
 1



 2

Titol de la publicació: Revista de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia.
Títol abreujat: Rev. Soc. Catalana Hist. Farm.

Edita: Societat Catalana d’Història de la Farmàcia.
Domicili: Carrer de Copons 4, baixos - 08002 BARCELONA
Tel. 93 304 31 90 - Tel. 691396 086 -  correu electrònic: schf@wanadoo.es

Director: Xavier Sorní Esteva

Els autors tenen la responsabilitat total del contingut de les seves col·laboracions.
Queda prohibida la reproducció total o parcial per qualsevol mitjà sense l’autorització dels autors.

Impressió: Bisbal Grafic, S.C. - La Bisbal (Girona)

Dipòsit Legal: B.20.411-2014

ISSN 1887-908X



 3

ÍNDEX

Activitats de la Societat
(Setembre-desembre de 2014) .................................................................... p. 5

Consultori
Xavier Sorní Esteva ................................................................................... p. 6

Aspectes terapèutics de l’obra d’Arnau de Vilanova
Jaume Bech ................................................................................................ p. 7

Els nous apotecaris de la ciuat de Barcelona des de la creació del
  Col·legi, el 1445, fins el 1533
Xavier Sorní Esteva ................................................................................ p.  17

El farmacèutic Tomàs Padró  (c. 1805-1864) i la publicitat
J.M. Calbet Camarasa i J.L. Ausín Hervella ...................................... p.  27

Història de la xeringa
Núria Casamitjana .................................................................................. p. 31

Adenda (IV) a la obra “Notafilia y Ciencias de la Salud”
Jaime Casas Pla ....................................................................................... p. 35

Sabia que...?
Núria Casamitjana .................................................................................. p. 37

Comentarios sobre textos actuales de interés para la historia y
     la profesión farmacéutica: Eat Butter

Eusebi Carreras Ginjaume ...................................................................... p. 39

Crucigrama en poció.
     O mots encreuats per als amics de la història i de la ciència
Per Eucatisma .......................................................................................... p. 41

Solució als mots encreuats ........................................................................ p. 42

REV. SOC. CATALANA HIST. FARM., 9 (27): 3 (2014). ISSN 1887-908X



 4

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.

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 2014)

CONFERÈNCIES CELEBRADES

- Un formulari manuscrit de l’Hospital de la Santa Creu (MS 420
de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona), a càrrec de la Dra. Laura
Torres Grau, el dilluns, 24 de novembre de 2014.

La conferenciant, membre de la SCHF, és Doctora en Farmàcia i
especialista en Anàlisi i Control de Medicaments i Drogues (2003). Treballa a
la indústria farmacèutica des del 1991 fins l’actualitat, principalment com a
tècnic de Qualitat, directora tècnica suplent a Novartis i Directora Tècnica en
el seu lloc actual. Ha dut a terme i publicat alguns treballs relacionats amb la
Història de la Farmàcia, basats en la seva tesi doctoral.

El MS 420 conté un formulari manuscrit de l’Hospital de la Santa Creu
de Barcelona, juntament amb l’imprès Particulares Medicamentorum... (1677),
de l’apotecari de l’Hospital Joan Pasqual Llobet.

La Dra. Torres feu comparació dels dos documents i de les seves
formulacions comunes. També comparà amb altres documents de l’època, com
Pharmacopoea Catalana... (1686), de Joan d’Alós, i Synopsis formularum...
(1749), de Milans i Rossell, per tal de comprovar si les formulacions eren
singulars, designades amb noms propis pels metges de l’Hospital.

DINAR SOCIAL NADALENC 2014

El passat 20 de desembre, dissabte, la Societat celebrà, com cada any,
un dinar social nadalenc. En aquesta ocasió es convocà per desprès de la
celebració, a les 12 del migdia, d’una Assemblea General Extraordinària, que,
per cert, resultà molt participativa i positiva.

Com en celebracions anteriors, el dinar tingué lloc a Barcelona, en el
Restaurant Pirineus, donada la proximitat a la seu de la Societat, i, sobretot,
per l’excel·lent relació qualitat preu. En total, 24 comensals, que, el final de
tot, desprès d’unes paraules del president, brindaren amb cava, tot desitjant,
Bones Festes a tots els assistents i a la Societat en General.

La Redacció
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CONSULTORI

Senyors de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia.

Som un incipient equip que fa un estudi de caire sanitari i portem una

bona temporada mirant d’esbrinar, per ara sense resultats satisfactoris, quants

hospitals de Barcelona ciutat disposaven de farmacèutic propi fa uns cent

anys. Ens consta, per exemple, i gràcias a la seva publicació, que Santiago

Comas Corbera era el Farmacèutic de la Santa Creu.  Els agrairíem molt una

orientació per part de vostès.

Tot confiant amb la seva col·laboració...

No cal que els hi diguem que farem constar, on correspongui, la seva

col·laboració...

Grup de recerca GESB.

Senyors,
Podem satisfer la seva consulta perquè casualment un membre la nostra

Societat està duent a terme una investigació que permet donar una resposta, si
no definitiva, si que força orientativa.

El 1916, consta:
A l’Hospital de la Santa Creu, Santiago Comas Corbera, que era el

Farmacèutic Major.
A l’Hospital Clínic, Víctor Duran Centena.
A l’Hospital Militar, Ladislao Meto Camisero, Farmacèutic de 2a. de

Sanitat Militar i Subinspector Farmacèutic en Cap, Joaquim Cassassas Cortada,
Farmacèutic primer de Sanitat militar, oficial per guàrdies, i Joaquín Cortada
Gaya. Farmacèutic primer de Sanitat militar, també oficial per guàrdies.

A l’Hospital de Nens Pobres (Orde de Sant Vicenç de Paül), Antoni
Fita, farmacèutic i químic; pertanyia al Cos facultatiu.

A l’Institut Frenopàtic, Josep Maria Vallés Ribó
No consta que n’hi hagués a l’Asil de Sant Joan de Déu, a l’Hospital

Homeòpata del Nen Jesús, a l’Hospital Marítim de Sant Josep, a l’Hospital del
Sagrat Cor i a l’Hospital Asil de Sant Joan.

Xavier Sorní Esteva
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ASPECTES TERAPÈUTICS DE L’OBRA
D’ARNAU DE VILANOVA*
Jaume Bech

1. INTRODUCCIÓ

La terapèutica emprada per Arnau de Vilanova s’emmarca en la medicina
neogalènica arabitzant que ell va impulsar a Montpeller des l’any 1290. Aquest
neogalenisme arnaldià va consistir en l’actualització de les doctrines hipocràtico-
galèniques mig oblidades a l’Europa occidental a l’Alta Edat Mitjana. Arnau,
coneixedor a l’àrab, va dur a terme una profunda revisió i aclariment de
continguts poc clars, alguns, gairebé perduts, gràcies, en bona part, a les versions
àrabs de Rasis, Avicena, Alkindi, Serapió, Mesué i d’altres, que ell coneixia
molt be. Per tant, Arnau sintetitza les doctrines d’Hipòcrates, Aristòtil,
Dioscòrides i Galè amb l’esponerosa terapèutica aràbiga. El savi català
conjumina l’ars medica del moment, rablerta de disquisicions sobre “els
universals”, que minimitza en favor de l’experientia, que propugna, enriquida
amb l’arsenal terapèutic dels Grabadins i Cànons àrabs.

En els temps de transició de l’Alta a la Baixa Edat Mitjana, la salut es
perdia per lesions en guerres, per accidents o per l’aparició de malalties, quina
causa sovint es desconeixia. En general s’atribuïen a alteracions de la
“complexió” i desequilibris en la proporció dels humors del cos humà: sang,
flegma, bilis negra i bilis groga. El clàssic principi “Contraria contrariis

curantur” era ben difícil d’aplicar, atès que ni es coneixia bé la “complexió”
(natura o etiologia) de la malaltia ni les “complexions” (principis actius) dels
medicaments a aplicar. La teràpia a adoptar era incerta: quins remeis? i contra
què?.

L’aguda saviesa i prudència d’Arnau fan que aquest adopti, segons les
circumstàncies, mesures que qualifica de “conservadores” o bé “correctores”.

* La present col·laboració té el seu origen en la participació de l’autor, com a Acadèmic
de les Reials Acadèmies de Farmàcia i de Medicina de Catalunya, en la Sessió
Interacadèmica del Consell Interacadèmic de Catalunya, celebrada a la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya el 15 de novembre de 2011, commemorativa
del Setè Centenari de la mort d’Arnau de Vilanova (1311-2011).

REV. SOC. CATALANA HIST. FARM., 9 (27): 7-16 (2014). ISSN 1887-908X



 8

Entre les primeres, dedicades a mantenir o a millorar la bona salut, destaca el
“regim sanitari” que cal seguir. Aquest inclou la higiene, amb èmfasi als banys,
exercici físic convenient, un entorn adient, amb aire pur, dormir suficientment,
el lleure plaent, amb emocions no exagerades, i dieta adequada, amb menjars,
begudes i les corresponents evacuacions. Les mesures “correctores” s’han
d’emprar, davant la pèrdua de la salut i per tal de restituir-la, en el següent
ordre: primerament, buscar una dieta adient, evitant si és possible l’ús de
medicaments. Si això no és possible, emprar medicaments senzills, o bé
complexos, si cal. I si els medicaments assajats són ineficaços, caldrà emprar
la cirurgia i els cauteris.

Capítol important és el de l’evacuació terapèutica, indicada en casos de
“plètora”, acumulació de “humors pecants”, etc. Hi ha mecanismes “normals”,
com els que es donen en la secreció de suor, el vòmit o la diarrea. Però a
vegades cal obrir vies i/o emprar remeis evacuants. Arnau enumera i descriu
evacuants artificials “particulars” com ara l’ús de ventoses (evacuació indolora),
escarificacions i sangoneres. Complementàriament, en certs casos, l’ús de banys,
poden afavorir les evacuacions. Evacuants artificials “universals” son la
flebotomia o sagnia i fàrmacs evacuants. A la primera hi dedica molta atenció,
doncs cal fer-la en temps, lloc i condicions adients i per persones
experimentades. Entre els fàrmacs evacuants n’hi ha d’acció suau -laxants- o
bé enèrgica -purgants-. Arnau també detalla les diferents vies a emprar: oral,
enemas o clisters (“crestiri” en català medieval), supositoris, etc. Precisa que
uns supositoris de mel i sabó són d’acció suau, a diferència d’uns d’euforbi i
coloquíntida, que són enèrgics.

En casos de nafres i fístules “recalcitrants”, en perill de “podridura”,
Arnau recomanava una teràpia “corrosiva, com ara l’ús de cauteris, dels que
en distingia dos grups: “actuals”, consistents en l’aplicació de metalls roents
(aquesta cruenta pràctica, vigent des l’antiguitat, va persistir fins que en el
Renaixement, el cirurgià francès Ambroise Paré la va desterrar), i “potencials”,
que eren les anomenades medecines “comburents”, medicaments “calents i
secs” en quart grau (vegeu més endavant).

En la terapèutica arnaldiana el cos es considerava globalment, cosa que
ell ho recordava sovint als metges. Al medicar cal que vigilin, perquè el que
“beneficiï” a un “membre” del cos en pot malmetre un altrei o al conjunt (clara
anticipació de 700 anys en la cura que cal tenir vers els efectes secundaris o
col·laterals de les teràpies actuals).

Ja abans hem anticipat el principi arnaldià de que a les malalties senzilles
els hi convenen medicaments senzills (en referència als “simples”) i malalties
“fortes” necessiten medicaments “forts” i, o bé, complexes (com els emprats
en la polifarmàcia, de la qual la triaga i el mitridat en són paradigmàtics).



 9

Altra recomanació d’Arnau és que davant d’un malalt del què encara,
ara diríem, no s’ha diagnosticat la malaltia, cal donar-li aliments i no
medicaments o medicaments suaus (ara es parlaria de placebos), no fos cas
que amb l’ús de remeis enèrgics no encertats per la desconeguda dolença,
empitjoressin l’estat del malalt.

Abans d’entrar a comentar els medicaments emprats per Arnau, voldria
cloure aquestes generalitats, amb una breu al·lusió a alguns aspectes de
psicoterapèutica prou significatius dins la magna obra arnaldiana. Em refereixo
a les al·lusions que fa a l’astrologia i a l’influx de les constel·lacions en relació
amb les fases lunars, posicions astrals, etc. sobre els temps adients per a practicar
la flebotomia i recol·lectar matèries primeres per remeis, tant plantes com
animals o minerals. També sembla que fa al·lusions melotèsiques en algunes
de les seves obres (la melotèsia tracta de la correspondència entre els signes
del zodíac i diferents membres del cos humà). Això en aquell moment històric
no era estrany. Si més no, donada l’angoixa pel desconeixement de moltes
“causes ocultes” de les coses naturals, volia ser una via de recerca en la connexió
macrocosmos (l’univers) i microcosmos (el cos humà). Via semblant és ben
explícita en el Lapidari de l’àrab Arbolay fet traduir per Alfons X. Aquestes
pràctiques foren seguides pels metges catalans Bernat de Granollacs, Gaspar
Molera i Joan Alemany i, més tard, per Paracels, entre d’altres. L’ús d’amulets
i talismans no fou aliè a la terapèutica arnaldiana. També més tard Paracels els
va emprar.

Els dots d’agut observador, els seus coneixements, experiència i poder
de suggestió, el varen portar a assajar la teràpia psicològica, que a ben segur va
ser més decisiva que l’ús del segell del lleó d’or amb que va curar el còlic
nefrític del papa Bonifaci VIII. Arnau, en alguns passatges de la seva obra, ens
diu que un metge, amb ciència, intel·ligència i virtuts morals serà un aliat de la
natura en la guarició del malalt. El metge ha d’influir amb la seva actitud en la
guarició del malalt. En aquest procés hi juguen també les sensacions, emocions
i l’empatia que prodiga el metge. Arnau, amb aquesta psicoteràpia s’anticipa
600 anys al psicoanàlisis de Freud.

2. MEDICAMENTS EMPRATS PER ARNAU DE VILANOVA

2.1 L’arsenal terapèutic arnaldià

“Lamentabatur Hypocras eo quo medicina…” (Arnaldi Opera, Lió,
1520, 243 r.). Així comença el text de l’Antidotari d’Arnau. De fet, Arnau es
lamenta de la desatenia del sublim art de la Medicina a causa de la ignorància
dels “pràctics”, desconeixedors dels remeis i de llurs virtuts, per la qual cosa,
afegeix Arnau, “intentaré esvair la boira que amaga el coneixement dels
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medicaments i llur administració”. Realment va assolir grans avenços en l’àmbit
de la terapèutica emprada en la transició dels segles XIII/XIV en les dominis
catalano-aragonesos de la Mediterrània Occidental.

Arnau, que coneixia molt bé l’arsenal terapèutic del corpus hipocràtic,
Dioscòrides i Galè, no el refusa pas, però l’actualitza. Diu: “el món ha canviat
des l’antiguitat i per tant els remeis i preceptes emprats abans, avui són
insuficients i fins i tot perillosos”. Conseqüentment, va adoptar també
medicaments de l’Escola Salernitana, amb les traduccions de Constantí l’Africà,
dels continguts en la Circa Instans de Joan Plateari, l’Antidotari de Nicolau,
del Compendium Aromatariorum de Saladí d’Ascolo, del Tacuinum Sanitatis

de Ibn Botlan, traduït de l’àrab al llatí a Palerm, on Arnau va anar i va fer-se
molt amic del rei Frederic III. Però a Arnau no li calien traduccions de l’àrab,
que ell coneixia, i per això estava al corrent de les obres de Gebert, Sabur,
Alkindi, Serapió, Rasis, Mesué, Albucasi, Abenguefit, Algafiki, Averrois i,
sobretot, dominava els Canons d’Avicena. Va traduir de l’àrab al llatí diverses
obres, com ara De Simplicibus d’Albucasis, De graduationis medicinarum

d’Alkindi, De viribus cordis d’Avicena i d’altres i també versions àrabs
d’Hipòcrates i Galè. Aquesta extensa bibliografia, que dominava (a la seva
llibreria s’hi van trobar més de 200 obres, cosa insòlita en una biblioteca
particular al segle XIV) va conferir-li una molt sòlida base científica i filosòfica,
que garantien els seus raonaments aristotèlics i sobre matèria mèdica. Els amples
i profunds coneixements terapèutics els va consolidar amb l’experiència
adquirida en la cura de nombrosos malalts d’una àrea tan extensa com l’assolida
des Almeria a París i de Toulouse a Bolònya. Aquesta experiència el feu excel·lir
en el coneixement dels remeis, llur recerca i recol·lecció, confecció i aplicacions.
Són incomptables, més de 700, les fórmules que prodiga en llur obra escrita,
especialment en els següents tractats, que cito en l’ordre de l’índex de la seva
Opera, editada a Lió, 1520- (318 folis, vers i revers, la més completa segons
Batllori (1994, p. 243):

- Speculum medicinarum (fols. 1-36)
- De intentione medicorum (fols. 36-38 rev.)
- Parabolae medicationis: que alio nomine a medicis appelantur regule

generales seu canones generales curationus morborum (fols. 101
rev.-118 rev.)

- Practica Sumaria seu regimen ad instantiam domini papae Clementis

(fols. 205-207 rev.)
- De graduationibus medicinarum per arte compositio (fols. 223-238

rev.)
- De simplicibus (fols. 233 rev.-243 rev.)
- Antidotarium (fols. 243 rev.-262).
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En el Speculum medicinarum exposa com a prioritaris dos grans grups
de medicaments: els alteratius o digestius, que “recondueixen el cos humà a la
complexió original que li correspon”, i els evacuatius que remouen els “mals

humors” i n’ajuden l’evacuació. Però, a més, exposa un conjunt de sis taules
comprensives de les virtuts o capacitats dels medicaments en funció de llur
“complexió”. Les “operacions” que poden realitzar són l’operació resolutiva,

aperitiva, mollificativa, sedativa, etc. Les sis citades taules inclouen 46 tipus
d’accions medicamentoses (De cognitione virtutum complexationatum et

operationibus, fol. 15 rev, Arnaldus Opera, Lió, 1520).
Les Medicationes parabola seu canones generales curationes morborum

consten de 339 aforismes de gran contingut terapèutic, cosa que ja fou
constatada, entre d’altres, pel famós apotecari barceloní Pere Benet Mateu,
que incorporà molta d’aquesta informació en la seva obra, de la que en tornaré
a parlar més endavant.

A l’Antidotari, Arnau exposa en primer lloc uns aspectes generals sobre
medecines (que varien un xic segons les edicions), com ara:

- El perquè de la composició de les medecines.
- La modificació de les medicines. Poden variar en funció de les diverses

condicions eco-geogràfiques on es trobin. Aquí al·ludeix bàsicament
a espècies vegetals de llocs assolellats, ombrosos, humits, secs, irrigats,
de llocs àrids i, o bé, de sòls més o menys argilosos.

- Del temps apte per a recol·lectar espècies vegetals, animals i minerals,
amb finalitats terapèutiques.

- Del lloc on guardar els medicaments.
- Sobre l’alteració de les medecines segons les condicions ambientals

(calor solar, acció de l’aire).
- Com s’han de netejar les espècies de les que s’han de preparar les

medecines.
- De com és fan les infusions medicinals.
- De com és molen les medecines per obtenir pólvores més subtils.
- De com és couen les medecines (per fer decoctes, colar sucs,

clarificacions, etc.
- De com fer agradables les medecines al paladar.
- De la destil·lació de les medecines.
- De la sublimació.

A continuació tracta de la preparació concreta de diverses formes
farmacèutiques: electuaris (“lletovaris” en català antic) o preparats. Aquests,
uns poden ser per via oral i altres per via rectal, com ara els clisteris o enemes
(“crestiri” en català antic), conserves a base de sucre, fumigatoris, píndoles,



 12

pólvores, xarops (inclou com “clarificar” amb “albumina ovorum”), hieres
(que significa medicaments “sagrats”), oxicrats, oximels, opiates, entre les
que destaquen diverses triagues, el mitridat i l’atanàsia (o ”immortal”),
masticatoris, dentifricis, embrocatoris, sinapismes, liniments i col·liris. Segons
l’any d’edició hi ha canvis en l’ordre i en el contingut. Per exemple, he verificat
diferències de contingut entre l’Antidotari de 1495 de la biblioteca de Montserrat
(Parellada, 1970) i el de l’edició de 1520 de Lió (RAMC). L’Antidotari conté
unes 140 prescripcions (nombre que també varia segons les edicions.

El nombre de simples del que consten les fórmules de les obres estudiades
i que he citat d’Arnau, és molt gran. Val a dir que junt a una multitud d’espècies
(unes 900) de la Matèria Mèdica de Dioscòrides que persisteixen, se n’hi ha
afegit unes 400 dels Grabadins i Cànons àrabs, desconeguts a la matèria mèdica
greco-romana. A títol d’exemple és poden citar: vegetals com àloes, absenta,
anacard, àmblic, alcanquei, benjui, càmfora, canyella, galanga, manà, mirra,
nou moscada, nou vòmica, pebre, girofle, reybarb, dàtils, sen, o d’origen orgànic
com l’ambre, o animal com el betzoar o albezafar, que és una concreció formada
en l’aparell digestiu d’alguns remugants, o d’origen mineral, com l’argent viu,
orpiment, sal de Cardona, tútia, blanquet, etc.

2. Posologia i graduació dels medicaments

Junt al gran coneixement botànic, farmacognòstic, farmacològic i galènic
que ens demostra Arnau, tant en la preparació, com en la descripció detallada
de nombroses formules medicinals, cal destacar també el seu interès pel tema
de la dosi i els graus dels medicaments.

Sobre la dosi, en “De intentione medicorum” subratlla que l’efecte d’un
medicament depèn de la seva dosi. Diu: “un aliment, els ous, en massa quantitat
poden fer mal, mentre que una petita quantitat d’opi no tindrà cap efecte
fisiològic”. “La dosi d’un medicament a aplicar depèn de la distancia entre el
lloc d’aplicació i l’òrgan danyat.”

La dosi a aplicar d’un determinat medicament que posseeix una certa
qualitat útil per “lluitar” contra una malaltia depèn del “grau” en què la dita
qualitat estigui present en el medicament. Els graus poden variar –i això
s’aprecia en la intensitat dels efectes obtinguts en el pacient (“experimentació”).

Els diferents simples posseeixen graus diferents. Aquestes idees sobre
els “graus” ja venen de temps antics. Galé en el llibre V De simplice medicina,
apartat VIII, cap. 2 De gradibus, ja en parlava. Diversos autors àrabs ja citen la
“complexió” en graus de diferents simples. Així, en el Tacuinum sanitatis de
Ibn Botlan (m. 1043) hi consta, per exemple, que el safrà és càlid i sec en
primer grau, l’anís, càlid i sec en tercer grau, etc. Alkindi, ja abans (s.IX) en el
“Medecinarum compositorum gradus”, que sembla que va traduir Arnau, tracta



 13

del tema i aplica un sistema matemàtic que relaciona els graus i les qualitats
dominants. Afirma que hi ha una progressió geomètrica entre el creixement en
els graus i les qualitats dominants. Averrois, que també va ocupar-se del tema,
en el Colliget, afirma que la variació es dóna en progressió aritmètica.

Quan a l’aplicar un medicament, la seva propia qualitat (“complexió”)
a penes provoca una resposta en el malalt, es diu que el medicament posseeix
l’esmentada qualitat en primer grau. Quan hi ha una resposta aparent, es diu
que el medicament posseeix la qualitat en segon grau. Si la resposta és ben
evident, forta, es parla de tercer grau. I si és dràstica o violenta, amb lesió o
corrosió d’òrgans, es tracta de quart grau. A continuació, i a títol d’exemple,
s’indiquen els graus d’alguns medicaments emprats per Arnau:

- càlid i sec en primer grau: absenta, camamilla i melissa
- càlid i sec en segon grau: terebinta, bàlsam, ruibarb, avellanes
- càlid i sec en tercer grau: all, oli de lliris, safrà, àloe, coloquintida
- càlid i sec en quart grau: euforbi, anacard, pebre, tàpsia, cantàrides

Arnau recomana anar en compte amb remeis de tercer grau i evitar els
de quart grau.

A “Aphorismi de gradibus”, Arnau millora la concepció d’Alkindi sobre
la Graduació dels medicaments. Aquesta obra arnaldiana, segons Mc Vaugh
(1975), és revolucionaria. La graduació de les medecines, que té en compte
llur “complexió” o “força” (ara en diríem activitat) dels components permetrà
dosificar-les de manera adient.

La malaltia té lloc quan el cos s’aparta de l’estat natural o temperat en
llurs qualitats de calor, fred, humitat o sequedat, en un cert grau -grau de
desequilibri-. Per exemple, quan se sospita que la “complexió” del cos s’ha
apartat de l’estat natural en 3 graus de calor en alguna propietat, haurem d’aplicar
un remei d’una complexió de 3 graus de fred per contrarestar l’alteració, segons
el principi de “Contraria contrariis curantur”.

Per a Alkindi la progressió entre la dosi d’un remei aplicat i l’efecte
obtingut és geomètrica. Ja hem avançat que Averrois, en canvi, havia considerat
la progressió aritmètica. Arnau, desprès d’experimentar, dóna la raó a Alkindi,
quan afirma que per mirar que els graus d’acció o efecte terapèutic d’un
medicament creixin en el malalt en progressió aritmètica, cal que la dosi
s’apliqui en progressió geomètrica. Arnau acompanya aquesta regla dels graus
dels medicaments amb vàries taules explicatives (fols. 232r., 233 i 233r, Opera,
Lió, 1520).

Amb aquesta doctrina, Arnau s’avança uns 600 anys a la llei de Weber-
Fechner (1795-1878) sobre la relació entre les excitacions provocades i les
sensacions obtingudes en resposta a les primeres.
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3. INFLUÈNCIA DE LA TERAPÈUTICA ARNALDIANA

El prestigi del savi metge Arnau es va difondre especialment fins el
nord d’Europa i, temporalment, fins el segle XX, amb la psicoteràpia i
psicoanàlisi de Freud (1856-1939). Ja va influir en coetanis i propers com els
nebots Joan i Armengol Blasi, Joan de Ribatallada, Ramon Llull, Joan Andreu,
i els cirurgians Henri de Mondeville, que el cita quatre vegades, i Gui de
Chauliac, que el menciona més de 30 vegades (vg. “polvora que mestre Arnau
feu al Papa Joan…, lletovari triacal segons el mestre Arnau, el remei per
hemorroides”, etc. En el capítol VIII de la cirurgia de Gui (versió catalana, que
es troba a la BUB) es tracta dels graus de les medecines: ”Lo grau, segons
Arnau, en coses complexionades, és elevació de qualitat d’alguna
complexió…”. En les traduccions del Compendium Aromatariorum de Saladí
d’Ascolo de 1491 i del Liber Servitoris d’Albucasis, fet per Simó Juanensis
(1491) se citen diverses al·lusions, com ara “segons doctrinas magistri Raynaldi
de Villanova”, “quibus temporis debet collige flores, semina, radices”, etc.

Altres metges seguidors d’Arnau són: Antoni Ricart, que en
“Compendium secundari operis de arte graduandi medicinas compositas” tracta
de millorar els procediments d’Alkindi i d’Arnau. Gaspar Torrella, metge dels
Papas Alexandre VI i Juli II, va seguir aspectes d’astrologia emprats per Arnau.
Però foren farmacèutics als qui més aprofita la sòlida terapèutica arnaldiana.
Així, en el segle XV, l’eminent apotecari barceloní Pere Benet Matheu escrigué
una obra molt important, el “Liber in Examen Apothecariorum” que acabà el
12 d’octubre de 1497 i que fou publicada pels seus fills l’any 1521. Encara que
no és una farmacopea (com la qualifica Font i Sagué, 1908) és una obra
extraordinària i fortament impregnada de l’esperit arnaldià, tant, que cita 279
vegades operacions i medecines d’Arnau. L’Obra, de 102 folis (vers i revers),
escrita en llatí, consta de 8 parts, de les quals un 25% - parts IV (fols. 33-41r)
i V (fols. 41r-46r)- les dedica exclusivament als Canons i a l’Antidotari d’Arnau.

La Concordie Apothecariorum Barchinone (Barcelona, 1511), que és la
primera farmacopea hispànica i la segona del món, i també la primera feta per
farmacèutics, també té influència arnaldiana (en la Introducció se citen Mesué,
Arnau de Vilanova, Nicolau “i altres doctors”), però molta menys que en l’obra
de Pere Benet. Conté 17 fórmules compostes especifiques d’Arnau: sirupis

capilli veneris s. arnaldum, oxizacre compositum s. arnal., oximellis compositi

s. arnal, sirupus rosarum s. arnal., sirupus mirtinus s. arnal., sirupus citoniorum

s. arnal., trocisci de croco s. arnal., pillule octomere s. arnal., pillule cochie s.

arnal., emplastorum apostolicon magnum s. arnal., emplastrum cathagenis s.

arnal., emplatrum dia palma s. arnal., oleum rosatum s. arnal., oley nardini

compositi s. arnal., oleum de abcinthio s. arnal., oleum castorey s. arnal.,

oleum muscellinum.
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A la fi del segle XVI Fra Antoni Castell, monjo i eminent apotecari de
Montserrat, va publicar a Barcelona “Theorica y pratica de boticarios, en que

se trata de la arte y forma como se han de componer las confecciones ansi

interiores como esteriores” (1592). En aquesta important obra cita
l’Electhuarium diachartami D. Arnaldi de Villanova, “excelente medico
catalán” (fol. 173r.).

Un exemple del segle XVII n’és la “Pharmacopea cathalana sive

Anthidotarium Barcinonense” (1686) del Protometge de Catalunya Joan d’Alòs,
que fou catedràtic d’anatomia i farmàcia a Barcelona. Aquesta obra fou escrita
380 anys més tard que l’Antidotari d’Arnau i encara conté prop d’una tercera
part dels 205 preparats d’Arnau (Parellada,1970). I 4 fórmules arnaldianes
especifiques: Syrupis cidoniorum arnal. (p. 33), Oxisaccarum simplex arnal.

(p. 34), Oleum rosatum completum arnal. (p.185) i Oleum castorei arnal.

(p.197).
Cito dos exemples del segle XVIII: en la “Tarifa d’Apotecaris de

Cathalunya” (1702, p.43) hi consta l’Oleum Rosati Arnaldi, i en el “Teatro

Farmaceutico” de Donzelli (ed. 1743) hi consten el Dicatolicone di Arnaldo

de Villanova (p. 217) i els Pulves catheticos Arnaldi Villanova autore (p. 460).
S’ha documentat l’influencia de la Terapèutica d’Arnau, amb exemples

fins mitjans del segle XVIII. I si tenim en compte la psicoteràpia esmentada
anteriorment, arribem al segle XX.

4. CLOENDA

La terapèutica d’Arnau de Vilanova desborda un neogalenisme arabitzant
molt perfeccionat i madur, que inclou totes les fases del medicament i de la
medicació. Se’ns mostra com un gran botànic, farmacognosta, exquisit
preparador de medecines, amb cura de les complexions, dosis i graus, pensant
amb el malalt, i per tant Arnau demostra uns dots extraordinaris d’observador
i experimentador, amb molts coneixements de fisiologia, farmacologia i
psicologia excepcionals, descomunals en el moment històric que va viure.
Coneixedor també de l’astrologia, l’onirisme i l’alquímia, va emprar aquestes
matèries de manera prudent, i només quan va caldre, per tal d’assolir la curació
del malalt, el seu gran objectiu. Certes tècniques galèniques emprades, com
ara la destil·lació, sublimació, obtenció d’elixirs, tintures i essències, són clar
indici de la recerca de “qualitats” (ara es parlaria de principis actius…) a fi
d’assolir curacions de malalties difícils. L’ús d’aquestes vies experimentals,
algunes emprades pels alquimistes, va fer creure que Arnau fou un alquimista
més dels que buscaven la pedra filosofal i la transmutació per arribar a l’or. En
realitat, si és que va arribar a emprar aquestes tècniques, fou amb la intenció
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de trobar les quintes essències, els medicaments més purs i concentrats per
assolir la curació dels seus malalts (vg. en l’Antidotari parla d’una pomada
mercurial, un esperit alcohòlic de romaní, etc.). Per això, crec que se’l pot
considerar el gran precursor de la Iatroquímica (química mèdica) de Paracels.
Autors com Sarton, quan han afirmat que Arnau fou un Paracels mediterrani,
no van pensar que entre ambdues personalitats va existir un lapse de temps de
200 anys.

Alguns autors actuals refusen l’autenticitat de totes les obres d’alquímia
atribuïdes a Arnau, com ara el Rosarium filosoforum, Flos florum i d’altres.

No és el moment ara d’entrar a discutir aquest tema, perquè només voreja
la Terapèutica, però si que vull recordar que el metge neoplatònic Marsili Ficino,
fundador de l’Acadèmia de Florència, i que va influir molt en Paracels, fa
grans elogis dels doctores catellani Arnau de Villanova i Ramon Llull a “De
vita libri tre” (1529, pàgs. 301, 340, 347, etc.). També citen elogiosament a
Arnau nombrosos paracelsistes, com ara Ulstadi en Caelum filosoficum,
Libavius, Crollius, Brunschwig i Mangetus, a Teatrum Chemicum, i d’altres.
És difícil entendre que contra el testimoni d’aquests autors, ara es digui que
gairebé tots o la majoria d’escrits alquímics d’Arnau són apòcrifs.
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ELS NOUS APOTECARIS DE LA CIUTAT DE
BARCELONA DES DE LA CREACIÓ DEL
COL·LEGI, EL 1445, FINS EL 1533
Xavier Sorní Esteva

S.C.H.F.

L’any 1445, per ordenació de la ciutat, fou creat el Col·legi d’Apotecaris
de la ciutat de Barcelona, institució que perdurà amb tota continuïtat fins
començaments del segle XIX. Fou una fita molt important, puix que significà
un abans i un després en el regiment del col·lectiu farmacèutic barceloní, i,
sens dubte, un notable augment de prestigi i d’independència.

Dissortadament, d’aquest Col·legi, que durant el segle XVI editaria
impreses les tres Concòrdies dels apotecaris de Barcelona sobre les medecines
compostes (1511, 1535 i 1587), no es coneix prou la història dels primers 86
anys. Un dels motius és que s’ignora on es troben, si és que s’han conservat,
els primers llibres d’actes. El més antic, i també, fins ara, l’únic localitzat, és el
tercer, retolat “Llibre d’Actes del gremi d’apotecaris”, que fou una troballa del
polític i historiador Miquel González i Sugrañes (Tarragona, 1838 - Barcelona,
1924) a l’Ateneu Barcelonès, on encara es conserva. González i Sugrañes fou
també el primer en estudiar-lo, i se’n serví molt per escriure part de la seva
obra Contribució a la Historia dels antichs Gremis... (Barcelona, 1915)1.

Es tracta d’un llibre manuscrit, que comença amb l’anotació, a manera
de falsa portada, “Llibre de la Madalena (nº 3)”. En el revers d’aquest full hi
ha una làmina policromada amb la figura de Santa Maria Magdalena, patrona
dels apotecaris de Barcelona. En els 110 primers fulls hi ha les actes de les
sessions celebrades des del 16 de gener de 1531 fins el 23 de maig de 1555.
Després és dóna un salt important, passant a l’acta de la sessió de 12 de
novembre de 1564; la darrera acta és la del 7 de novembre de 1574. El manuscrit,
però, dóna molt més de si. Al final, i corresponent a les p. 232v., 233r, 233v i
234r, hi ha, a manera d’apèndix, la relació de tots els apotecaris que obtingueren

1) González i Sugrañes, Miquel: Contribució a la Historia dels antichs Gremis dels

Arts y Oficis de la Ciutat de Barcelona - Volum primer Agullers - Apotecaris -

Argenters. Barcelona, Estampa d’Henrich y Companyia, 1915.

REV. SOC. CATALANA HIST. FARM., 9 (27): 17-26 (2014). ISSN 1887-908X
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la llicència dels cònsols del Col·legi per obrir apotecaria a Barcelona entre
1445 i 1533, és dir, des de la creació del Col·legi fins al cap de 88 anys. Són
anotacions de notable interès i el motiu d’aquesta col·laboració (Veg.
transcripció a l’APÈNDIX final)

EL PRIMER PARÀGRAF DEL DOCUMENT

Comença el document anotant que el Col·legi dels Apotecaris de la ciutat
de Barcelona fou creat l’any 1445 per ordinació de la Ciutat, que als apotecaris
els fou donada potestat per elegir cònsols i que fou feta una ordinació per tal
que ningú parés botiga sense la seva llicència.

L’esmentada ordinació correspon, sens dubte, a la que fou pregonada
per la ciutat a so de trompeta el 3 de novembre de 1445 amb el títol “Ordinacions
fetes sobre l’art dels Apotecaris o, Speciers”. Naturalment, era en català, i era
ordenada pels Consellers i prohoms de la ciutat, i feta per manament del Regent
de la Vegueria de Barcelona i del Batlle de la ciutat2.

A partir d’aquestes ordinacions, i a diferència de les immediatament
anteriors, que foren pregonades per la ciutat el 27 de novembre de 1433, en les
qüestions relacionades amb l’Art de l’apotecaria deixen d’intervenir elements
aliens, com ho era un metge i un adroguer3, adquirint així independència. A
més, la creació del Col·legi, significà el pas d’ofici a Art de l’apotecaria
barcelonina4.

El primer paràgraf contínua per indicar que seguidament seran continuats
(relacionats per ordre) tots els apotecaris examinats obtentors de la llicència

2) Francisco Gelpí Busquets (1852-1914), a finals del segle XIX, ja conegué i comentà
el contingut d’aquests ordinacions de 1445: “Apuntes Históricos. Las ordenanzas
de Farmacia en Barcelona, durante el siglo XV”. La Farmacia Moderna, IV (29),
392/95 (1893).

La transcripció íntegra del document es troba a, de González i Sugrañes, Miquel:
Op. Cit. 1, pàgs. 143-143, Document Justificatiu núm. 8. Dóna per referència “Arxiu
Municipal. - Llibre d’Ordinacions y Bans, anys 1445 a 1458, folis 8 a 9 girat”.

3) Les ordinacions de 1433 es troben també transcrites per González i Sugrañes a Op.
Cit. 1, pàgs. 138-141 (Document Justificatiu núm. 7). Dóna per referència “Arxiu
Municipal. Llibre de Bans y Ordinacions de darrers del segle XIV y primera meytat
del XV, folis 50 al 52 girat”.

4) Sorní Esteva, J. y Suñé Arbussá, José Mª. “La Farmacia en Barcelona desde Ferran
I a Alfons el Magnànim (1413-1558),

El 1445, les antigues confraries d’artistes (notaris, tenders, droguers, candelers
de cera, cirurgians i apotecaris) foren elevades a col·legis, i constituïdes estament
municipal el 1455.
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(dels cònsols) amb indicació de l’any consular corresponent. Afegeix que els
apotecaris difunts portaran la indicació /o/ (la o d’òbit) al marge.

Tot seguit, hi ha dues relacions. Una primera força curta, només 22
apotecaris, i, seguidament, una altra de molt més llarga amb 158, que totalitzen
180 apotecaris amb llicència entre 1545 i 1533.

LA PRIMERA RELACIÓ 1445-1459

Segons la primera relació, entre els anys 1445 i 1459 (15 anys)
obtingueren llicència d’apotecari 22 individus. La qual cosa, significa de mitjana
encara no d’un apotecari i mig per any (1,46), xifra no especialment alta.

En realitat, però, els esmentats 15 anys, no eren anys naturals, sinó
consulars. Cada any, segons les ordinacions de 1445, l’elecció de cònsols s’havia
de fer el diumenge següent a la festivitat de Tots Sants (primer de novembre).
De fet se n’elegien quatre, dos dels quals, els escollits pels Consellers de la
Ciutat, exercirien el càrrec. Per tant, els primers cònsols foren elegits el
novembre de 1445, molt a finals d’any, i exerciren com a tals fins el novembre
de 1446. S’observa a la relació que quatre apotecaris obtingueren la llicència
el 1445, però de fet, abans del diumenge següent a la festivitat de Tots Sants de
1446.

Tots aquests apotecaris, d’acord amb les ordinacions de 1445, hagueren
d’haver estat practicant l’Art com a mínim durant 8 anys (10 de seguits amb
les ordinacions anteriors de 1433 i havien de ser examinats per quatre prohoms,
un metge físic, un mercader adroguer i dos apotecaris, amb intervenció dels
consellers de la ciutat). L’examen a què foren sotmesos per part dels Cònsols,
no era ni teòric ni pràctic. El que aquests examinaven o, millor, comprovaven,
eren l’acreditació dels 8 anys de pràctica, que ja no havien de ser continus.
Això perdurà fins el 1459, precisament l’any que posa fi a aquesta primera la
relació, i que, com es veurà, és justament quan es dicten noves ordinacions.

Per altra banda, s’observa molt poca uniformitat temporal en l’ingrés
dels 22 apotecaris durant els 15 anys consulars (4 el 1445, 2 el 1448, 3 el 1453,
3 el 1456, 7 el 1457, 2 el 1458 i 1 el 1459). Són vuit els anys, i no pas correlatius,
que no fou donada llicència a cap apotecari. I dels set anys restants, només
quatre de correlatius, del 1456 al 1459.

Tots 22 apotecaris eren difunts el 1533, data última del document.

LA SEGONA RELACIÓ 1459-1533

El 3 de novembre de 1459 foren donades noves ordinacions. A partir
d’aquell moment, ja no seria suficient acreditar uns anys de pràctica per posar
i tenir apotecaria a Barcelona, caldria, a més, superar un examen de



 20

coneixements. L’aspirant, abans de ser admès a l’examen, havia d’acreditar
davant dels cònsols vuit anys en l’Art de l’Apotecaria, tres dels quals en
qualsevol lloc, però cinc forçosament a Barcelona. Intervenien en l’examen
els dos cònsols i vuit apotecaris més; d’aquests vuit, quatre havien de ser les
dues parelles de cònsols dels dos anys anteriors, i els altres quatre escollits
pels cònsols d’aquell any. L’examen consistia en una part intel·lectual i una
altra de manual, és dir, teòrica i pràctica. En la part teòrica un cònsol interrogava
l’aspirant sobre simples medicinals, i, després, l’altre cònsol sobre compostos,
això fins que els vuit examinadors estimaven l’interrogatori suficient. La part
pràctica consistia en fer dispensar davant dels dos cònsols i dels vuit apotecaris
una o vàries medecines, fent triturar, compondre, confeccionar i, si es donava
el cas, també fermentar. Al final, els vuit apotecaris examinadors havien de
votar secretament per via d’escrutini si l’aspirant era o no suficient i idoni per
exercir l’Art de l’Apotecaria a la ciutat de Barcelona. En cas d’empat, s’afegia
el vot d’un dels dos cònsols elegit a l’atzar5

Comença aquesta relació dins l’any consular de 1459, el mateix en què
finalitza la primera relació, cosa que fa pensar que els cònsols d’aquell moment
degueren donar llicència a un apotecari (Pere Rajo) d’acord amb les ordinacions
de 1445, és dir, sense examen de coneixements teòrics i pràctics, i a dos més
(Antoni Jaume i Gaspar Gavaldà) d’acord amb les ordinacions de 1459.

Segons aquesta segona relació, en total, foren 158 els nous apotecaris
aprovats entre 1459 i 1533, que representa una mitjana de 2,1 nous apotecaris
per any, xifra superior a la mitjana de la relació anterior (1,46).

S’observa que no en tots els anys consulars es donà alguna llicència, i
també que molts anys se’n donà només una o dues. Dos anys en concret, el
1486 i el 1483, en foren nou. S’ignora quin era el criteri, el grau d’exigència o
la tendència a mantenir, reduir o augmentar el nombre d’apotecaris amb
llicència. En principi, tot fa pensar que per una qüestió comercial, la tendència
seria més aviat mantenir, si no reduir, el nombre d’apotecaris.

Segons les marques o/ de la relació, el 1533, de tots els apotecaris que
amb anterioritat obtingueren llicència dels cònsols, 42 eren vius, de la qual
cosa s’infereix que aquest devia el nombre d’apotecaris de la ciutat de Barcelona
en aquells moments. Aquesta xifra, per si sola, no és gens indicativa de la
tendència. D’acord amb estudi sobre els apotecaris de Barcelona dels volts del
1500, basat en els fogatjaments de 1497 i 1515 hi havia a Barcelona ciutat uns

5) Les “Ordinacions dels Apothecaris” de 3 de novembre de 1459 es troben transcrites
per González i Sugrañes a Op. Cit. 1, pàgs. 144-146 (Document Justificatiu núm.
9). Dóna per referència Arxiu Municipal, Llibre d’Ordinacions y Bans, anys 1456
a 1462, folis 101 girat a 103 girat.
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50 apotecaris6, quantitat que no desentona gaire amb els 42 comptabilitzats el
1553, però que sembla indicar una tendència a la disminució.

ALGUNS APOTECARIS EN PARTICULAR

Mitjançant altra documentació es podria dir força de molts dels 180
apotecaris llicenciats pels cònsols entre 1445 i 1533. Ara, però, per no escapar
del tema central, bastaran uns poques informacions sobre alguns d’ells
especialment interessants.

Els Mateu

L’any 1521, era editada impresa a Barcelona l’obra Liber in examen

apothecariorum... de l’apotecari barceloní Pere Benet Mateu7, essent-ne Joan
Rosembach l’impressor. De fet, però, no se sap gaire bé res més de segur
d’aquest apotecari que el permet conèixer la seva pròpia obra: que tingué dos
fills, en Francesc, prevere, i en Pere Mateu, també apotecari, que l’obra va ser
acabada d’escriure el 1497, i també que el 1521 l’autor ja era difunt. El problema
rau en què no s’ha trobat fins ara cap apotecari de Barcelona de cognom Mateu,
que es digués Pere Benet de nom, si, en canvi, alguns Pere i alguns Benet.

Alguns autors s’han interessat, sense poder aclarir res de concloent, de
la figura de Pere Benet Mateu, com ara Suñé Arbussà o Sorní Esteva8, que fins
i tot han aportat dades que poden ajudar a identificar aquest notable apotecari.
La relació d’apotecaris objecte del present estudi, permet aportar algunes dades
més.

En total, segons el document, obtingueren llicència d’apotecari cinc
Mateu: Benet Mateu, el 1456, Pere Mateu, el 1478, Jonot Mateu el 1493, Pere

6) Sorní Esteva, Xavier. “Els apotecaris de Barcelona dels volts del 1500”. Butlletí de
la Societat d’Amics de la Història i de la Ciència Farmacèutica Catalana, I (1) 33/
42 (1992).

7) Loculentissimi viri ac sacre apothecarie artis divini professoris Petri Benedicti

Mathei Barchinonensis apothecari. Liber in examen apothecariorum in multorum

tam apothecariorum quam etiam adolescentium eruditionem a filio eiusdem predicti.
Barcelona, 1521.

8) Suñé Arbussà, J.M. “Un enigma històric farmacèutic: Pere Benet i Matheu i el seu
‘Liber in examen apothecariorum”. Circular Farmacéutica, 1985, 43 (287): 149-
158.
Sorní Esteva, Xavier . Op. Cit. 6.
Sorní Esteva, X. i Suñé Arbussà, J.M. “Un llibre rar i enigmàtic: El «Liber in examen
apothecariorum» (Barcelona, 1521), d’en Pere Benet Matheu”. Revista de Llibreteria
Antiquària, (11) 18/23 (1986).
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Mateu, el 1509, i Benet Mateu, el 1512. Possiblement, un dels dos primers
Mateu (Benet o Pere), atenent a la data, és en Pere Benet Mateu. Aquesta
qüestió serà analitzada específicament en un estudi posterior.

Dues parelles de cònsols

Segons el colofó de l’esmentat Liber in examen apothecariorum... d’en
Pere Benet Mateu, en el moment de la impressió de l’obra la parella de cònsols
del Col·legi (consolat de 1521) eren Francesc Roges i Esteve Fonoll àlias Sercós.
El primer, amb el nom de Francí, consta que obtingué la llicència el 1501, i el
segon, que consta com Esteve Sercós àlias Fonoll, 1485.

En el colofó de Concordie Apothecariorum Barchinone... (Barcelona,
1511), farmacopea editada pel Col·legi d’Apotecaris, consten també els cònsols
del moment, Miquel Xanxo i Gabriel Stanyol. El primer deu ser el Miquel
Xanxis que obtingué la llicència el 1493, i el segon Gabriel Astanyol que
l’obtingué el 1481.

Val a dir que no es disposa de cap relació completa dels cònsols del
Col·legi. Es coneix la que González Sugrañes inclogué en la seva Contribució...

i que formà a partir de les actes del Llibre de la Madalena, iniciant-se en el
consultat 1530-1531 i arribant, no sense interrupcions, al de 1573-15749.

Notable repetició de cognoms

Entre els 180 apotecaris examinats i aprovats pels cònsols entre 1445 i
1553, s’observa que en 85 casos no es dóna repetició del cognom, i si, en
canvi, en els 95 restants. Els cognoms que es repeteixen (al menys una vegada)
d’entre els 95 són, 34 en total10, la qual cosa es força indicativa de la transmissió
familiar de l’ofici. Tot i amb això, amb aquesta sola font emprada, resulta
gairebé impossible precisar més, puix que són moltes les possibilitats i variants
a contemplar.

Tot i amb això, la relació obre en el futur la possibilitat, recorrent
necessàriament a altra documentació, d’estudiar cas par cas el parentesc, o no,
entre ells.

9) Op. Cit. 1, pàgs. 45-46.
10) Ordenat alfabèticament: Alzina, Arboç, Aster, Busquets, Cambi, Camps, Canyadell,

Canyet, Cetellada, Dalmau, Duran, Ferrer (o Farrer), Florensa, Joan, Llorens, Mateu,
Montesquiu, Oliver, Oller, Pallicer, Prats, Riba (o Ribe), Roger (o Roges),
Romaguera, Rossell, Sercós, Saurí, Solsona, Soler, Torra, Vidal, Vila (o Vilar),
Vinyals i Vives.
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A TALL DE CONCLUSIÓ

Entre els anys consulars 1445 (primer del Col·legi d’Apotecaris de la
ciutat de Barcelona) el 1533, foren examinats i obtingueren llicència dels cònsols
per parar botiga 180 apotecaris, els 22 primers, fins l’any 1459, només amb
comprovació dels 10 anys de pràctica prèvia exigits, els restants 158, fins el
1533, amb l’acreditació de 8 anys de pràctica més un examen teòric i un altre
de pràctic.

El 1553, dels 180 apotecaris que obtingueren llicència, només 42 eren
vius, quantitat sensiblement inferior als cinquanta que havia uns anys abans,
segons els fogatjaments de 1497 i 1515, cosa que fa pensar en certa tendència
a la baixa del nombre d’apotecaris de la ciutat.

La documentació emprada obre algunes possibilitats més d’investigació,
com ara una millor identificació d’alguns apotecaris rellevants, com en Pere
Benet Mateu, l’autor del Liber in examen apothecariorum... (1497/1521), o bé
la de transmissió de l’ofici per parentesc.

APÈNDIX (*)

p.232v.

o/ Joan Campi 1445

o/ guillem Vives 1445

o/ barenguer Riba 1445

o/ andreu merquillas 1445

o/ antoni bargada 1448

o/ [en blanc) Iosef “

o/ francí Servera 1453

o/ joan Soler “

o/ pera genis Cetellada “

1445 En lo any m ccc xxxxv per ordinatio de la ciutat fou creat lo Collegi

dels apotecaris en la pressent ciutat de barcelona y fou los dada

potestat de elegir conçols y fou feta ordinatio  que ningu paras

botigua sens licentia de aquells y aci seran continuats tots los que

an obtenguda lissentia ab lo sanalar del any dels consols quils auran

dada lissensia y los obits tindran firma /o/ al marge.

(*) Transcripció lieral. Únicament s’han desfet les poques abreviatures i s’ha regulat
l’ús de la u i la v.
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o/ banet mateu 1456

o/ nicolau lorenç “

o/ joan seuri “

o/ banet bonania 1457

o/ jacme farrer “

o/ marc todori “

o/ toni maior “

o/ delmau costa “

o/ joan rossell “

o/ tristany de ferell “

o/ joan alzina 1458

o/ joan oliver “

o/ pera rajo 1459

En lo present any de m ccc Lviiij obtingueren lo aczamen y los segents son

estats aczeminats.

o/ Antoni jacme 1459

o/ Gaspar gavalda “

o/ guilem ximeni 1460

o/ pera Camps ”

p, 233r, 1a col.

o/ antoni romaguera 1462

o/ gabriel cortes 1464

o/ banet seuri “

o/ pera camps 1465

o/ bartomeu camps 1466

o/ antoni paliser “

o/ jacme guimara 1467

o/ jacme florença “

o/ lorenç merti 1468

o/ aloi vidal “

o/ joan farrer 1469

o/ pau bach 1471

o/ feliu ribe 1472

o/ joan rovirola 1473

o/ franci duran “

o/ antoni arbos “

o/ barenguer ribe 1474

o/ antoni aster “

o/ joan Ribe 1475

o/ gabriel Joan “

o/ antoni lonc 1476

o/ jacme ballet “

o/ Joan veia “

o/ Joan Canyadell “

o/ Joan Cambi “

o/ Joan Soler 1477

o/ pera mateu 1478

o/ pera Canyet “

o/ arcis Cerda “

o/ andreu Calbo “

o/ asteva farrer 1481

  / gabriel astanyol “

o/ marc linars “

o/ marti torroella “

o/ miquel vinyals 1482

o/ pera rossell “

p, 233r, 2a col.

o/ pau planas 1483

o/ banet foxa 1484
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o/ pera gomar “

o/ joan badie 1485

o/ antoni gori “

o/ steva Carbonell “

o/ miquel pla “

o/ asteva sercos alias fonoll “

o/ antoni romaguera 1486

o/ Salvador Sbert “

o/ Rafel sala “

o/ ffranci montesquiu “

o/ baranguer vilar “

o/ miquel bolet “

o/ vissens torra “

o/ antoni roger “

o/ barnat graells “

o/ joan granell 1487

o/ Genis solçona “

o/ malcior ferrer “

o/ antoni farrer “

  / franci duran 1488

o/ jacme carlas banus 1489

o/ rafel corts “

o/ lorens Canyadell “

o/ joan moles 1490

o/ antoni lorent “

o/ joan texidor “

o/ Joan delmau 1491

o/ melcior busquets “

o/ pera casasa “

o/ francesc Çtellada        (**) 1493

o/ joan puix gros “

o/ mateu Solçona “

o/ jonot mateu 1493

o/ pera guillem prats “

o/ joan vinyals “

o/ pera paraller “

o/ joan sellellas “

(**) Anota 1493, però, segurament era 1492.

233v, 1a col.

o/ jeronim tries “

o/ pera grimosacs “

o/ joan bartomeu romaguera “

o/ miquel xanxis “

o/ pera sescorts 1494

o/ franci camps “

o/ joan montesquiu “

o/ melcior regedell 1495

o/ gabriel oller “

o/ luys ros “

o/ pera banet rossell “

o/ miquel alzina 1496

o/ joan florença “

o/ jacme flemia “

o/ banet oliver 1497

  / miquel marc roig 1498

o/ antoni tapies “

o/ franci roges 1501

o/ franci gornes “

  / antoni aster “

  / genis çetellada 1502

  / andreu tudela 1503

o/ pera vidal 1504

  / joan lusano “

  / joan magarola 1507

  / bartomeu gavarrera “

  / bartomeu tença “

o/ barnat vidal “

  / joan bosqui 1508

o/ joan padrosa “

o/ joan vilar “

o/ pera mateu 1509

o/ joan alzina “

o/ joan frexa 1510

  / jacme soler “

o/ rafel cantallops “
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  / miquel çefont “

o/ miquel font “

  / joan bosc de Sitges “

p, 233r, 2a col.

  / pera bonet 1511

  / banet mateu 1512

  / pera martorell “

o/ jacme Roqua 1513

o/ joan latzer Rossell “

  / nicolau torra 1515

o/ joan vives “

  / francesc joan “

  / joan solçona “

  / joan torrent 1516

  / climent fontanies “

o/ joan seuri 1518

o/ gabriel arnau 1519

  / gabriel basaldu “

  / joan arbos 1520

o/ miquel vinyals 1521

o/ joan canyadell “

  / joan vila “

  / jacme gomis “

o/ Jaume Coll 1522

  / joan latzer bosc 1522

o/ pera canyet 1523

  / francesc busquets “

  / miquel alfonço 1524

  / joan florença 1526

  / joan delmau “

o/ gaspar quintana “

o/ jacme serra 1528

  / pera pallisser 1529

  / joan sercos alias fonoll “

  / pera joan “

  / gabriel oller “

  / bartomeu malgues 1529

o/ thomas oliver 1531

  / antoni roura “

  / pau latzer roges “

  / agusti millas “

p. 234r.

  / antic prats alias bosqui 1532

  / pau solanas “

  / jaume dalmau 1533
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EL FARMACÈUTIC TOMÀS PADRÓ (C. 1805-
1864) I LA PUBLICITAT
J.M. Calbet Camarasa i J.L. Ausín Hervella

Actualment encara es pot llegar al llindar de moltes oficines
farmacèutiques que s’hi venen específics i especialitats. El lector ens excusarà
si reiterem la clàssica diferència entre aquests dos vocables. L’específic era el
medicament de fórmula desconeguda, però, al que el seu creador li atribuïa
una acció terapèutica directa sobre algun símptoma o malaltia. En canvi
l’especialitat tenia una fórmula quantitativa i qualitativa perfectament valorada.

Tot i així en aquesta nota considerem que és just tributar un triple
reconeixement a la importància històrica de l’específic. En primer lloc fou un
estímul que va contribuir al desenvolupament de la química farmacèutica.
D’aquesta manera, en segon lloc, participà en la creació de laboratoris
farmacèutics diversos, fins i tot d’alguns que avui dia formen part de la nostra
important indústria farmacèutica. I en tercer lloc, l’específic cooperà, a través
de la seva publicitat, en el sosteniment d’algunes revistes mèdiques i
farmacèutiques, sense oblidar la importància que van tenir en alguns diaris
polítics.

Tomàs Padró fou un dels apotecaris que més actius es van mostrar en la
difusió pública dels específics.Tomàs Padró i Oller nasqué a Manresa c. 1805.
Era fill de Jaume, fuster, i de Maria. No tenim notícies d’on va fer els estudis
que probablement seria a la Facultat de Farmàcia de Barcelona. Obtingué el
títol el 18301. Sembla que passà a residir algun temps a Vilanova i la Geltrú.
Allí seria testimoni directe de les anades i vingudes dels vaixells de les Antilles.
Animat per aquesta visió deuria decidir passar a Cuba, on sembla que regí una
botiga farmacèutica a Santiago de Cuba2. En tornar, es va casar amb Josepa
Carbonell. El 1848 regentava la farmàcia de la Plaça Reial, i, el novembre de
1850 va adquirir la propietat3 de la “Farmàcia del Globo” del carrer del Vidre4

1) Ramon Jordi: “Colectanea...” (Barcelona, Fundació Uriach, 2003, pàg. 687).
2) V. Diario de Cataluña, del 9 d’agost de 1852.
3) V. “El Áncora” del 3 de juliol de 1852, pàg. 47.
4) V. “El Áncora” del 3 de juliol de 1852. Pàg. 47.

REV. SOC. CATALANA HIST. FARM., 9 (27): 27-30 (2014). ISSN 1887-908X
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i, des d’aleshores, segons afirma, els xarops i els altres medicaments eren
elaborats sota la seva direcció. I també va afirmar que, contra el que alguns
deien, no pensava marxar del carrer del Vidre.

Va morir el 27 de setembre de 1864, a l’edat de 59 anys. En aquest
moment residia al carrer Nou de Sant Francesc, 23, primer. La causa de la mort
seria “ascites amb tensió orgànica del fetge”.

A Tomàs Padró el va succeir en la botiga la seva vídua, i posteriorment
seria regida per un farmacèutic Carbonell, que podria haver estat parent de la
vídua5. Posteriorment passaria en mans del farmacèutic Florentino Jimeno
Egúrbide6.

Entre els productes elaborats per Tomàs Padró hi ha les “Pastilles de
Jaramago”, “Elixir del Dr. Guillé”, fabricat a París7, “Polvos atemperantes de
las Antillas”, que, segons deia la propaganda, rebaixaven la irritació de la sang,
i evitaven les sagnies, i, principalment, el “Enolaturo depurativo” contra les
malalties cutànies, la sífilis, el reumatisme “y unas diez docenas de
enfermedades”8.

Curiosament fou un dels cinc farmacèutics que reunits en comissió van
modificar el Reglament de l’Il·lustre Col·legi d’Apotecaris de Barcelona, el
1840, i una de les seves missions seria el control de la publicitat9.

Sospitem que podria haver tingut alguna relació amb la “Casa de Salut”
del carrer del Vidre, 5 primer, on hi havia la botiga. En aquesta casa s’admetien
“malalts interns i externs” i eren tractats amb l’aplicació d’un tractament
vegetal10.

Les “Cases de Salut”, també conegudes com a “Cases de Curació”,  es
podrien considerar com els antecedents de les clíniques actuals. N’hi havia
una, per exemple, al carrer Lancaster, 2 pral. per aquells que no es es podien
medicar a casa seva. Disposava de moltes habitacions “ben ventilades”, algunes
amb luxe i d’altres amb senzillesa. Hi eren admesos malalts a pupil·latge, i,
especialment,  els afectats per la sífilis, herpes, úlceres antigues, escròfules,

5) Ramon Jordi: “Aportació a la història del medicament des de l’òptica d’una farmàcia:
la “Farmacia y Jarabería del Globo” de Barcelona” (V. Gimbernat, 1987, vol VII,
pàg. 69-90).

6) Ramon Jordi: “Aportació a la història del medicament…” pàg. 69.
7) Ramon Jordi: “Colectanea”, pàg. 687.
8) V. “El Sol” del 26 de juny de 1852, pàg. 3.
9) Ramon Jordi: “Aportació a la Història de la Farmàcia catalana (1285-1997)”

(Barcelona, Fundació Uriach 1997, pàg. 463).
10) V. “Diario de Barcelona”, 1852, març, pàg. 1636. I “Diario de Cataluña” del 26 de

juliol de 1852, pàg. 80.



 29



 30

reumatisme,...11. En aquestes “Cases” hi havia metges que atenien als internats12.
La “Casa de Salut” del carrer del Vidre va ser inaugurada el 185213.

És evident que l’ofensiva propagandística de Tomàs Padró tindria efectes
negatius pels metges, que podien observar com els malalts anaven directament
a la Farmàcia del Globo, per a recuperar la salut. I això va motivar que el
metge canari Justo Espinosa, resident a Barcelona i membre de la Reial
Acadèmia de Medicina escrivís l’article “A la Farmacia del Globo”14 on feia
una crítica virulenta contra Tomàs Padró. Afirmava que “alguns farmacèutics”
desencaminaven l’opinió pública i que donaven aire als errors populars. Cadascú
guanya la subsistència o augmenta el seu capital com pot, però la medicina i la
farmàcia no es poden exercir contra la humanitat. I cal tenir cura que la Farmàcia
no faci el ridícul. Segueix dient que la Farmàcia del Globo ven drogues
màgiques, admirables i miraculoses, que ho curen tot. Només amb vint rals es
poden curar deu dotzenes de malalties. Diu que l’Enolaturo nasqué a la botiga
que el doctor Padró tenia a Santiago de Cuba, i no dels salvatges. Critica
durament l’aigua hemostàtica de la Farmàcia del Globo, que segons la
propaganda només amb un glop quedaven suturats els vasos sanguinis. I a més
a més acusa als metges que participen i subscriuen aquestes creences que només
tenen una finalitat comercial. I finalment fa una crida a metges i farmacèutics
per a que tinguin per damunt de tot un bon sentit comú.

11) V. “El Barcelonés” del 17 d’agost de 1851, pàg. 4, i “El Áncora” del 17 de gener de
1852, pàg. 271.

12) V. “El Áncora” del 10 de gener de 1852, pàg. 160.
13) V. “El Sol” del 19 de març de 1852, pàg. 3.
14) V. “Diario de Cataluña” del 9 d’agost de 1852, pàg. 295-296).
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HISTÒRIA DE LA XERINGA
Núria Casamitjana

El nom xeringa, ve del llatí “siringa”, i aquest, del grec “syrinx”, que
vol dir canya o tub. La idea de la xeringa va ser imaginada per Heron
d’Alexandria, enginyer i matemàtic grec del segle I, que va desenvolupar un
instrument rudimentari, format per una bufeta d’animal i una canya, que va
descriure en l’obra que porta per títol Pneumatica, i que a finals del segle XV
s’havia transformat en el dispositiu que permetia administrar les famoses
lavatives.

Però no va ser fins al segle XVII que es van fer els intents per usar les
xeringues de forma similar al que són ara, en aquell moment per inocular
medicaments analgèsics en el lloc específic afectat pel dolor.

L’any 1656 el famós científic i arquitecte anglès Christopher Wren,
conegut per dissenyar la catedral de Saint Paul de Londres, va començar a
realitzar diversos experiments amb l’ajuda de Robert Boyle químic, físic i
inventor irlandès i del Dr. John Wilkins. Havia arribat a la conclusió que els
aliments ingerits eren distribuïts a tots els òrgans per via sanguínia i que si es
posava la substància alimentosa directament en un vas sanguini aquesta faria
el mateix efecte. Així va proposar-se usar la bufeta d’un animal petit i una
ploma d’au per arribar a la vena. Va començar administrant d’aquesta forma
preparats alcohòlics a la vena d’animals, que presentaven vòmits, borratxera...,
en funció del producte injectat. La primera medicació administrada por via
intravenosa a un pacient la va realitzar l’any 1657, en què Wren injectà opi a
un presoner que va perdre el coneixement durant l’aplicació, fet que va
comportar que l’experiment quedés aturat. Encara avui se’n sap poc de la tècnica
exacta que va usar.

En aquestes primeres injeccions s’administrava principalment aigua, opi
substàncies purgants o també sang. Així mateix va ser popular l’administració
de resines de jalapa iniciada per Fabritius (1667) especialment en el tractament
de la sífilis. Però amb la disponibilitat única d’aparells molt simples que no
feien fàcil l’accés a les venes i amb l’ús de substàncies no adequades per a ser
administrades per aquesta via poc es va publicar i avançar en el tema durant
els anys següents.

REV. SOC. CATALANA HIST. FARM., 9 (27): 31-34 (2014). ISSN 1887-908X
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A primers del segle XIX François Magendie va tornar a interessar-se en
aquest tipus d’administració de medicaments encara que sense èxit, excepte
petits resultats en l’administració d’algunes infusions salines. Ara bé el fet que
en aquest començament de segle XIX s’aïllés la morfina i altres alcaloides de
diferents drogues, que com a tals havien estat injectades ja abans en proves per
via intravenosa, va motivar que es tornés a desenvolupar alguna novetat en la
tècnica d’administració.

Així, el 1851, el cirurgià de Lió Charles-Gabriel Pravas va dissenyar
una xeringa en la qual la dosificació s’aconseguia fent voltes a l’eix d’un pistó,
que de seguida va fer fabricar per Charrière i que va passar a usar-se en diverses
cirurgies (la primera vegada per injectar perclorur de ferro com a anticoagulant
i tractar els aneurismes). Era una xeringa que s’introduïa obliquament.

Poc abans dels treballs de Pravaz i coincidint amb l’aïllament dels primers
alcaloides també hi va haver un interès creixent per administrar fàrmacs a través
de la mateixa pell. Inicialment rascant una zona o eliminant-ne la pell i
col·locant-hi un pegat que contenia la substància activa. El 1836 Lafargue a
França va descriure la introducció d’una llanceta impregnada de morfina sota
la pell.

Pel que fa a la xeringa hipodèrmica, clàssicament s’accepta que el 1853,
Alexander Wood, Secretari del Reial Col·legi de Metges d’Edimburg, va
inventar-la. Des del 1849 havia estat treballant amb una agulla buida per
administrar productes al corrent sanguini, a la qual havia col·locat un punt
tallant que permetia introduir-lo sota la pell sense fer cap incisió. Sembla que
la idea de l’administració subcutània li va venir en considerar possibles
modificacions que podien introduir-se a la xeringa de Pravas. Així mateix va
passar a usar una xeringa amb vidre que li deixava estimar la dosi administrada
en base al líquid contingut a l’interior que d’aquesta forma podia observar.

L’invent li va permetre injectar morfina a la seva esposa malalta de càncer,
però tristament la seva dona va morir d’una sobredosi de morfina. El 1854
Wood va inventar l’agulla metàl·lica buida. L’invent va servir perquè s’usés
morfina per a qualsevol tipus de dolor, reumatisme, gota o mal de queixal.

Quan Wood va introduir el mètode d’administrar el medicament sota la
pell va usar el terme “via subcutània” derivat del llatí. Quan després el 1858 el
cirurgià de Londres Charles Hunter va descriure i ampliar el mètode
d’administració va introduir el terme “hipodèrmic” a partir del grec. La raó per
posar-hi un nom nou era que l’acció no quedava solament a nivell local sinó
que s’estenia més enllà del lloc d’aplicació, fet que el considerava
extremadament innovador i volia posar èmfasi en una nova via d’administració
de medicaments. Fins aquell moment no s’havia passat a considerar l’efecte
sistèmic dels productes injectats. Alexander Wood encara que reconeixia alguna
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acció sistèmica creia que en l’administració subcutània de la morfina l’activitat
de la substància era majoritàriament local i que l’ús de la xeringa permetria
dipositar la substància més a prop del nervi que altres sistemes i així aconseguir
una millor eliminació del dolor.

El 1855 Wood va publicar la descripció de la seva xeringa amb el títol
“New Method of Treating Neuralgia by the direct aplication of Opiates to the

Painful Points”. Posteriorment el juliol de 1858 en la reunió anual de la Bristih

Medical Association va explicar que la injecció administrada contenia morfina
en sherry perquè va considerar que irritaria menys que l’alcohol i perquè no
oxidaria tant l’instrument com faria una solució d’opi en aigua.

La xeringa, sense l’agulla perquè s’ha perdut, es pot veure en el museu
del Royal College of Surgeons d’Edimburg. Tampoc hi ha documents de Wood
que descriguin en detall l’agulla.

Durant tot el segle XIX i començament del XX la via injectable més
habitual va ser la subcutània i les descripcions que hi ha de la intravenosa la
presenten com a via incòmode i a evitar. Segurament perquè administraven
dosis elevades de substàncies no preparades per a la finalitat a la que es
destinaven.

L’any 1856, el doctor Baker, de Nova York, en una visita a Edimburg,
havia conegut la xeringa de Wood que fabricava Ferguson de Londres i així la
portà a Estats Units. Allà l’empresa George Tiemann, de Nova York, produí la
primera xeringa hipodèrmica fabricada als Estats Units i a partir d’aquell
moment va passa a ser més usual l’ús de xeringues i agulles per tractar el dolor
i massivament per als ferits de la Guerra Civil (1861-65) dels Estats Units.
Aquestes xeringues estaven fetes de diversos materials, com vidre i plata entre
altres. Els pistons eren fets normalment de cuir.

Els anys 1860 i 1861 Pasteur havia desenvolupat els treballs sobre la
fermentació i els gèrmens patògens i el 1867 Lister havia incorporat la noció
d’antisèpsia a la cirurgia, calia passar a esterilitzar els instruments i modificar
per tant la xeringa.

El 1895 Wulfing Lüer va dipositar una patent de fabricació d’una xeringa
ja tota de vidre. El 1902 la casa Colin, successors de Charrière, van fabricar
una xeringa, anomenada de Roux, esterilitzable però amb pistó de cautxú.

En aquell moment el procediment d’esterilització consistia en passar-
les o dipositar-les en alcohol dins el propi estoig, normalment metàl·lic, o bullir-
les en aigua. Mètodes tots ells feixucs i no cent per cent asèptics. Amb aquestes
actuacions moltes vegades el pistó quedava travat i l’agulla acabava desllustrada
o fins i tot oxidada.

El 1950 el nord americà Arthur E. Smith va patentar una xeringa per
usar només una vegada, i quatre anys més tard Becton i Dickinson van preparar-
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ne industrialment una (de vidre i també d’un sol ús) que es va usar en
l’administració de la vacuna de la poliomielitis del Dr. Salk a un milió de nens
als Estats Units.

El 1955 l’empresa Roehr va introduir una xeringa hipodèrmica de plàstic
anomenada Monoject, fet que va portar a Becton i Dickinson a desenvolupar
també xeringues de plàstic similars.

A l’any següent 1956 el farmacèutic Colin Murdoch de Nova Zelanda
va patentar una altra xeringa plàstica ja totalment rebutjable i d’un sol ús...

Aquest període dels anys cinquanta va ser per tant el de reconeixement
del risc de contaminació de les agulles usades i de l’interès en el
desenvolupament d’especificacions d’esterilitat i seguretat.
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ADENDA (IV) A LA OBRA “NOTAFILIA Y
CIENCIAS DE LA SALUD”
Jaime Casas Pla

Prosiguiendo la línea iniciada en anteriores números de esta publicación
(Adendas I, II y III) y como complemento a la obra del autor, se presenta en
esta ocasión nuevos valores con el busto del médico Antonio Agostinho Neto,
fundador de la República de Angola.

El Banco Nacional de Angola, aprobado por la Asamblea Nacional, en
Luanda, por ley por una mayoría de 155 a 15 votos, anunció que en el año
2013 emitiría progresivamente una serie de valores de billetes de banco con
las mismas denominaciones que las existentes (1, 5, 10, 50, 100 kwanza
(existentes desde 1999), 200, 500 y 1.000 kwanza (desde 2004) y 2.000 kwanza
(desde el año 2006) a las que se añadirían los valores de 5.000 y 10.000 kwanza,
si fuera necesario, con mayores medidas de seguridad, entre otras, la inclusión
de microtextos y marcas visibles a la luz ultravioleta.

Los billetes contarían con la figura escultórica angoleña del “pensador”,
símbolo de la cultura nacional y una de las más hermosas piezas de origen
Cokwe, y dos efigies ligeramente superpuestas del fallecido fundador de la
nación Antonio Agostinho Neto y del actual jefe de estado, José Eduardo dos
Santos (véase biografía y datos notafílicos en la obra del mismo autor “Notafilia

y Ciencias de la Salud: Personajes, Simbología e Instituciones” (El Prat de
Llobregat, 2011), págs. 162–169.

Hasta la fecha únicamente se tiene conocimiento de la puesta en
circulación de los billetes de los valores entre 50 y 5.000 kwanza, no estando
actualizados, salvo posibles firmas de los responsables bancarios, las notas de
1, 5 y 10 kwanza, ni puesto todavía en el marcado el de mayor valor de 10.000
kwanza.

Los billetes están impresos por la empresa rusa Goznak, fundada en
1818 por Agustín de Betancourt.

Todos los billetes emitidos de esta serie tienen como denominador común
del reverso, junto al escudo heráldico del país, escenas de cascadas, cataratas o
presas, sobre la cual sobrevuela un pájaro, tal como se indica en el cuadro
adjunto.
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Valor Catarata del reverso Tamaño (mm)
50 kwanza Cuemba 145 x 66
100 kwanza Binga 155 x 66
200 kwanza Tchimbue 155 x 66
500 kwanza Andulo 155 x 66
1.000 kwanza Kalandula 162 x 65
2.000 kwanza Dande 162 x 65
5.000 kwanza Presa de Kapanda 166 x 65
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SABIA QUE...
...l’equivalent al Catálogo de Medicamentos que edita el Consejo

General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos s’anomena Dictionnaire Vidal

a França, Rote Liste a Alemanya i Bristish National Formulary (BNF) al

Regne Unit?

Núria Casamitjana

La denominació de Dictionnaire

Vidal del catàleg francès prové de que  fou
Louis Vidal qui el 1914 va reagrupar unes
fitxes farmacològiques en un primer
catàleg titulat Dictionnaire des spécialités

pharmaceutiques, en aquell moment amb
338 productes. Per a l’edició va associar-
se amb altres, però de seguida només va
quedar el seu nom. La publicació és anual
amb el resum de les característiques del
medicament i encara que no és l’única font
d’informació sobre els medicaments
francesos si que és la més coneguda.

El Catálogo del Consejo s’edita des
de 1974, els primers anys com a simple
llistat informàtic i des de 1977
pràcticament en el mateix format actual.
Fins a l’any 2005 va dir-se Catálogo de

Especialidades Farmacéuticas, i a partir
de 2006 Catálogo de Medicamentos per ajustar-se al canvi legislatiu
corresponent.

Abans del Catálogo el farmacèutic podia consultar aquí el Diccionario

Español de Especialidades Farmacèuticas DEDEF, editat a Sant Sebastià des
del 1946. La publicació va continuar fins al 1972 i incloïa tots els medicaments
per ordre del nom i la llista dels laboratoris espanyols també per ordre alfabètic.
Posava el preu del medicament i la dosi habitual per a adults avisant que «en la

mayoría de casos no se pone la dosis para niños siendo el médico quien debe

fijarlas». Trimestralment publicaven de forma acumulativa un suplement en el
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que s’incorporaven tots els medicaments posteriors a l’edició en curs, amb la
qual cosa només calia usar un suplement posterior al llibre que editaven cada
dos-tres anys.

En el cas del Catálogo, la publicació és anual i per mantenir-lo actualitzat
en format paper hi ha les llistes mensuals que publiquen dins el Panorama

Actual del Medicamento, llistes que són acumulatives de l’any.
Ara els mitjans electrònics ens proporcionen unes possibilitats de

consulta de les dades permanentment actualitzades, i pràcticament tots els països
tenen també el catàleg en format electrònic amb el mateix nom o no segons els
llocs. Però així i tot l’edició en paper continua publicant-se.

A Alemanya amb el nom de Rote Liste que començà el 1935.
Al Regne Unit l’anomenat Bristish National Formulary (BNF) que va

néixer com a continuació d’un formulari de guerra. Quan la Segona Guerra
Mundial va acabar i per voluntat de la Royal Pharmaceutical Association i de
la Bristish Medical Association va editar-se el 1949 per a ús general. Fins a
l’any 1976 sortia un volum nou cada tres anys, però l’ús anava a menys. A
partir de 1981 la publicació es fa dues vegades l’any al març i al setembre. La
publicada al setembre de 2014 és l’edició número 67.

Com a curiositat final, tant Rote Liste com el Dictionnaire Vidal són
vermells sempre. En canvi el BNF va canviant de color blau, vermell, púrpura
i en aquesta edició 67 verd. El Catálogo del Consejo abans tenia un color
diferent cada any (verd, vermell, blanc…) però des del 2005 fins al 2013 l’han
publicat sempre blau en diversos tons. El Catálogo de Medicamentos 2014 és
morat.
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COMENTARIOS SOBRE TEXTOS ACTUALES
DE INTERÉS PARA LA HISTORIA Y LA
PROFESIÓN FARMACÉUTICA:
EAT BUTTER.
Eusebi Carreras Ginjaume

La portada del Time1 que se reproduce
es, sin lugar a dudas, sorprendente. Durante
décadas la mantequilla2 ha sido acusada, por
su contenido en grasa saturada y colesterol,
de promover la formación de placas
ateromatosas en las arterias y, como
consecuencia, causa de infartos de miocardio,
al igual que la grasa saturada de las carnes
rojas, pero esta estigmatización, que se inició
en U.S.A. a finales de la década de los 70 del
pasado siglo, parece que ha llegado a su fin3.

En poblaciones como la norte-
americana, donde la obesidad prevalece, el
conocimiento de que la grasa contiene más
calorías por gramo que los carbohidratos o
las proteínas, condujo a la conclusión de que
rebajando la tasa de ingesta en grasas y

sustituyéndola por glúcidos se reduciría la tasa de obesos y además disminuiría
el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares.

1) 2014 June 23:23-27.
2) A lo largo de décadas se ha aconsejado sustituirla por margarina pero hoy se sabe

que esta última contiene ácidos grasos trans que numerosos estudios demuestran
que su consumo aumenta el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares. Ver:
Igbal MP: Trans fatty acids - A risk factor for cardiovascular disease. Pak J Med
Sci. 2014 Jan; 30(1):194-97.

3) Caramia G: “Butter, my love” joy, sorrow and rehabilitation: not simply cholesterol
and saturated fatty acids. Pediatr Med Chir 2014 Mar-Apr; 36(2):65-73.
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En contra de lo esperado, el índice de población obesa sigue al alza -
más de un tercio de la población, dado que a más glúcidos, más glucosa y más
síntesis de triglicéridos- y la diabetes del adulto se ha incrementado un 166%
desde 1980 a 2012 -resistencia a la insulina- al tiempo que la enfermedad
cardiovascular sigue siendo la causa de defunción número uno.

Es por lo anterior que durante estos últimos años se han publicado
muchos trabajos poniendo en duda que la grasa produzca obesidad y que
constituya un factor de riesgo para el corazón4.

Y si bien es evidente que las grasas saturadas elevan la tasa de LDL
colesterol -con el riesgo de producir enfermedades cardíacas- también aumentan
los niveles de HDL -que extrae el LDL de las paredes vasculares- lo que permite
elucubrar que en realidad, la ingestión de grasas saturadas produce un efecto
de neutralidad y, es más, se ha llegado a suponer que con este mecanismo se
produce un “lavado cardiovascular”.

En el fondo de la cuestión está la racionalidad, ingerir una dieta
equilibrada es la mejor práctica para vivir más años y en cuanto a la grasa en sí,
un conocido cardiólogo barcelonés dice siempre que el cuerpo humano se
comporta como una puerta. Si no hay grasa en los goznes, chirría y si la hay en
exceso se te va de las manos.

4) Riera-Crichton D, Tefft N: Macronutrients and obesity. Revisiting the calories in,
calories out framework. Econ Hum Biol 2014 Jul;33-49.
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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.- Treure fragments d’alguna cosa.
2.- Droga.
3.- Onomatopeia que reprodueix un soroll

intens. Mirar amb insistència.
4.- Moviment oscil·latori de les aigües de

la mar. Cos, en oposició a la psique.
5.- Cansat, enfastidit. Que té existència

efectiva. Capgirat: Virtut teologal.
6.- Amb una R al final: negoci. Consonants.

Eina.
7.- Capgirat: Riu europeu. No presenta cap

malaltia. Capgirat: Corda gruixuda
d’espart.

8.- Capgirat: Denominació comú
internacional. En castellà: Ensumar.
Antic sobirà de  Índia.

9.- Refugi de tot animal salvatge. Capgirat:
Després de nou. Capgirat: Inici de
ranitidina.

10.-Manera de fer alguna cosa segons regles.
Capgirat: Pronom. Estimat.

11.-Dit del nombre gramatical que indica
tres persones o coses en oposició al
singular, dual i plural.

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ordenades:
1.- Ciència que estudia les plantes.
2.- Tornar a unir.
3.- Necessita una brúixola.
4.- Consonants. La mateixa consonant.
5.- Ocell. Senyor. Petita depressió del

terreny  que s’entolla quan plou.
Consonant.

6.- Disc de llarga durada. Punt cardinal.
Nom del profeta. Vocal.

7.- Capgirat: Article. Mg.
8.- Capgirat: Nota musical. Confusió,

avalot.
9.- Imprescindible per jugar al parxís.
10.-Capgirat: Cognom d’un general americà

cap de les forces confederades quan la
guerra de secessió americana. Culpa del
metge. .

11.-Consonants. Preparat obtingut per
infusió o decocció i usualment ensucrat.

12.-Intentar esbrinar allò que no ens
correspon.

13.- Arreglar.
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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 R E T A L L A D E S

2 E S T U P E F A E N T

3 B U M U L L A R

4 O N A S O M A F E

5 T I P R E A L I T A P

6 A F E G D A I N A

7 N I R S A N A T S E R

8 I C D O L E R R A J A

9 C A U T A S U I N A R

10 A R T I L C A R

11 T R I A L
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