico Santiago Comas, que prestó servicios durante 17 años;
actualment la farmacia está bajo la dirección de la doctora Dolors Gassó”3 .
El propòsit de la present col·laboració, doncs, és oferir algunes dades
d’interès d’aquest farmacèutic obtingudes durant una recerca que s’inicià fa
un temps per la conveniència, en aquells moments, d’aclarir discrepàncies
observades en el temps que aquest farmacèutic regí la farmàcia de l’Hospital,
les quals, de retruc, afectaven també al seu predecessor immediat, Climent
Basany Tarruell (1848-1915)4 .
Per altra banda, cal tenir present que, des de l’any 1955, la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (de Barcelona fins el 1992) té per seu
dependències del que fou la farmàcia de l’antic Hospital de Santa Creu5 , per la
qual cosa aquesta institució ha mostrat sempre especial interès per conèixer i
donar a conèixer la història d’aquella farmàcia i la dels seus farmacèutics.
1) Roldán Guerrero, Rafael: “Diccionario biográfico y bibliográfico de autores
farmacéuticos españoles”. Tomo I. Madrid, 1958-1963.
2) Jordi González, Ramon: “Colectanea de «speciers», mancebos boticarios, boticarios,
farmacéuticos practicantes de farmacia y farmacéuticos en Cataluña”. Fundació
Uriach 1838. Palau-solità i Plegamans (Barcelona), 2003. Pàg. 833.
3) Jordi, Ramón: La Farmacia del Hospital de Santa Cruz. A, El Hospital de Santa
Cruz y de San Pablo. El Hospital de Barcelona. Editorial Gustavo Gili, S.A.
Barcelona, 1971. Pàgs. 92/102 (en particular, pàg. 99).
4) Sorní Esteva, Xavier: “Climent Basany Tarruell (1848-1915), Farmacèutic major i
membre del Cos facultatiu de l’Hospital de Santa Creu de Barcelona”. Revista de la
Societat Catalana d’Història de la Farmàcia. IV (12)35-42 (2009).
5) Fou el 16 de maig de 1955 que l’Ajuntament de Barcelona féu cessió a la Reial
Acadèmia del que havia estat la botiga o despatx del farmacèutic major (amb els
objectes conservats), i el mateix 1955, el 5 de novembre, la Diputació Provincial de
Barcelona li féu cessió del local adjacent (també dependències de l’antiga farmàcia)
per a saló de sessions, biblioteca i oficines.
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Documentació emprada
Indubtablement, si la recerca a l’Arxiu de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau de Barcelona no hagués conduït a la localització d’una documentació
intitulada “Expedientes Farmacéuticos del Hospital” (es refereix a l’Hospital
de la Santa Creu), difícilment hauria vist la llum el present estudi. Es tracta
d’una carpeta organitzada en forma d’expedients personals que aplega
bàsicament còpies de comunicats i d’oficis. Es degué formar molt tardanament,
puix que tota la informació és del segle XX i anterior a 1929. A l’interior, un
paper ofereix la següent relació de noms, que corresponen als expedients que
conté (per cert, que alguns força reduïts): Jaume Almera, Ramon Castellar
Orra, Santiago Comas, M. Esperança Estefanell Sala, Dolors Gassó Subirachs
i Ricard Vidal-Ribas Zaragoza.
A partir de la informació continguda, es demanà i s’obtingué del Registre
Civil de Berga6 la partida de naixement de Santiago Comas Corbera, i s’inicià
també una recerca en publicacions periòdiques que ha permès aclarir alguns
aspectes de la biografia d’aquest farmacèutic.
Naixement i primera etapa de formació
D’acord amb la partida de naixement, Santiago Comas va néixer el 18
de febrer de 1884, a Berga, a la casa paterna, a la Plaça de la Ciutat, núm. 4.
Era fill de Joan Comas Gruart, natural de Sant Climent de Llobregat, i de
Dolors Corbera Ribas, natural de Granollers. A Berga, el seu pare era escrivà
actuari. Posteriorment, al cap de poc de néixer Santiago, es traslladà, amb tota
la família, a Granollers per exercir de Secretari judicial. Santiago Comas estudià
en el Col·legi de Sant Francesc de Granollers. Era molt bon estudiant, si més
no, una nota publicada el 1898 en el periòdic local El Congost7 així ho dóna a
entendre: “Los estudiantes del Colegio de San Francisco que fueron ayer à
Gerona à examinarse obtuvieron casi todos muy buenos resultados; siendo de
notar que obtuvo 3 Sobresalientes el alumno Santiago Comas Corbera...”.
Tenia en aquells moments 14 anys.
Llicenciatura en Farmàcia
D’acord amb la còpia del títol de Llicenciat en Farmàcia continguda en
el seu expedient de l’Arxiu l’Hospital, Santiago Comas estudià Farmàcia a la
6) Cal agrair al personal del Jutjat de Primera Instància de Berga les facilitats donades
en l’obtenció d’una còpia de la Partida de naixement.
7) El Congost, 29 de juny de 1898, pàg. 3.
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Universitat de Barcelona, acabant la carrera el dia 27 d’octubre de 1905 amb
nota de “Sobresaliente”. El títol li fou expedit a Madrid el 16 d’octubre de
19078 .
La Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, el 22 de
desembre de 1907, en sessió solemne per a la distribució dels premis anuals de
l’entitat, atorgà Santiago Comas un premi de 800 pessetes “por su estudio y
aplicación”9 .
Farmacèutic a Granollers
Santiago Comas, acabada la carrera, obrí farmàcia a Granollers,
concretament al carrer de la Palma. S’ignora la data exacta d’obertura, però de
ben segur que amb força anterioritat al 16 de setembre de 1909, puix que abans
d’aquesta data exercia de Farmacèutic Titular.
Precisament, en el ple municipal de l’esmentat dia 16 de setembre, sota
la presidència de l’alcalde Sr. Sarroca i amb l’assistència de vuit regidors, el
Secretari llegí un ofici de la Comissió de Governació adreçat al Governador
civil relatiu a Farmacèutics Titulars. L’objecte de l’escrit era fer observar al
Governador que la vacant del farmacèutic Sr. Gasset10 va ésser coberta
il·legalment per l’Ajuntament anterior a favor de Santiago Comas, i mirar així
d’aconseguir la revocació d’aquell acord basant-se en la nova llei. El ple acordà
nomenar interí a Santiago Comas en espera de la revocació i del consegüent
concurs11 .
A mitjans de maig de 1911, Santiago Comas era nomenat pel Governador
Subdelegat de Farmàcia del Partit de Granollers12 .
Farmacèutic segon de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona
Amb data 3 de març de 1913, Santiago Comas, que mantenia oberta la
farmàcia a Granollers, presentà una instància a la Molt Il·lustre Junta de
l’Hospital de la Santa Creu sol·licitant “... se sirva proveer a su favor la referida
plaza de farmacéutico segundo, o suplente, con los emolumentos y demás
8) El periòdic La Vanguardia del dia 31 d’octubre de 1905 (pàg.2) donava la notícia
que Santiago Comas “Ha recibido el grado de Licenciado en Farmacia, con la
calificación de sobresaliente, en este Universidad, don Santiago Comas, natural
de Granollers, provincia de Barcelona”.
9) La Vanguardia, 23-XII-1907, pàg. 2.
10) Joan Gasset i Ricou. Títol expedit el 30 de novembre 1878. Subdelegat del districte.
11) Llevor, 05-09-1909, pàg.9.
12) La Vanguardia, 17-05-1911, pàg. 4.
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condiciones que tengan a bien señalar”. Declarava el signant ser solter, de 29
anys, natural de Berga, i farmacèutic veí de Granollers, i, per tal d’acreditar
que era Llicenciat en Farmàcia, adjuntà la “Copia del Título de Farmacéutico
de Don Santiago Comas Corbera”.
Pocs dies després, en la sessió del dia 14 de març, se’l nomenava
Farmacèutic Segon amb l’haver de 75 pessetes mensuals i, a més, el 25% dels
beneficis que obtingués en la preparació d’injectables.
Les seves obligacions com a farmacèutic segon eren, segons un escrit
que es guarda a la mateixa carpeta i datat el mateix dia 14 de març de 1913:
- Auxiliar al Farmacèutic Major i substituir-lo en malalties i absències.
- Preparar personalment, els injectables prescrits pels metges.
- Tenir sota la seva direcció el “Parque de la desinfección” i les
autoclaus destinades a la desinfecció de les gasses per a les curacions.
Poc després de prendre possessió del càrrec de Farmacèutic segon de
l’Hospital, mitjançat escrit, datat el 11 de maig de 1913, adreçat a la Junta de
l’Hospital, demanava poder disposar “de un local en la farmacia o próximo a
ella que cuente con gas y agua con presión bastante, en el que puedan ser
instalados el instrumental o aparatos necesarios para elaboración de los
inyectables hipodérmicos y demás operaciones convenientes para preparar
las prescripciones de los facutativos siendo entre otros aparatos necesarios,
balanza de precisión, autoclave, trompa de agua”. La sol·licitud fou atesa,
puix que al marge hi ha una nota afegida que diu textualment: “Sesión 11 abril
1913. Quedaron delegados los tres Priores infrascritos para lo que pide el
solicitante”.
Des de Granollers
Mitjançant ofici datat el dia 4 d’abril de 1913, adreçat a l’Administració
de l’Hospital de la Santa Creu, el Govern Civil de la Província de Barcelona
demanava si Santiago Comas Corbera exercia el càrrec de Farmacèutic a
l’Hospital. La resposta de l’Administració, datada el 18 d’abril de 1913, fou
que el Farmacèutic Major de l’Hospital era Climent Basany i que Santiago
Comes només prestava unes hores de servei sota les seves ordres.
Darrera d’això hi havia, per part d’alguns farmacèutics de Granollers,
una pretesa incompatibilitat de càrrecs de Santiago Comas.
Al cap d’un any, la qüestió era viva encara. En la sessió del 16 d’abril de
1914 de l’Ajuntament de Granollers es tractà de la denúncia feta en aquest
sentit pels farmacèutics de Granollers Srs. Trullas i Gasset, demanant alhora
que l’ajuntament acordés el cessament en alguns d’ells. L’Alcalde féu constar
que l’assumpte que es volia plantejar a l’Ajuntament estava ja resolt per la
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Superioritat13 . Malgrat aquesta resposta, l’Administració de l’Hospital rebé
un ofici de l’Alcaldia Constitucional de Granollers, datat el 23 d’abril,
preguntant si Santiago Comas era “farmacéutico con título aplicado oficialment
a la oficina de farmacia, y si por tal concepto disfruta ó tiene asignado sueldo
como obtentor de cargo público”. La resposta a aquest ofici tornà a ser que no,
ja que el càrrec l’ocupava el Dr. Basany.
Dies després, en la Sessió de l’Ajuntament de Granollers del 30 d’abril
de 1914, es tractà de la resposta del Secretari de la Junta de l’Hospital de la
Santa Creu dient que Santiago Comas no era el farmacèutic d’aquell establiment.
El líder de la majoria demanà que del contingut del comunicat se’n fes trasllat
als farmacèutics Trullas i Gasset, els farmacèutics signants de la denúncia llegida
en la Sessió anterior. A això, inútilment, s’hi oposaren dos regidors de l’oposició,
indicant que la denuncia no s’hagués hagut ni d’admetre ni de tramitar, però
que si es va fer s’hauria ara de resoldre14 .
Farmacèutic segon en funcions de primer
El 8 d’octubre de 1915, Santiago Comas s’adreçava per escrit a
l’Administració de l’Hospital demanant el dret a l’ascens a Farmacèutic Major.
El motiu era que Climent Basany Tarruel, que era el Farmacèutic Major, estava
malalt i que per això ell ja venia exercint el càrrec de Farmacèutic primer.
L’Administració, en sessió celebrada el mateix 8 d’octubre, li concedia el que
demanava, el dret a l’ascens (no el nomenament immediat). Tot fa pensar que
Santiago Comas volia assegurar-se que un cop incapacitat o mort el Dr. Bassany,
no s’obriria concurs per cobrir la vacant de Farmacèutic Major.
Així, dies després, el 22 d’octubre, en adreçar un altre escrit a
l’Administració, ja ho feia com a Farmacèutic segon en funcions de primer.
Aquest escrit és força interessant, puix que palesa la problemàtica
causada per la Guerra europea (1914-1918). Comas advertia a l’Administració
que a causa del conflicte bèl·lichi havia molta escassetat de drogues, que els
preus era molt alts i que l’adquisició era difícil15. Per això demanava permís
per comprar a les cases comercials que les oferissin a preus més reduïts. També
demanava destinar una determinada quantitat prudencial al pagament al comptat
13) La Comarca 25-04-1914, pàg. 5.
14) La Comarca, 09-05-1914, pàg. 5.
15) A causa de la Guerra Europea, era molt preocupant la carestia de certes matèries
primeres, productes medicinals procedents sobretot d’Alemanya, i també el
conseqüent augment de preus. El Dr. Andreu mantingué els preus dels seus productes
i establí un sistema de racionament, però fou gairebé un cas aïllat.
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de les més indispensables. En la sessió del dia 8 de novembre l’Administració
donaria el vist-i-plau.
Nomenament de Farmacèutic Major
El 31 d’octubre de 1915 morí Climent Bassany Tarruell, Farmacèutic
Major de l’Hospital de la Santa Creu. La casa mortuòria era en el mateix
Hospital. Deixava vídua, Dolors Bardí, i un fill, Pere Bassany. Fou enterrat el
dimarts 2 de novembre en el Cementiri Nou.
Pocs dies després, en la sessió del 5 de novembre, l’Administració de
l’Hospital nomenava Farmacèutic Major a Santiago Comas Corbera.
Retard en la presa de possessió del càrrec
En el periòdic La Comarca de 18 de desembre de 1915 (gairebé un mes
i mig després del nomenament), s’hi llegeix: “Próximamente tomará posesión
del cargo de primer farmacéutico del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona
nuestro particular amigo y suscriptor D. Santiago Comas. Nuestra felicitación
sincera”16 .
El motiu d’aquest retràs era, ara si, la incompatibilitat de càrrecs. Santiago
Comas havia de renunciar primerament al càrrec de Farmacèutic Titular de
Granollers. I així ho féu. Fou en la Sessió ordinària de l’Ajuntament de
Granollers del dia 30 de desembre de 1915, que “Se admite la renuncia del
cargo de farmacéutico, titular presentada por D. Santiago Comas, que pasa a
desempeñar el cargo de farmacéutico del Hospital de la Santa Cruz de
Barcelona... Para desempeñar el cargo vacante se nombra interinamente a D.
Arturo Gasset, sin perjuicio de anunciar oportunamente la plaza para su
provisión”17 .
Malgrat la renúncia al càrrec de Farmacèutic Titular, Santiago Comas
tardà encara més de 10 mesos en prendre possessió plena del seu càrrec de
Farmacèutic Major de l’Hospital. No ho va fer fins una mica abans del 15 de
novembre de 1916. El periòdic La Comarca donava així la notícia: “Nuestro
16) La Comarca, 18-12-1915, pàg. 8.
17) La Comarca, 01-01-1916, pàg. 8.
També el periòdic EL DEMOCRATA, de 02-01-1916, pàg.3, donava la notícia:
“AYUNTAMIENTO. Sesión del 30 de diciembre. Bajo la presidencia del señor
Robert, celebróse la sesión ordinaria, el pasado jueves. En ella dióse cuenta de un
comunicado de don Santiago Comas, en el cual anuncia al consistorio que por
tener de ausentarse de ésta, dimite de su cargo de farmacéutico titular. Designóse,
para cubrir interinamente esta vacante, a don Arturo Gaset”.
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amigo y suscritor el inteligente y laborioso farmacéutico D. Santiago Comas,
ha tomado por completo a su cargo la farmacia del Hospital de la Santa Cruz
de Barcelona, trasladando allí su domicilio. Sintiendo la ausencia de nuestro
buen amigo, no podemos menos de felicitarle, cordialmente, en la seguridad
de que en el desempeño de su cargo dejará bien sentado su nombre honrado
así a Granollers”18 .
La raó de la demora va ser, segurament, la farmàcia que encara tenia a
Granollers. Cal tenir en compte que el Farmacèutic Major de l’Hospital de la
Santa Creu no solament no podia tenir farmàcia privada sinó que, a més, havia
de viure a l’Hospital, en una dependència de la pròpia farmàcia, cosa que no
va poder fer fins trobar un farmacèutic regent de la seva pròpia de Granollers.
Tal vegada el farmacèutic regent fou durant un temps Enric Serratacó,
que fou qui finalment adquirí la farmàcia. El periòdic La Comarca del dia 30
de juny de 1917 informava que “Se da por seguro que nuestro amigo y
compatriota D. Enrique Serratacó adquiere la farmacia que posee D. Santiago
Comas en la calle de La Palma”19 . El mateix periòdic, en la seva edició del dia
1 de setembre de 1917 informava que “El 24 del próximo pasado, el
Subdelegado de farmacia de Partido con asistencia con los facultativos de
esta localidad, giró la visita de inspección a la antigua Farmacia Comas, hoy
propiedad del farmacéutico D. Enrique Serratacó, habiendo quedado
autorizado oficialmente para el despacho público”20 .
Enric Serraticó i del Barrio moriria el dia 12 d’octubre de 1918, després
d’una greu malaltia21 .
Estricte control dels prescriptors mèdics de l’Hospital
D’acord amb una nota signada pel Secretari de l’Administració, datada
el 6 de novembre de 1916 i adreçada al Farmacèutic Major, en la Sessió del 3
de novembre l’Administració acordà que: “...en la Oficina de Farmacia de su
cargo exista un registro de firmas de los Sres. Medicos de la Casa que se
hallen autorizados para firmar las libretas de prescripciones de las visitas, ó
sean, en las de Medicina, el Dr. numerario, el ayudante y el interno, y en las
de Cirugía, además de los dichos, el otro interno adscrito”.
Aquesta mesura, normal per altra banda, tal vegada guardi relació amb
l’escassetat de medicaments a causa de la guerra, però és possible també que
18) La Comarca, 15-11-1916, pàg. 8.
19) La Comarca, 30-06-1917, pàg. 8.
20) La Comarca, 01-09-1917, pàg. 8.
21) La Comarca, 19-10-1918, pàg. 6.

22

fos com a conseqüència del trasllat d’alguns malalts i del respectiu Servei mèdic
al nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Vocal de la Junta Provincial de Sanitat (1922)
Amb data 23 de maig de 1922, Santiago Comas escrigué a
l’Administració de l’Hospital notificant que el Ministre de Governació havia
decretat una Reial Ordre nomenant-lo Vocal farmacèutic de la Junta Provincial
de Sanitat, i afegia l’oferiment de servir amb aquest càrrec als interessos de
l’Hospital.
Aquest nomenament no degué desagradar a l’Administració, puix que
amb data 2 de juny expressà per escrit a Santiago Comas l’acord de la Junta
del dia anterior de felicitar-lo i d’agrair-li l’oferiment.
Col·laborador del butlletí de la Mancomunitat Farmacèutica
Una vessant molt discreta, però important, de Santiago Comas fou la
seva col·laboració activa en la Mancomunitat Farmacèutica Catalano-Balear,
entitat fundada el 12 de juliol de 1919 amb la finalitat de coordinar les activitats
dels Col·legis de les províncies catalanes i el de Balears (Lleida no ingressà
fins el 1921). En particular, cal destacar el fet d’haver pertangut, durant un
temps al Consell de redacció de la publicació periòdica òrgan de l’entitat.
Fou el juliol de 1919 que es publicà el primer número de Mancomunitat
Farmacèutica Catalano-Balear, butlletí vincle d’unió dels Col·legis que
constituïen la Mancomunitat Farmacèutica. A partir del número 75, de febrer
de 1925, la publicació fou impresa en castellà, sens dubte a causa de la Dictadura
de Primo de Rivera22 . A finals de 1925 es produí, a més, un canvi de direcció i
organització de la publicació. El Dr. Guillem de Benavent Camps es féu càrrec
de la direcció (per dimissió d’Antoni Rubió Cortacans); la redacció de la Secció
Científica i Biblioteca quedà integrada per Pere González, Josep Fabregat
Rovira i Gabriela Fernández, i la de la Secció d’Assumptes Professionals per
Josep Poch Feixas, Santiago Comas Corbera i Ramon Gabaldà Ribas, segons
consta en el número de novembre de 192523 .
El número de gener de 1926, i fins el de juny del mateix any, aparegué
com a Boletín de la Mancomunidad Farmacéutica Catalano-Balear (Organo

22) La Mancomunitat de Catalunya va ser definitivament suprimida l’any 1924 i prohibit
l’ús de la llengua i de la bandera catalanes en l’administració i en la vida pública.
23) Mancomunidad Farmacéutica Catalano-Balear. VII (81) portada (1925). Aquest
número, si bé porta data novembre de 1925, no es publicà fins el gener de 1926.
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Científico professional)24 . És en el número d’abril de 1926 on es troba l’únic
article localitzat signat per Santiago Comas. Està inclòs a la “Sección
profesional” i porta per títol “De interés para los tiulares”. En el seu moment
degué despertà molt d’interès entre els Farmacèutics Titulars, puix que els
advertia, davant la propera confecció i aprovació dels pressupostos municipals,
dels drets que tenien i que, d’acord amb la llei, no tenien perquè deixar d’exigir.
Mort de Santiago Comas Corbera
Santiago Comas morí el dimecres 26 de juny de 1929. Era solter. A
l’esquela publicada a La Vanguardia l’endemà, dijous 27, consta com a
“Farmacéutico del Hospital de la Santa Cruz y Sant Pablo”. Tenia només 45
anys. Els pares encara eren vius. La casa mortuòria era la seva habitació
particular a l’Hospital de la Santa Creu. L’enterrament tingué lloc el mateix
dijous 27 de juny a les quatre de la tarda.

Esquela de Santiago Comas publicada a La Venguardia, el dijous 27 de juny
de 1929, pàgina. 2.

24) A partir del juliol de 1926 es publicà com a Farmacia. (Boletín de los Colegios
Oficiales de Farmacéuticos de la Tercera Region Catalunya y Baleares). Cessà el
1936.
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El periòdic de Granollers La Gralla es feu ressò de la seva mort amb
gran expressió d’efecte. Un breu passatge sintetitza la seva vida: “... Bon
deixeble d’aquell gran mestre que fou el senyor Espí, en Santiago Comas, de
molt jovenet acabà la carrera de Farmàcia i s’establí a Granollers, fundant la
que avui és Farmàcia Marimon. Després obtingué la plaça de Farmacèutic de
l’Hospital de Santa Creu, on demostrà tothora el seu amor a la carrera i la
seva gran activitat, que ja ens admirava en l’infantesa. Ha mort molt jove
encara i quan podien esperar-se del seu talent més saborosos fruits...”25.
El succeeix M. Dolors Gassó
El mateix dia de la mort de Santiago Comas, el 26 de juny,
l’Administració de l’Hospital demanà al farmacèutic Jaume Almera que es fes
càrrec de la direcció de la farmàcia de l’Hospital. No en va, des de finals de
1921 (Junta de 16 de desembre) era “Farmacéutico sustituto de este Hospital y
sus dependencias”26 . De fet, havia substituït al Farmacèutic Major en absències
i malalties. Ell, però, no era el destinat a ser-ne el successor.
Mitjançat un comunicat datat el dia 2 de juliol de 1929, se li notificà que
Dolors Gassó Subirachs havia estat nomenada i que ja havia pres possessió del
càrrec de Farmacèutic de l’Hospital.
La decisió de l’Administració que M. Dolors Gassó fos qui succeís a
Santiago Comas fou presa molt ràpidament, puix que, d’acord amb l’escrit de
notificació a la interessada, fou en la sessió de 28 de juny de 1929 (només dos
dies després de la defunció de Comas).
La Vanguardia del dia 4 de juliol de 192927 oferí la notícia de la presa de
possessió: “Tomó posesión del cargo de farmacéutico del Hospital de la Santa
Cruz y San Pablo, la señorita Dolores Gassó”.
Sobre M. Dolors Gassó recauria la responsabilitat del trasllat del Servei
de Farmàcia al nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
En el nou Hospital, la farmàcia fou ubicada a la planta baixa del cos
lateral esquerra del pavelló Central. Disposava d’una taula de treball, de dues
llargues taules per a la preparació de medicaments amb recepta, d’una taula

25) La Gralla, 29-VI-1929, pàg. 9.
26) Abans, Jaume Almera havia estat nomenat, per acord de 4 de febrer de 1921,
“Farmacéutico Regente de la Farmacia del Manicomio de este Hospital”. Era el
Manicomi de la Santa Creu. L’any 1887 fou finalitzada la construcció. Actualment
solament sobreviu el cos central de l’antic recinte, que acull les dependències de la
seu del districte de Nou Barris i la Biblioteca de Nou Barris.
27) La Vanguardia, 4-07-1929, pàg. 9.
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per a la preparació de medecines al foc, d’herboristeria, d’instal·lacions per a
la preparació d’injectables i de fabricació de sifons i de dakin, d’alambins, de
cambra frigorífica, dipòsit sec per a productes químics, d’un despatx per al
farmacèutic, amb el seu laboratori particular, entre altres annexes28 .
M. Dolors Gassó i Subirachs, el 28 de gener de 1942, llegiria la Tesi
doctoral a la Facultat de Farmàcia de la Universitat Central, obtenint la
qualificació de “Sobresaliente”29 .
A M. Dolors Gassó, el 1967, succeí en el càrrec Joaquim Bonal i de
Falgàs, que l’exercí fins el 1998. El 1999, Martí Sanz i Mazo l’ocupà en
funcions, i des del 2000, és M. Antònia Mangues i Bafalluy la Directora del
Servei de Farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

28) Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Editorial Poliglota. Barcelona, 1930. Pàgs.
50-51. Fulletó editat just abans i amb motiu de la inauguració de l’Hospita1 de la
Santa Creu i Sant Pau.
29) Gassó Subirachs, María de los Dolores. Aportación al conocimiento de la
distribución sistemática de los cristaloides y de su significación fisiológica. 1ª
edición. Tesis doctoral leida en la Faculta de Farmacia de la Universidad Central
el día 28 de Enero de 1942 ante el tribunal formado por los Doctores González D.
César. Casares D. Roman, Portillo, Santos y Rivas Goday, habiendo obtenido la
calificación de sobresaliente. Investigación llevada a cabo en el laboratorio
biológico dirigido por el R. P. J. Pujiula.
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FARMACOPEAS ESPAÑOLAS Y FÓRMULA
MAGISTRAL
Eusebio Carreras Ginjaume

Mucho se ha dicho sobre las farmacopeas españolas, y ha de parecer
que todo lo que sobre ellas se diga es conocido según afirmaba el profesor
Folch Jou1 pero aun coincidiendo en lo general con este su criterio, se puede
objetar que si bien es cierto que se han analizado la mayoría de sus facetas,
quien fue su impulsor, quien las redactó y en qué idioma, donde se imprimieron
y por quien, cual era su contenido, que innovaciones aportaba una edición
sobre la anterior y que suprimía por obsoleto, quien les debía obligado
cumplimiento y otros aspectos como que tipo de pesas y medidas utilizaba o la
doctrina legal que el texto incluía. Sin embargo, hay un aspecto no recogido en
la literatura publicada que es, en cierto modo, fundamental para conocer la
influencia de tales textos sobre la medicina real formulada o bien al revés, la
influencia de la formulación habitual sobre el contenido de las farmacopeas.
Si bien es cierto que hasta el año 1986 los inspectores del protomedicato
y más tarde los dependientes del protofarmaceuticato y después los de la Junta
superior Gubernativa de Farmacia hasta los Subdelegados, podían comprobar
si los farmacéuticos cumplían con lo ordenado en cuanto a la utilización de la
metodología establecida por la farmacopea vigente, tanto en lo que respecta a
la preparación de medicamentos galénicos y químicos como a la identificación
y conservación de los principios activos, también lo es que les era más difícil
acceder al conocimiento de la prescripción real practicada por los médicos y
mucho más durante los tiempos en que no existía la obligación legal por parte
de los farmacéuticos de cumplimentar él, al principio llamado Copiador de
recetas2 y posteriormente recetario. Por otra parte y durante muchos años, hasta
la entrada en vigor de la Ley de Sanidad de 19863, que disponía “El Formulario
1) Guillermo Folch Jou. Las primeras farmacopeas españolas. 1953, Boletín de la
oficina sanitaria panameña. Diciembre.
2) Real Decreto de 18 de abril 1860. G 24. Ordenanzas para el ejercicio de la profesión
de farmacia, comercio de drogas y venta de plantas medicinales.
3) Ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad Art, 98,2. BOE 102 de 29 de abril
de 1986..
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Nacional contendrá las directrices según las cuales se prepararan, siempre con
sustancias de acción e indicación reconocida, las fórmulas magistrales por los
farmacéuticos en sus oficinas de Farmacia”, imperó la doctrina de que era
obligatorio para los farmacéuticos4 “tener dispuestos para el servicio público
además de las sustancias simples y preparados oficinales incluidos en el
Petitorio, cualesquiera otros que los profesores habilitados juzguen conveniente
usar en la curación de los enfermos”. Por consiguiente en ningún caso era de
interés para el inspector de turno comprobar si los principios activos utilizados
por el farmacéutico eran o no oficinales en la farmacopea vigente excepto ante
un posible caso de intoxicación. En cuanto a los específicos -más tarde
especialidades farmacéuticas- por lo general no se consignan en los recetarios
y como consecuencia, sólo se puede tener acceso a la información que da el
medicamento magistral, que sí se refleja en su totalidad por obligación legal,
en los copiadores de recetas.
De las farmacopeas Hispanas pocos datos se pueden aportar dado que
al no tener acceso a ningún copiador de recetas de la época, la investigación5
que proporciona los datos estadísticos que se manejan en este trabajo se inicia
el año 1879 en plena vigencia de la farmacopea española quinta edición de
1865. Sin embargo se puede comprobar analizando el contenido de las Hispanas
con el de sus antecesoras, las Matritenses, como se expurgaron viejas
preparaciones de medicamentos compuestos allí consignados que más que
medicamentos parecían pócimas mágicas6 aunque no todas ya que en la Vª
edición, todavía persisten algunas como el emplasto de ranas, excitante y
resolutivo, o el aceite de alacranes cuya presencia se mantiene todavía en la
sexta edición con la indicación, utilizándolo en forma de fricción sobre el
hipogastrio, promover la excreción de orina, o la triaca magna que perduró
hasta la séptima edición.
Sin embargo, es en las Hispanas donde se empieza a translucir el cambio
fundamental que experimentó la medicina de la época, que ya se asentaba en el
conocimiento de las cualidades y efectos farmacológicos de los principios
activos utilizados, excelencia en el conocimiento farmacológico que se puede
4) R.O. 20.07.1905. Petitorio y Tarifa Farmacéuticos oficiales: A) prescripciones
del petitorio que deben tener presentes los farmacéuticos.
5) Eusebio Carreras Ginjaume, Eusebio. Aproximación al estudio de la evolución de
la formulación magistral durante el último siglo (1879-1973). Tesis doctoral ,
U.B.
6) Antonio González Bueno, Antonio. “An Account on the History of the Spanish
Pharmacopoeias”. Actas del XV Congreso Internacional de Historia de la Medicina.
Vol 1:247-267.
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comprobar al analizar los apuntes7 de un alumno del Dr. Bartolomé Robert
durante el curso académico 1888-89.
Muchos años transcurrieron desde la publicación de la cuarta hispánica
hasta la aparición de la F.E. Vª ed., cuarenta y ocho, durante los cuales se
prescribieron cantidad de fármacos procedentes del reino de la química y
desconocidos hasta entonces por los textos oficiales y, si bien la Vª edición
hereda de la cuarta hispánica muchas preparaciones originarias de los reinos
tradicionales, incorpora además muchos principios activos químicos siendo la
elección en su conjunto tan trascendente que, todavía en 1973, se encuentran
en la formulación un 14% de componentes que ya eran oficinales en ella.
Analizando las prescripciones en varios recetarios redactados durante el periodo
1879-1973 se llega a la siguiente tabla que clarifica el origen de los principios
activo utilizados en la formulación magistral en porcentajes
Origen

1879

1886

1897

1908 1913

1923 1933 1943 1953 1963 1973

No ofi.

9.7

12.5

7.4

19.3

20.5

20.1

16.6

20.7

15.4

23.4

70.9

V, 1865

68.9

69.1

58.4

43.2

40.4

38.1

34.7

37.4

43.9

32.7

14.0

VI,1884

13.1

9.6

14.3

10.3

10.5

11.0

14.0

11.8

9.8

10.8

3.8

VII,1915

4.4

5.1

14.3

18.4

17.3

17.1

17.3

14.8

11.4

13.6

3.4

VIII,1930

1.9

2.2

3.7

7.3

8.3

9.1

13.3 12.4

17.9

12.9

4.5

IX,1954

1.9

1.5

1.9

1.7

2.9

2.5

4.0

1.6

6.6

3.4

3.0

No ofi: Componentes de los cuales se ha encontrado referencia en textos
distintos a las farmacopeas españolas. El resto son componentes
oficializados en las distintas farmacopeas.
De la tabla se deduce que las monografías de la Vª edición han sido las
que más incidencia han tenido sobre la formulación, al tiempo que sus
porcentajes demuestran como los médicos han sido fieles a los componentes
clásicos y contrastados a la hora de prescribir y durante muchos años.
Esta participación demuestra, por otra parte, como, a lo largo de los
decenios, la fórmula magistral basada en monografías oficiales va perdiendo
importancia en el conjunto de la medicación en general, dado que no sólo son
las monografías de la Vª sino las de todas las farmacopeas españolas que van
diluyendo su presencia en el conjunto con la excepción que se comenta en el
7) Eusebio Carreras Ginjaume: “Notas sobre terapéutica hospitalaria de finales del
siglo XIX”. 2008. Rev. Soc. Catalana Hist. Farm. 3 (7):25-35.
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párrafo siguiente. Esto coincide con la evolución negativa de la formulación
magistral cuya pérdida de presencia en el total de la medicación se comprueba8
tanto por el descenso del número de fórmulas que se reseñan en los recetarios
a medida que el tiempo avanza como por el decrecimiento del número de grupos
terapéuticos que traducen la finalidad de la medicación formulada lo cual
demuestra que, al final de la década de 1960, sólo el médico general utiliza el
medicamento magistral.
En contra de lo anterior, durante el periodo 1943-1953 se observa una
mayor utilización de los componentes oficiales debido a que durante estos
años, las recetas de beneficencia no podían contener especialidades
farmacéuticas y toda la prescripción se basaba en la fórmula magistral.
La tabla también pone en evidencia el punto de inflexión que se produjo
a finales de la década de los años 60, debido a que fue posible -final de la
autarquía en España- para los farmacéuticos de oficina obtener fármacos
modernos no asequibles en el país hasta aquel momento y que todavía no habían
sido registrados como especialidad farmacéutica. Los médicos más adelantados
y de muy diversas especialidades, utilizaron de nuevo la fórmula para resolver
los problemas de sus pacientes y el elevado porcentaje de componentes no
oficinales en 1973 así lo manifiesta.
Como consecuencia, durante la década de los años 60 se observa un
cambio notable en la naturaleza del médico que formula. Los médicos
generalistas, que antaño eran los formuladores por excelencia, dejan de formular
-con las especialidades farmacéuticas del mercado les basta y les sobra para su
praxis-, y este espacio queda ocupado única y exclusivamente por los médicos
especialistas que utilizan la fórmula para vehicular terapias avanzadas o
asociaciones inéditas.
De la tabla anterior también se deduce que son las farmacopeas las que
hasta finales del siglo XX oficializan los fármacos que los médicos ya habían
prescrito en fechas anteriores -basta observar como de cada edición aparecen
porcentajes en épocas anteriores a las de su publicación- si bien esta conclusión
no se puede extrapolar a la edición V por ser la fecha del primer recetario
analizado posterior a la de publicación de la farmacopea.
Sea como fuere, el hecho de que un fármaco esté oficializado en una
farmacopea y que este estatus se mantenga en las ediciones posteriores avala,
por la seguridad que da su reconocimiento continuado, al prescriptor y a la
prescripción.

8) Cit. Locus 5.
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De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que la fórmula
magistral hasta el último cuarto del siglo XX gozó como prerrogativa básica la
de poder manejar cualquier elemento de la Materia farmacéutica conocida en
España y en el extranjero y todavía más, se permitió prescribir y facturar a una
Seguridad Social incipiente cualquier tipo de composición aunque incluyera
como base de formulación especialidades farmacéuticas o cosméticas.
Este estado de cosas junto con la posibilidad de originar desviaciones
en la praxis médica -léase por ejemplo el caso de los anorexígenos- junto con
el temor, a veces no infundado, de posibles acuerdos no éticos entre médicos y
farmacéuticos- movió a la Administración Sanitaria a recortar el ámbito de la
prescripción. Ya se ha citado en (3) la Ley 14/1986. Dos años más tarde el
Colegio de farmacéuticos de Barcelona publicaba una lista positiva de sustancias
prescribibles con cargo a la Seguridad Social y el 13 de julio del mismo año en
el Convenio Nacional firmado con el Insalud se dice que sólo serán facturables
las fórmula magistrales que se ajusten al Formulario oficial.
No obstante, en el ámbito de la medicina privada continuaba imperando
la libertad de prescripción y elaboración, atributos que parecían intocables
tanto a médicos como farmacéuticos pero que sólo duraron hasta la aparición
de la Ley del Medicamento el año 19909 que refrendaba a la ley 14/1986 -el
formulario nacional todavía no se había publicado- e imponía que, sólo era
posible formular sustancias con acción e indicación reconocidas legalmente
en España10 y que sólo podían formular los farmacéuticos cuyas oficinas
dispusieran de los enseres y espacios necesarios todo ello según las directrices
de un Formulario Nacional que no se publicó hasta el año 2003 y que causó
una cierta decepción ya que se esperaba tuviera un contenido mucho más amplio.
Aparte su incidencia sobre la fórmula magistral la Ley del Medicamento 1990
significó un profundo cambio legislativo ya que hasta su aparición la farmacia
en general se regía básicamente por la doctrina emanada de las ordenanzas de
1860 y como, al contrario de la mayoría de naciones europeas, a mediados del
siglo XX no se publicó una ley que hubiera sido de segunda generación que,
en caso de haber existido, hubiera facilitado el paso de las antiguas normas a
las de una ley moderna equiparable a las de tercera generación en el resto de
Europa.

9) Ley del medicamento de 20 de diciembre1990. BOE 306 de 22 de diciembre.
10) Las incorporadas a las especialidades farmacéuticas vigentes, las del Formulario
Nacional y las de la Farmacopea si bien a estas últimas de no estar incluidas en una
especialidad, les falta la indicación caso por ejemplo del levamisol o de la
ivermectina.
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Todo ello implicaba prisas en disponer de nuevos textos oficiales. En
una orden ministerial del 26 de diciembre de 1996 se aprobaba el texto de la
Real Farmacopea Española 1ª edición de 1997, que era una traducción de la
correspondiente Europea con algún artículo propio, y con total obligatoriedad
dado que como se establecía en la Ley del Medicamento sus monografías
constituyen exigencias mínimas de obligado cumplimiento.
Se puede pues concluir que las farmacopeas poco influyeron en la
formulación magistral hasta la publicación de la Ley del Medicamento de 1990,
pero que a partir de entonces, tanto el médico como el farmacéutico han visto
como se imponía11 un tipo de prescripción magistral reglada por la farmacopea
y documentación asociada, lo cual implica que las especialidades farmacéuticas
y la fórmula magistral se solapen dado que teóricamente por ley, cubren el
mismo campo terapéutico. Sin embargo la posibilidad de asociar principios
activos adaptando y facilitando la medicación a las necesidades del paciente,
la dosificación según necesidad, la elección del excipiente más adecuado al
igual que la forma farmacéutica más idónea, la prescripción “ off label” y a
veces y no menos importante, solucionar ausencias temporales o definitivas de
especialidades farmacéuticas en el mercado, hacen que la fórmula magistral a
principios del siglo XXI todavía coexista con el medicamento industrial.

11) Si bien hoy en día los profesionales acatamos más fácilmente este tipo de
regulaciones no hay que olvidar que históricamente nunca fueron bien aceptadas,
basta recordar el artículo publicado en “El Pabellón Médico, Sección Profesional,
1863, Año 3, Junio: 278-79”: “No vaya á creerse, de ningún modo, que nosotros
juzgamos necesarios estos libros oficiales para el ejercicio de la práctica
farmacéutica. No, nosotros creemos, por el contrario que, lejos de coadyuvar al
progreso de la ciencia, son un obstáculo para ella, y abrigamos la íntima convicción,
arraigada por el ejemplo que vemos todos los días en distintos países, que estas
trabas á que se sujeta la farmacia práctica tendrán que desaparecer, mas pronto ó
mas tarde, si se quiere que no permanezca estacionaria y que siga el impulso que
cada año, cada día le comunica la química, la física, la terapéutica etc., en su
múltiple aplicación de los conocimientos humanos”.
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IGNASI SARRIAS MOSSO. “ARTE
FARMACÉUTICA”
Josep Merita de Luján

Hace unos años, en Roma visité una colección de Arte Sanitaria buscando
objetos relacionados con la profesión farmacéutica. Me pareció interesante
que los italianos, latinos como nosotros, no hubieran perdido esa faceta
profesional, que el mundo anglosajón ha obscurecido en pos de la
industrialización. ”Secundum arte” dicen los formulistas farmacéuticos, Ignasí
Sarrias era un artista sanitario, que fue más allá de la formulación magistral y
se adentró en los caminos de la creación. Seguro que utilizó los múltiples
conocimientos y disciplinas que conformaron su formación farmacéutica.
Mi conocimiento de lgnasi Sarrias Mosso fue por las páginas de esta
publicación, donde aparecía el anuncio de la edición del ”caganer” (Nadal
2008), una figura navideña que no figuraba en mi imaginario infantil. Cuando
entré en contacto con lgnasi, ya había pasado la Navidad, y me dijo que me
entregaría la figura aprovechando un desplazamiento a Valencia. En aquel
momento dirigía mi Oficina de Farmacia unipersonal, por tanto quedamos fuera
de horario trabajo, a partir de las 14h. Como no nos conocíamos físicamente,
me citó en la Joyería Gracia de la calle la Paz, así podría cerrar la farmacia y
acudir tranquilamente. La imagen desdibujada que tenía de lgnasi Sarrias es
que era farmacéutico y escultor. Su relación con la joyería era artística, este
establecimiento le comercializaba algunos diseños suyos.
Como era la hora de comer, a lgnasi le apetecía un buen arroz, cerca
había un restaurante “La Riua”, que suele tener en la carta diversos arroces.
Un local que reúne una fauna variopinta, desde turistas despistados o
informados, pasando por sindicalistas del campo o la fábrica y hasta miembros
del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, cuyas sedes
están próximas. Tras sentarnos, le hable del Sarrias que había conocido en
Valencia. Cuando no había iniciado mis estudios universitarios apareció la
figura del padre Cristóbal Sarrias. Un jesuita que dirigió en Valencia el C.E.M.
(Centro Escolar Mercantil) en los años 60 del pasado siglo. Un centro cultural
juvenil, con cine-club, sala de exposiciones, biblioteca y hasta llegó a tener
una residencia estudiantil. Un personaje muy inquieto, que, aparte de su labor
pastoral, también escribía, y dirigía una cartelera de cine llamada SIPE. Cuando
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llegó la transición democrática se trasladó fuera de Valencia, se perdió el
contacto y su obra aquí, poco a poco, fue agonizando hasta su desaparición.
lgnasi Sarrias me dijo que era su hermano.
Hablamos de la familia, el apellido me parecía catalán, pero me dijo que
procedían de Andalucía. Me comento que eran muchos hermanos y que su
abuelo, Cristóbal Sarrias Cano era farmacéutico e introductor de la empresa
alemana Federico Bayer & Cía. Tenía una Oficina de Farmacia en Barcelona y
en un laboratorio anejo a la farmacia, a partir del polvo suministrado por la
Bayer elaboraba la que sería famosa “Aspirina”. En un artículo publicado en
la revista ”Llull” (1) se relatan las vicisitudes de esta actividad.
No hablamos de farmacia sino de su faceta artística, me enseñó un
montón de fotografías de esculturas que realizaba a partir de vigas de madera.
Empleaba un método sustractivo, es decir, del tronco iba quitando trozos hasta
obtener formas. Cuando otras veces en escultura, el método es aditivo, a partir
de una masa informe se modela hasta obtener una forma voluminosa. Por aquella
época iba a meterme en obras y había algunas vigas de madera en la
construcción. Para realizar la operación, lgnasi alquilaría una furgoneta y las
vigas las transportaría troceadas a su estudio en Cataluña. Mi sujeción a la
farmacia unipersonal, la no presencia de lgnasi en la ciudad y los obreros que
las hicieron desaparecer con presteza dejó sin efecto la operación escultórica.
Después del café, a las 16,30 horas, salí corriendo para cumplir el horario de
apertura de la farmacia.
lgnasi Sarrias iba a visitar a Carlos Pérez, conservador de museos como
el IVAM, el Centro de Arte Reina Sofía y el MuVIM. En el año 1998, Carlos
Pérez fue el comisario de la exposición “Infancia y Arte Moderno” (2). En esta
muestra aparecían juguetes diseñados por artistas como Calder o Torres García,
que vivió en Barcelona y realizaba juguetes en madera. lgnasi Sarrias era
coleccionista de juguetes de lata, resulta plausible tuviesen algún contacto a
raíz de esta exposición. Conociéndolos por separado, me los imagino en algún
sitio conversando, ya que compartía esa afición por el verbo inteligente y la
infancia perdida.
Bibliografía
1) Domínguez Vilaplana R., González Bueno A., (2009). La industria químicafarmacéutica alemana en España (1880-1949). Llull: Revista de la Sociedad
Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, ISSN 0210-861 5, Vol.32,
Nº70, 295-316.
2) WAA. (1998) Catálogo exposición: Infancia y Arte Moderno. Valencia, IVAM
lnstitut València d‘Art Modern. ISBN 84-482-1942-2.
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COMENTARIOS SOBRE TEXTOS ACTUALES
DE INTERÉS PARA LA HISTORIA Y LA
PROFESIÓN FARMACÉUTICA:
TESTOSTERONE DREAMS
Eusebi Carreras Ginjaume

“Testosterona para soñar”1 es la
plasmación, en letra escrita, de una
investigación profunda sobre lo que
actualmente se piensa respecto a la
posibilidad de mejorar las actividades
mentales, físicas y sexuales de la
humanidad.
El título es algo engañoso ya que el
autor 2 no sólo se circunscribe a las
posibilidades que la testosterona y sus
derivados ofrecen en cuanto a rejuvenecer,
a la recuperación de la libido y potencia
física y sexual sino también, y es
importante, a la influencia que han tenido
y tienen sobre el dopaje.
Y este campo de investigación se
amplía porqué sin limitarse a la
testosterona, Hoberman estudia en
profundidad los efectos de los estrógenos en las mujeres y de las terapias
hormonales sustitutivas en general, hormona del crecimiento, melatonina,
dehidroepiandrosterona y otras que se han propugnado como la tiroxina,
suponiendo que tienen poder anti-envejecimiento al tiempo que pueden mejorar
el estado de bienestar del paciente y potenciarle el vigor sexual y físico pero

1) Testosterone dreams, editado en 2005, University of California Press.
2) John Milton Hoberman, profesor de la Universidad de California en Austin.

35

siempre bajo la falsa premisa de que envejecer, es una enfermedad y no un
proceso fisiológico.
En cuanto a la hormona masculina en sí, Testosterona Dreams cuenta la
historia de la creciente influencia de esta hormona en nuestra cultura durante
los pasados 70 años3. Explora aspectos como la invención y comercialización
del concepto de menopausia masculina al igual que la oscura y rentabilizada
historia de las hormonas -testosterona y estrógenos- y otros tratamientos ideados
para aumentar o disminuir la sexualidad femenina o mantener a las féminas en
un estado ideal de juventud.
Estudia y profundiza en el conocimiento del dopaje hormonal practicado
en eventos deportivos como el Tour de Francia, la liga de béisbol americana o
las Olimpiadas. Denuncia y pone de manifiesto el mal uso de las hormonas
para activar facultades físicas y mentales, en casos de excepcionalidad, de los
miembros de la policía, los ejércitos y también de ciertas empresas con
actividades diversas. Igualmente se refiere a la utilización, sin prescripción, de
esteroides por parte de los culturistas y de la comunidad gay y su relación con
el Sida y critica ácidamente a ciertas industrias farmacéuticas por sus campañas
promocionales al objeto de crear nuevos mercados para la testosterona y sus
derivados.
Interesante también es el repaso histórico que el autor hace de los
precedentes. Estas terapias que empezaron a florecer a partir de los últimos
años del siglo XIX, han sido parte del quehacer médico pero en una zona
difusa entre el curanderismo y la medicina oficial. Sin embargo, las ideas que
sustentaron la terapia hormonal sustitutiva son perfectamente ortodoxas. El
descubrimiento de que un extracto de tiroides podía curar el mixedema data de
1891. La constatación de que una infusión de un extracto adrenal aumentaba
la presión sistólica ya fue comunicada en 1894…
Estas y otras observaciones condujeron a la utilización masiva de
extractos hasta que durante el primer cuarto del siglo XX se empezaron a
sintetizar las hormonas que previamente ya habían sido descubiertas en los
extractos anteriores y cuyo uso y abuso, es el tema del texto que nos ocupa que
está ampliamente documentado. Al final de sus 286 páginas, las citas a las que
el autor hace referencia ocupan otras 72. El índice alfabético es exhaustivo y
facilita cualquier tipo de consulta.

3) A pesar de su utilización creciente como suplemento hormonal, siempre ha tenido
detractores tanto por su posible influencia sobre la próstata como últimamente, por
la posibilidad de aumentar el riesgo cardiovascular. Ver comentario en Correo
Farmacéutico, semana del 11 al 17 de noviembre de 2013: 15.
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INSTAL·LACIONS DE FARMÀCIES
Ignasi Sarrias Mosso (1940-2013) i la Redacció

El passat 16 de novembre de 2013, inesperadament, ens deixava, a l’edat
de 72 anys, el soci, membre de la Junta directiva i extraordinari col·laborador
de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia, l’Ignasi Sarrias i Mosso.
L’ignasi tenia grans inquietuds i projectes pendents de fer-se realitat.
Entre aquests projectes, n’hi havia un que feia tremps que hi donava voltes.
No es tractava d’un gran projecte, sinó més aviat d’una il·lusió, la de donar a
conèixer, des de les planes d’aquesta mateixa publicació, un modest però molt
interessant descobriment que havia fet i que el va sorprendre, puix que en el
seu moment ignorava que fa més de
cent anys ja hi havia alguna empresa
que oferia el servei d’instal·lació de
farmàcies segons models, amb un
estil molt peculiar i amb pressupost
prefixat. Deia l’Ignasi: “Ara
m’explico per què, malgrat tot, hi ha
encara avui forces farmàcies
antigues que semblen gairebé fetes
en sèrie”.
Ho va descobrir, amb la
mentalitat de farmacèutic i amb la
sensibilitat d’artísta, tot fullejant el
catàleg de l’any 1907 de l’empresa
“Juan Giralt Laporta”(Imatge 1).
Dissortadament, però, aquell
projecte de l’Ignasi avui ja no serà
possible, però si que ho és que els
lectors d’aquesta Revista contemplin
les mateixes imatges (*) que tant
Imatge1. Coberta del Catàleg de 1907 de
varen despertar-li l’interès (e.p.d.).
l’empresa “Juan Giralt Laporta”.
*) Les imatges que es reprodueixen estan extretes del Catàleg propietat de l’autor.
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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- Acció d’eliminar l’aigua d’una
substància.
2- Substància d’elevat pes molecular
que, en incorporar-se a una solució,
augmenta la viscositat inicial.
3- Amb una F al davant diria: Privat
totalment o parcialment de llum.
Dues o mes coses o persones del
gènere masculí associades per un
lligam material, moral o legal.
4- Repetit És el nom d’una filària que
produeix el Tumor de Calabar o
loaiasi. Recipient de vidre de forma
esfèrica. Interjecció.
5- Capgirat i afegint una A desprès de
la segona lletra diria: Faci el badoc.
Fallida d’una casa o d’una empresa
comercial. Supositori.
6- Afegint una G al final: Emoció causada
per una cosa que plau granment. Símbol
del neó. Imatge amb atributs divins.
7- Afegint una A al final: Mamífer de
l’ordre dels cetacis de color negre i
blanc, carnívor i depredador molt potent.
Estil de natació. Poc profunda.
8- Negació. Durícia circumscrita a la pell
per hipertròfia de la capa còrnia.
Capgirat: Dèbit en castellà.
9- Final en anglès. Procreació d’animals.
Capgirat: Espai amb moltes eres.
10- Afegint una I desprès de la primera
lletra: Nom d’una famosa actriu del
cinema americà, filla d’Eduardo
Cansino, un espanyol de la província de
Sevilla. Capgirat i afegint una A al final,
sigla
internacional
d’àcid
desoxiribonucleic. Consonants.
11- Vocal repetida.
Ordenades:
1- Nom que es dÓna a qualsevol compost
d’estructura polimèrica format per
menys de 10 molècules de monòmer.
2- Dit de qualsevol substància emprada per
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a eliminar les pudors, per a evitar-ne la
formació o per emmascarar-les.
3- Que destrueix l’àcar de la sarna.
4- Dues lletres que tots els taxis porten.
Vocal.
5- Símbol del seleni. Consonants
consecutives. Sigles d’una coneguda
acadèmia d’ensenyament a distància.
Vocal.
6- Acusatiu del pronom reflexiu de tercera
persona. Veu militar. Que és en molt
petit nombre. Vocal.
7- Símbol del cesi. Adeps lanae.
8- Interjecció. Multitud d’ocells,
especialment de moixons.
9- Sigles del partit polític que presideix
Àngela Merkel.
10- Capgirat: Home jove, encara no arribat
a la pubertat. Eina consistent en una
barra d’acer acabada per un extrem en
un tall i per l’altre en un cap, que hom
percudeix per tal de tallar o desbastar
una peça de metall, un bloc de pedra,
etc.
11- Resi. Batut, copejat.
12- Extrems polars d’un cromosoma que
tenen per funció evitar l’adherència amb
els altres.
13- Glàndula salival.
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SOLUCIÓ ALS MOTS ENCREUATS
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Adreça de la plana Web de la Societat: http://www.schf.cat/
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