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L’edició d’aquesta Revista és possible gràcies a tots
els socis, a través de les seves quotes, i també a les
donacions, en concepte d’aportació als fins de la
Societat, de les següents entitats:

Laboratori 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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LES PINTURES DE LA FARMÀCIA DE SANTA
MARIA LA REAL DE NÁJERA
(Museu Cusí de Farmàcia)
Martí Pujol, Jordi Dolz

El nucli central que dona personalitat al Museu Cusí de Farmàcia es
la farmàcia de l'abadia benedictina de santa Maria la Real de Nájera a la
Rioja, comprada l'any 1921 pel Sr. Joaquim Cusí i instal·lada als Labora-
torios Norte de Espanya al Masnou uns anys després. La farmàcia d'estil
barroc correspon a la renovació feta entre 1781 i 1785 en les dependències
de la casa de l'abat davant del monestir. Entre els elements decoratius
destaquen poderosament les 75 pintures de les portes i dels armaris amb
dibuixos d'animals exòtics o propis de la regió, de paratges camperols i de
la façana del monestir.
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Són pintures a l'oli sobre fusta fetes amb pocs mitjans: algunes pin-
tures de les portes es composen de dues peces de fusta pintades en lloc
d'una sola com seria el més normal.

Observant l'estil del dibuix i del traçat es poden diferenciar la ma de
al menys dos artistes diferents, ambdós desconeguts encara que probable-
ment es tractava de monjos o llecs afeccionats a la pintura que volien de-
corar les portes i els armaris de la renovada farmàcia barroca. En general
són dibuixos senzills, poc refinats i polits, però el conjunt de les pintures
té un deliciós caràcter popular i ens evoca l'art naïf caracteritzat per la es-
pontaneïtat i la ingenuïtat.

Semblen dibuixos fets per infants i això reforça la idea de que els ar-
tistes eren autodidactes i sense una formació acadèmica. Altres aspecte
rellevants són l'ús de colors vius i de perspectives errònies dutes a terme
per intuïció.
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La gran quantitat d'animals pintats fa pensar que els artistes es van ins-
pirar en alguns animalaris de l'època que eren publicacions molt freqüents.
Hi han animals propers i quotidians com el gos, el gat, el cavall, el bou, la
vaca, la cabra, el xai, el cérvol, el llangardaix, l'ànec, el paó i el corb; i altres
d'exòtics com l'elefant, el cocodril, el mico, el lleó, l'ós formiguer, la llama, el
dromedari. En alguns casos no se sap massa bé quin es l'animal representat.
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La presència d'aquests animals rars tampoc ha d'estranyar: Nájera
estava dins del Camí de Santiago, hi passaven molts peregrins i rebia la
influència de gent que havia viatjat molt i coneixia aquests animals exòtics;
a l'època hi havia un gran interès pels descobriments geogràfics i per la
fauna dels països africans i americans. 

Segurament es poden donar significats simbòlics a molts d'aquests
animals. Per exemple, el corb que es troba en moltes pintures representa
l'animal bo que alimenta Sant Benet i els ermitans amb pa i portant bran-
ques d'oliverera; i també l'animal misteriós dels alquimistes medievals que
recerquen nous remeis. El cocodril tenia un gran interès en la medicina
de l'època ja que s'emprava per tractar la impotència i les cataractes. El
lleó representa la força, el gat l'agilitat, el gos l'olfacte afinat, el cavall el
poder viril, el cérvol el correcte funcionament dels intestins, l'oriol la res-
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piració sense fatiga i altres animals significats diferents possiblement re-
lacionats amb les propietats del remeis guardats en els armaris correspo-
nents.
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En les pintures es poden obser-
var diferents edificis, com la façana
de l'església del segle XIV del ma-
teix monestir de Nájera, construc-
cions rurals i escenes i paratges
camperols de l'entorn: el pescador,
el caçador, el moliner, les aiguade-
res, el llenyataire, les vinyes de la
Rioja...tot dins paisatges propis de
l'altiplà castellà, amb poca vegetació
i arbres de disseny esquemàtic.
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Finalitzem aquesta presentació amb alguns comentaris sobre pintu-
res concretes. Una aiguadera amb el canti al cap anant a buscar aigua en
una font de tres dolls. Un animal (potser una llúdriga) pescant en el riu.
Un camperol amb una estrany casc pujant a un arbre. Un ruc carregat de
llenya. Un ós davant d'un edifici que podria encloure un columbari i rus-
cos d'abelles. Un simi d'estranyes orelles amb una poma vermella.
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La recopilació fotogràfica d'aquesta comunicació ha estat efectuada
per la Sra Margarida Nadal a qui agraïm la seva col.laboració. 

Moltes gràcies per la seva atenció.
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ELS SECRETS D’UNA ESCALA
Buhigas Cardó, Maria Rosa. Niubó Prats, Francesca.

Museu Cusí de Farmàcia. Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

Aquesta comunicació te per objectiu presentar i analitzar els docu-
ments i alguns efectes que es van trobar l’any 2003, dins d’un cilindre
metàl·lic, al moment de remodelar una escala de fusta de l’edifici principal
dels llavors anomenats Laboratoris Cusí, i que avui dia estan conservats
al Museu Cusí de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

L’any 1925 el farmacèutic de Figueres Joaquim Cusí propietari de
Laboratorios del Norte de España va decidir traslladar el laboratori prop
de Barcelona, i així, el juny del 1925 es van inaugurar unes noves instal·la-
cions al Masnou. Des d’aquella data el laboratori segueix instal·lat al ma-
teix lloc i encara es conserva, com a edifici catalogat, la part noble
edificada el 1925. 

L’any 2003 l’escala de fusta de l’edifici principal, construïda l’any
1926, es trobava en mal estat, motiu pel qual es va procedir a substituir-la.
En treure l’escala vella es va trobar un cilindre de ferro que contenia do-
cuments i objectes que, segons està escrit en els mateixos, el Sr. Cusí se-
guint un costum bastant arrelat va enterrar com a testimoni de l'època.

Els documents i efectes trobats són de diferents tipus, la major part
relacionats amb el laboratori i altres de caire més social i polític.

A continuació s’exposa un petit resum del seu contingut.

Amagats a l‘interior del cilindre hi havia un exemplar de Octubre de
1925 de la revista Pàssim “Revista de especialidades farmacéuticas y de
interés profesional” on es documenta la inauguració de les noves instal·la-
cions, i un conjunt de cartes signades pel propi Sr. Cusí dirigides majori-
tàriament a metges i oftalmòlegs.
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D’aquestes cartes n’hi ha 28 de diferents tipus que s’han inventariat
segons el llenguatge en que van ser escrites, 13 en Castellà (una d’elles di-
rigida a Mèxic), 9 en anglès (una d’elles dirigida a l’Índia), 4 en francès
(una d’elles dirigida a Tunísia) i 2 en italià. El tipus de producte o servei
que s’oferia en 8 d’elles es refereix a la pomada d’òxid groc de mercuri,
que era el producte més important del laboratori en aquell temps, 4 trac-
ten d’altres productes oftalmològics (col·liris, gelatinoides), 3 de pomades
(dermoses) i la resta eren per oferir altres tipus de productes no oftalmo-
lògics, o per acompanyar l’entrega de mostres. Fins i tot hi ha una carta
dirigida a veterinaris, promocionant l’ús del preparats Cusí per utilitzar
en afeccions oculars en animals.

Juntament amb les cartes esmentades, també hi havia uns fulletons
contenint una carta signada i dues fotografies del nou laboratori en cas-
tellà, anglès i francès comunicant als metges la inauguració de les noves
instal·lacions del Masnou,, així com 7 opuscles editats entre 1924 i 1926
en les tres llengües abans esmentades, la majoria amb imatges altament
suggeridores des de el punt de vista publicitari.
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Per alguna raó, probablement per obsequiar als metges i oftalmòlegs,
el laboratori assumia les traduccions i edicions de llibrets antics, així també
hi havia entre els documents soterrats, uns exemplars de una traducció
feta al 1922 del “Tractatus Egritudinibus oculorum segle XII” i l’edició del
1924 de “Arte y humor en medicina: selección de grabados reproduciendo
célebres pinturas y asuntos humorísticos y satíricos, de carácter médico”. 

El Sr. Joaquim Cusí va decidir també incloure en el cilindre, uns
exemplars d’ algunes publicacions de caire científic de diferents autors
que el laboratori publicava i entregava com a obsequi als metges, traduint-
los també segons el país on anaven destinats. Com a exemple podem citar
la publicació “El bismuto por via venosa en el tratamiento de la sífilis” del
Dr.J.Barrio de Medina del 1924, o bé fulletons dirigits al públic en general
com el “Breviario de las enfermedades de los ojos descripción de las más
comunes y manera de curarlas” publicat el 1919 o “El blenocol Cusí, pre-
venir es mejor que curar” del 1926, que aportava instruccions i normes de
comportament per tal d‘evitar el contagi de les malalties venèries.
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A part dels documents que hem citat també hi havia unes monedes
de curs legal i alguns estoigs de medicaments del laboratori.

Tot el que hem citat fins ara constitueix un testimoni de la situació
del laboratori, però Sr. Joaquim Cusí també hi va afegir un escrit propi de
5 fulls, mecanografiat en llengua catalana, de l’Abril 1926, amb la intenció
que fos soterrat amb tots els demès objectes i documents que hem enume-
rat abans. De l’anàlisi d’aquest document es pot dir que te dues parts di-
ferents, a la primera part exposa les raons que l’han dut a bastir un nou
laboratori proporcionant moltes dades sobre la seva construcció i sobre
la seva activitat, i a la segona part, de caràcter molt més personal, aporta
unes reflexions de gran valor testimonial sobre el context social i polític
del moment.

Primerament descriu la construcció de les noves instal·lacions del
Masnou.

“En Abril de 1922 es comensaren els basaments del que
avui s’anomenen LABORATORIOS DEL NORTE DE ES-
PAÑA destinats a l’elaboració de preparacions farmacèu-
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tiques especialitzades .... L’edifici ha sigut terminat l’any 1925.
Durant els tres anys que ha durat sa construcció, s’han
construït també les sis cases situades darrere el mateix i a uns
350 m de distància , la casa del soci Carles Cusí a ma esquerra
i distant 200 metres avall.....”

A continuació explica la fundació i desenvolupament dels laboratoris
des del seu origen i ja deixa entreveure el seu esperit dinàmic emprenedor
i innovador.

“...Es procura donar, ja des de els comensos , als Labo-
ratoris una ampla organització ; en l’actualitat s’envien pro-
ductes i s’està en relació constant i directe amb metges dels mes
variats paissos; i entre ells EUROPA :Bélgica, Espanya, i Co-
lonies Africanes, Grecia, Holanda, Inglaterra, Italia, Portugal,
Suissa. ASIA: India. AFRICA: Egipte, Transwaal, Tunis. AME-
RICA: Canadá, Colombia, Cuba, Chile, Estats Units d’Ame-
rica, Mèxic, Perú, Puerto Rico, República Argentina, República
del Salvador. OCEANIA: Islas Filipinas.”

Més endavant relaciona amb nom i cognoms la filiació de tots els em-
pleats caps de secció i de les persones que intervingueren a l’obra.

A partir d’aquest punt el document pren un caire més personal i
aporta unes reflexions i anàlisis de la situació social i política de Catalunya
d’aquell moment, fent molt evident com el seu estat d’ànim, en front de
la situació del país, ha passat de l’optimisme per la constitució de la Man-
comunitat de Catalunya i les esperances en el progrés del país que aquesta
podria comportar, de les quals ell se’n setia content d’haver-hi col·laborat,
al pessimisme pel canvi de situació degut a l’establiment de la Dictadura
de Primo de Rivera al 1923, la qual, per un home de caràcter catalanista i
lliberal com era en Joaquim Cusí representà l’esfondrament de las seves
esperances de progrés per Catalunya.

“ Quan es començaren els Laboratoris, tot Catalunya vi-
brava en un gran desig d’emancipació i d’independència...
Fruit d’aquest anhel sentimentalment sentit, fou un pregon
desig de regeneració i progres... Era constituïda la Mancomu-
nitat de Catalunya i ella cuidava, en lo material com en lo
intel·lectual , de crear a Catalunya lo que hi mancava; carre-
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teres, ferrocarrils,…” “ Creu lector , que ha sigut un gran goig
per nosaltres viure aquestos moments frenètics d’ànsia
d’emancipació i que hem sentit una fonda satisfacció de po-
guer ajudar a viure aquest vigorós moviment.”

“ Una dictadura substituí el Parlament, i la censura de la
premsa i la persecució de tot lo que a l’enaltiment de les coses
de Catalunya pogués relacionar-se, vingueren a ofegar la plena
activitat de què aquest moviment gaudis..”

Tot i que era conscient de la dificultat del moment, fent honor al seu
caràcter emprenedor i lluitador i al seu gran amor a Catalunya acaba el
seu escrit amb una crida esperançada per les generacions que han de venir.

“ Esperem que aquest estat d’opressió no serà perdurable
i que nostres generacions venidores veuran assolit l’ideal pel
qual nostre generació tant a treballat”

S’ha de dir també, que el Sr. Joaquim Cusí va enterrar
l’any 1935 amb motiu de les obres del nou magatzem, un
segon testimoni, semblant a aquest cilindre recuperat de sota
terra, que no s’ha trobat mai, però el coneixem gràcies a que
es va guardar una copia d’un dels documents que contenia,
en la caixa forta dels Laboratoris. No parlarem d’aquest
segon document encara més extens que el de 1926, sols men-
cionar que en ell explica que uns documents semblants es van
enterrar com a primera pedra quan es va iniciar la construc-
ció de l’escala de fusta. Aquest comentari va permetre buscar
aquest llegat quan es va tirar a terra l’escala vella per fer-ne
la remodelació. En aquest nou escrit de 1935 repassa tots els
esdeveniments polítics i socials per acabar amb un missatge
agredolç respecte a l’esdevenidor tal com ja ho feu en el do-
cument del 1926. Per segona vegada el Sr. Cusí ja intueix la
derrota del seu ideal catalanista, tal com la història ho demos-
trà posteriorment.
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APORTACIONS A FLORA
CATALANA ANTIGA,
1. Hedera helix L. (Araliaceae)
Cèsar Blanché i Vergés
Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona i Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya

INTRODUCCIÓ
Es presenta la primera d’una sèrie d’aportacions que documenten la

presència de plantes vasculars a les terres de parla catalana durant l’An-
tiguitat, orientades a la preparació d’un Inventari de Flora Catalana An-
tiga, projecte que va ser presentat a les XI Jornades d’Història de la
Farmàcia (2013). L’espècie tractada, amb caràcter de prova pilot, és l’heura
(Hedera helix L., Araliaceae)

MATERIAL I MÈTODES
Per a cada tàxon es recopilen les dades arqueobotàniques (presència

de fragments macroscòpics o microscòpics conservats als jaciments), ar-
queo- i paleopol·líniques (reconstrucció de la vegetació i del paisatge),
iconogràfiques (representacions i il·lustracions de plantes en ceràmiques,
pintures, escultures, monedes i tot altre tipus d’objectes utilitaris, de re-
presentació, religiosos, etc.), epigràfiques (inscripcions sobre tot tipus de
substrats), provinents de textos clàssics (literaris, científics, tècnics, etc.) i
de qualsevol altra mena, també sobre els usos i significats si s’escau. El pe-
ríode cronològic considerat abasta des de la Protohistòria fins a l’Anti-
guitat tardana, l’àmbit territorial i el tesaure botànic és el de BOLÒS et
al. (2005) i el criteri taxonòmic adoptat és el de The Plant List (2013). Les
informacions recopilades, obtingudes de treball de camp, repositoris de
documentació i museus, són emmagatzemades en una base de dades en
format Miscrosoft Access.
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RESULTATS
Les dades inventariades per a Hedera helix, fins a 15/9/2015, inclouen

un total de 53 registres, que s’han agrupat a l’Annex 1. En aquest annex
s’indica, per a cada cas: la localitat d’origen, el context cultural, la crono-
logia de la mostra, objecte o citació, una breu descripció de la mostra i les
referències bibliogràfiques, gràfiques o d’altre tipus que la documenten.
Per motiu de la restricció d’espai de la present publicació, l’Annex 1 i les
referències documentals es troben disponibles de manera permanent com
a material complementari de lliure accés al Dipòsit Digital de la Univer-
sitat de Barcelona (http://hdl.handle.net/2445/103523). Es resumeixen a la
Taula 1.
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Tipologia de la mostra
Nbre de Context cronològic /
mostres cultural

MOSTRES ARQUEOLÒGIQUES

Epigrafia 10 ROM

Iconografia 7 IBE, ROM

Ceràmica 16 PUN, GRE, IBE, ROM

Mosaic 7 ROM

Joieria/Orfebreria 4 ROM

Escultura 7 ROM

Pintura mural 1 ROM

Total mostres arqueològiques 52

MOSTRES BIOLÒGIQUES

Pol·len 1 IBE

Total mostres biològiques 1

TOTAL MOSTRES 
53DOCUMENTADES (2015)

Taula 1. Resum de les mostres documentades de Hedera helix L. (Araliaceae) a Flora Catalana
Antiga . Dades inventariades fins a 15/9/2015). Abreviatures: GRE = grec; PUN = púnic; IBE =
ibèric; ROM = romà.
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Figura 1.- Representacions de l’heura (Hedera helix L.) en testimonis arqueològics de Flora Catalana
Antiga (II). Dalt Esquerra: Fragment de ceràmica àtica de figures roges amb representació d’escenes
dionisíaques (Neapolis d’Emporion), s. V- IVaC, MAC-Empúries. Dreta: Terracota púnica de motlles
de pa sacre; gravat negatiu de fulles d’heura, aliment funerari per al més enllà. I’bšm (Eivissa), s. IV-II
aC, MAEF-Eivissa (Puig des Molins). Centre Esquerra: Transposició desplegada de la decoració del
‘Vas dels guerrers de La Serreta’, s.IV-III aC Jaciment ibèric de La Serreta (Alcoi). Baix Esquerra:
Fragment de càlat decorat. Lleida, recuperat del jaciment ibèric ilerget de Gebut (Soses, Segrià). MNAC
– Institut d’Estudis Ilerdencs- Museu de Lleida. Baix dreta: Inscripció en làpida funerària de Luci Ocu-
laci Recte en pedra calcària amb hedera distinguens. Necròpolis romana de Puig des Molins (Eivissa),
s. II dC (HISPANIA EPIGRAPHICA 8964) MAEF.
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Figura 2.- Representacions de l’heura (Hedera helix L.) en testimonis arqueològics de Flora Catalana
Antiga (II). Dalt Esquerra: Baix relleu en marbre: pilastra, possiblement pertanyent a un moble d’ex-
terior, decorada amb plantes de jardí, entre les quals, heura. No és segura l’atribució a la Vil·la romana
de Torre Llauder (Iluro, Mataró). Podria provenir del taller de l’Alcúdia d’Elx. s. II-III dC, Museu de
Mataró. Dalt Dreta: imatge de Hedera helix en fruit al natural, que permet apreciar el detall de la pi-
lastra en marbre de l’esquerra. Baix Esquerra: Fragment (vora) de vas monumental romà en marbre
amb representació de Bacus i de Silè, amb garlandes amb heura i vinya, trobat a Tarraco (s. II dC),
Museu Arqueològic de Tarragona - MNAT 45459, Baix Dreta:Mosaic B (emblema Z) amb composició
d’ocells i motius vegetals (entre els quals, l’heura). Albesa, vil·la romana del Romeral (s. IV dC). Museu
de Lleida.



DISCUSSIÓ
L’heura (Hedera helixL., Araliaceae) és una espècie medicinal i tòxica,

silvestre en hàbitats del domini de l’alzinar, present a la flora catalana dels
nostres dies (BOLÒS et al., 2005). L’heura (Κιττός) és esmentada en di-
verses ocasions per Teofrast (HP). Plini (HN 16.144-152) descriu l’heura
(hedera) en profunditat i, seguint el mateix Teofrast (HP III.18.6-9), esta-
bleix que n’hi ha de tres menes, dites “negra”, “blanca” (probablement una
altra planta) i una tercera anomenada “hèlix”, que al seu torn es divideix
en d’altres, de manera que hi hauria diverses varietats d’aquesta helix cone-
gudes al s. I dC. (JASCHEMSKI et al., 2002). El polimorfisme inventariat
pels antics és interpretat en l’actualitat de manera que al nostre territori hi
viuen H. helixL. subsp. helix (abundant a tot el país) i la subsp. rhizomatifera
McAllister (de les muntanyes mediterrànies calcàries del S. i E ibèric), di-
ferents de les heures atlàntiques i occidentals ibèriques (H. hibernica, H.
maderensis) (VALCÁRCEL et al., 2003). Dioscòrides segueix la taxonomia
de Teofrast i de Plini, establint els mateixos 3 tàxons d’heura, i en descriu
les utilitats terapèutiques (De materia medica, II.179): antidisentèrica i per
al tractament de les cremades (flors); per a les malalties de la melsa, cefalees
i otàlgies (fulles) i per a odontàlgies i evitar l’aparició de canes (fruits, sem-
pre ús extern), tot reconeixent-ne la toxicitat, sobretot dels fruits (neuro-
tòxica: “afecta els nervis”, “pertorben la ment”, a més d’afectar la funció
reproductora: “produeixen esterilitat” cf. SEGURA & TORRES, 2009). La
toxicitat, sobretot dels fruits, és causada per una saponina triterpènica (he-
derina) present en gran quantitat sobretot als fruits. L’ús medicinal de
l’heura s’estén fins al s.V dC (Cassius Felix, De medicina, 1.5.1.).

Mostres biològiques orgàniques
L’heura havia de ser una planta abundant al nostre territori durant

l’Antiguitat; no obstant això, només s’ha detectat una única referència de
mostres vegetals orgàniques atribuïble a pol·len de Hedera sp., en un únic
estudi, al jaciment ibèric del poblat de l’Illa d’en Reixac (Ullastret) (BUR-
JACHS, 1999: Annex 1). Aquesta escassedat s’interpreta com a indicadora
d’antropització i obertura d’espais forestals al voltant de nuclis habitats;
anàlogament, la disminució de pol·len d’heura va associada a la destrucció
de l’estructura forestal en temps romans del bosc del llac de l’Avern (Cam-
pània), per a finalitats militars, a partir del 37 dC (GRÜGER et al. 2002).
Tot i que el pol·len de Hedera és fàcil d’identificar per tècniques de mi-
croscòpia òptica (cf. BUXÓ, 2005: 95), no hem pogut documentar-ne cap
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altra citació, ni tan sols quan s’ha cercat específicament (per exemple a
una necròpolis de Barcino, BELTRÁN DE HEREDIA et al., 2007); DIM-
BLEBY & GRÜGER (2002), en mostres de les ciutats afectades per
l’erupció vesubiana del 79 dC, reporten també quantitats molt petites de
pol·len atribuït a Hedera. Es tracta sempre de troballes molt escadusseres,
probablement a causa de la pol·linització entomòfila (VEZZA et al., 2006)
que no produeix deposició pol·línica massiva i/o per una mala conservació
de les mostres, que també es troben subrepresentades en sediments pol·lí-
nics actuals (BOTTEMA, 2001). 

Mostres arqueològiques
En canvi, existeixen nombroses representacions de l’heura als diver-

sos contextos culturals i cronològics, que es detallen a l’Annex 1, algunes
de descoberta força recent. La més antiga identificada correspon a una
àmfora grega d’importació (s. VI aC, conservada al MAC de Barcelona),
amb decoració de referència a Dionís, on l’heura és l’atribut del déu, com
ho és també en un fragment de ceràmica àtica trobada a Emporion (s. V-
IV aC). De fet, l’heura es vincula als cultes a Dionís des d’antic, amb sim-
bologia referida a la longevitat i a la renaixença de la vida, que es troba
en enterraments i necròpolis i, com a tal, és present sobretot en corones i
garlandes, tradició que recullen textos antics com la Bíblia (2M 6:6-7) o
els autors clàssics (Ovidi, Fasti 3.766). 

Les representacions de garlandes d’heura en ceràmica àtica de figures
roges trobades a la necròpolis ibèrica de Guardamar de Segura (s. V aC)
en testimonien l’expansió fins a la Contestània i la penetració en els rituals
locals. En context funerari es troben enterraments ibèrics (s. III aC) amb
decoració d’heures en armes (espases falcates) o en cerámica ibèrica d’ús
funerari (gerres, càlats), des dels territoris contestans i edetans (La Ser-
reta/Alcoi, Tossal de St Miquel/Llíria, L’Alcúdia/Elx) fins als ilergets (Tos-
sal de Tenalles/Sidamon, Gebut /Soses). Es tracta d’un reiterat discurs
narratiu, relativament comú al món mediterrani ibèric, de procedència
hel·lènico-itàlica (REIG, 2000) que s’interpretaria com a al·lusió de l’heura
a la renovació contínua de la vida (longevitat, floració tardoral) i va lligat
a personatges destacats (guerrers, dames nobles, animals ferotges) envoltats
o continguts en garlandes i tiges amb fulles d’heura, molt estilitzades, on
sempre predominen les fulles de les branques fèrtils, tan simplificades, que
l’atribució botànica s’ha de fer més pel context que per una precisa corres-
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pondència morfològica (es tracta de fulles genèriques de base cordiforme),
dificultat que remarquen també d’altres autors (MATA et al, 2010). També
d’època púnica a les Pitiüses s’han recuperat motlles de pa sacre (el negatiu
del dibuix de fulles d’heura) per a preparar l’aliment funerari per al més
enllà (s. II-IV aC), conservades al Museu Arqueològic d’Eivissa.

D’època romana i tardoantiga (s. I-V dC) s’han recuperat baixrelleus
i inscripcions funeràries amb decoració d’heura (per exemple, nècròpolis
de Barcino o al Mausoleu de Favara, s. I-IV dC) i, en general, en inscrip-
cions epigràfiques, funeràries o no, on el dibuix simplificat de la fulla
d’heura s’utilitza com a separador de puntuació entre lletres (hedera dis-
tinguens en epigrafia). A l’Annex 1 se’n mostren deu exemples, procedents
de Aquae Calidae /Caldes de Montbui, Dertosa/Tortosa, Ebusus/Eivissa,
Edeta/Llíria, Iesso/Guissona, Ilerda, Emporiae, Tarraco o Valentia).

Igualment, s’han detectat garlandes amb motius vegetals d’heura en es-
cultures (màscara en relleu, Tarraco s. II dC, vores de vas amb heura i vinya,
també a Tarraco, s. I-II dC, cap de déu jove, Granollers, s. II d.C.-, entre d’al-
tres) associades al culte a Bacus, transposició romana del Dionissos grec),
així com en decoració ceràmica domèstica (llànties a Baetulo/Badalona o
Emporiae, s. I dC, bols de terra sigillata diversos –també els procedents del
derelicte Cala Culip IV, S. I dC) com a objectes de la vida quotidiana. Pel
que fa a peces de joieria i ornamentació, es coneixen fulles d’heura en bronze
procedents de Dènia (Portus Dianiae), de la Vila Joiosa o de Gavà amb caps
(de Silè, de Bacus) amb corones, així com peces d’ònix amb decoració
d’heura de la vil·la romana dels Munts (Altafulla) (Annex 1).

Finalment, cal destacar l’ús de l’heura com a planta de jardí, extensa-
ment coneguda en l’ars topiaria dels jardins romans (GRIMAL, 1984) que,
al nostre país s’ha pogut documentar no pas per elements vegetals biològics
orgànics preservats, sinó per representacions de fulles d’heura, en aquest
cas, d’una gran exactitud morfològica, sobre materials nobles (marbres o
pedra de qualitat) que no deixen cap dubte sobre llur identitat botànica
(precisió en el contorn foliar o el detall dels fruits). En determinats casos,
d’excel·lent manufactura, s’ha proposat una identificació del centre de pro-
ducció, com ara el trobat a la vil·la romana de Torre Llauder (Iluro, Ma-
taró), que podria provenir del taller de l’Alcúdia d’Elx (CLARIANA,
1999). Són elements decoratius que formarien part de columnes, frisos o
mobiliari dels viridiaria de les grans vil·les romanes (base de columna de
marbre de la vil·la de Turissa, a Tossa de Mar; herma de Saguntum o l’es-
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mentada pilastra de marbre de Torre Llauder). Una significació similar
s’atribueix a fulles d’heura identificades en mosaics (com ara les sanefes
del mosaic d’Hèrcules de Llíria, de la domus del c. Avinyó de Barcino, o, a
Baetulo, de les domus de la Casa de l’Heura o de la del c. Fluvià o, encara,
dels esplèndids mosaics de la vil·la del Romeral d’Albesa). Hi ha poques
representacions d’heura a la pintura mural conservada; s’hi poden referir
fragments d’estucs de sostre decorats de la vil·la de Torre Llauder.
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NOTES HISTÒRIQUES SOBRE
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2.- Llicenciada en Farmàcia

INTRODUCCIÓ
Donem noticia de quatre tesis doctorals poc conegudes, sobre la far-

màcia a les comarques de la Catalunya Nord, presentades a la Facultat de
Farmàcia de la Universitat de Montpeller, en el transcurs del segle XX.
Ofereixen documentació referent a l’organització professional i els noms
d’un grapat d’apotecaris, al llarg de mes de sis-cents anys.

També hem estudiat un “fogatge” del segle XVI, referit a les comar-
ques del Rosselló i la Cerdanya, d’on hem extret els noms dels relacionats
amb la farmàcia.

MATERIAL
El primer treball fou presentat per Raphael Bru, amb el títol: <De

quelques documents interessant l’Histoire de la Pharmacie Catalane et les
anciens apothicaires catalans. Notes et documents inèdits (1207-1789)>.
Esta publicat a Perpinyà, a l’impremta de “l’Indépendant”, 14 rue de la
Loge et 4 rue de la Préfecture, l’any 1932.

L’exemplar consultat es troba a la Biblioteca Nacional de Catalunya,
i conté una dedicatòria de l’autor al President de l’Institut d’Estudis Ca-
talans, signada a Barcelona, el 8 de juny de 1932. A la biblioteca del Museu
Cusí, hi ha un altre exemplar. El doctor Bru, fou vocal del Comitè local
de Perpinyà, en el Novè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Cata-
lana, que tingué lloc a Perpinyà els dies 24 al 28 de juny de l’any 1936.
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Aquest llibre, de 250x165 m/m i de 110 pàgines, es la publicació d’una
tesi doctoral, dirigida pel professor de la Facultat de Farmàcia A. Astruc,
davant d’un tribunal format pel mateix Astruc i els professors E. Canals i
A. Juillet, defensada a la Universitat de Montpeller, l’any 1932

El segon treball es el llibre de Paul Devy, i es titula: <Monographie
històrique sur la Corporation des Apothicaires en Roussillon des origines
à 1789>, publicada a Perpinyà el 1943, amb 250 pàgines.

El tercer treball es la tesi doctoral de Jean-Luc Martinaggi, amb el
títol: <Recherches sur l’evolution sociale et politique de la Corporation des
apothicaires perpignanais de 1197 a 1701>, presentada a Montpeller el
1981. Té 145 pagines. Els membres del tribunal eren: E. Vailhé, A. Puech,
H. Guiter, F. Rioufol.

El quart treball es la tesi de François Jonqueres, titulada: <Histoire de
qualques apothicaires perpignanais au travers de l’evolution de leurs statuts
de 1332 à la Revolution>, presentada a Montpeller l’any 1994. Te 86 pagines.
El tribunal estava format per: Jacques Berlan, Pierre Izarn i Alain Degage.

Oferim una cinquena font de documentació: el llibre de Joan Peytaví
Deixona titulat <Catalans i Occitans a la Catalunya Moderna (Comtats de
Rosselló i Cerdanya, segles XVI-XVII), editat a Barcelona per Omnium
Cultural l’any 2005.

El primer, segon i quart treballs estan referenciats a la bibliografia
de l’obra de Ramon Jordi: COLECTANEA de “especiers”, mancebos bo-
ticarios, boticarios, farmacéuticos practicantes de farmácia y farmacéuticos
en Cataluña (1207-1997). La tercera era desconeguda, i ens aporta noms
d’apotecaris no mencionats en les altres recerques. A l’últim treball, surten
mencionats més noms que ens eren desconeguts fins ara.

COMENTARIS
El treball de Raphael Bru esta estructurat en onze capítols. El primer

es un “Resum de la història del Rosselló”.

El segon exposa el desenvolupament de la professió, des de les cor-
poracions medievals dels oficis, fins a la creació de les confraries dels apo-
tecaris. Els oficis fins al 1360 estaven repartits en dues grans categories:
els honorables o arts, entre els quals es trobaven els cirurgians i els apote-
caris, i els mecànics. Cada corporació era governada per dos “sobreposats”



o “capmestres”, escollits anyalment, que s’ocupaven de la gestió i admin-
istració de la professió, feien els reglaments corporatius, tenien la caixa de
l’ofici i establien el repartiment del impostos. Fins al 1622 hi havia establert
pels cònsols de la ciutat, quinze noms d’oficis; els especiers o apotecaris
era el sisè de la llista.

El tercer capítol exposa la creació de la Universitat de Perpinyà pel
rei Pere III l’any 1349; confirmada pel papa Climent VII el 1447. Expedia
els títols de Batxiller i Doctor en teologia, dret, medicina i el mestratge en
apotecaria. El 1381 la corporació dels apotecaris-especiers decidí fer obli-
gatori l’aprenentatge de 4 anys amb un mestre apotecari de la ciutat de
Perpinyà. L’any 1207 apareix per primer cop el nom d’apotecari. Ante-
riorment eren anomenats herbolaris, droguista o especier.

Als capítols quatre, cinc i sis apareixen alguns noms d’apotecaris que
han exercit a la Catalunya Nord, entre 1207 i 1784. Als impostos que es
pagaven abans de 1789, els capitatius i els “drets de patent”. També els
components d’algunes preparacions antigues, extretes de manuscrits no-
tarials. Es fa esment a una consulta realitzada sobre les diferencies en la
preparació de la “Triaca magna” entre les escoles de Montpeller i Sara-
gossa, de l’any 1724. Al setè, es fa una comparació entre les preparacions
empleades a Catalunya i les utilitzades a França, al segle XVII.

Als restants capítols, es fa referencia a l’hospital de Perpinyà, que fou
fundat l’abril de 1116. El 1266 el rei Jaume el Conqueridor el cedí als con-
sols de la ciutat, amb el nom de Sant Joan. El 1696, Lluis XIV reuní totes
les rendes de l’hospital de Sant Llàtzer amb les de Sant Joan. Es parla de
les farmàcies dels hospitals militars de Perpinyà, Colliure, Vilafranca, Mont
Lluis, Fort de Perilloux, Bellegarde, Salses, Fort-les-Bains, Foix, Ax, Roses,
Girona i Puigcerdà. Alguns documents referits a les apotecaries de Thuir,
que al segle XIV era la segona població del Rosselló. Finalment, s’esmenta
un farmacèutic de Prats de Molló, Barthelemy Xatart (1774-1846), que
feu estudis de Geologia, Zoologia i Botànica dels Pirineus (l’any 1823 pub-
licà una <Breu història de les plantes dels Pirineus>), i fou nomenat mem-
bre de la Societat Linneana de Paris.

El llibre de Paul Devy no l’hem pogut estudiar.

La tesi doctoral de Jean-Luc Martinaggi esta estructurada en quatre
parts, seguin un criteri cronològic. La primera abraça els anys de 1197 a
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1346, caracteritzats per la calma, la unitat i el progres del territori. Per-
pinyà es converteix en ciutat, amb la capacitat d’organitzar-se.

La segona etapa entre 1346 i 1449, es un període d’inestabilitat i tran-
sició. Els oficis es classifiquen en: manuals, que formen la classe social baixa;
i els no manuals, o classe mitja, entre els quals es troben els especiers.

El tercer període entre 1449 i 1659, es caracteritzà per l’infortuni po-
lític, econòmic, sanitari i la inestabilitat social. Els successius episodis de
pesta, produeixen un descens demogràfic i un empobriment. Es produeix
un increment de poder de les classes altes. Separació entre els apotecaris
i els altres oficis del grup dels especiers: droguers, sucrers, cerers, etc., amb
la defensa dels interessos corporatius: legislació corporativa; protecció cor-
porativa i lluita contra l’intrusisme; gestió dels fons; organització de les
festes patronals; relacions públiques i externes; aparició del concepte de
monopoli. Creació del Col·legi d’Apotecaris, i reglamentació de la forma-
ció i dels exàmens d’admissió.

El quart període abraça des de el Tractat dels Pirineus a la Revolució,
caracteritzat per les lluites i la provincialització de l’administració francesa.

A la pàgina 52, hi trobem un inventari en català de drogues d’un
apotecari de l’any 1416.

El tercer treball analitzat es el de Fraçois Jonqueres, que te tres ca-
pítols. El primer recull els fets generals de caràcter històric, subdividits en
tres períodes: 1. Fets històrics fins a l’annexió francesa de 1659; 2. Fets his-
tòrics fins a la Revolució francesa; i 3. Evolució de la ciutat de Perpinyà.

El segon capítol es concentra en els aspectes corporatius de la pro-
fessió d’apotecari, en tres parts: 1. Evolució de la Corporació fins a 1659;
2. Evolució de la Corporació fins a 1791; i Ascensió de la Corporació en
el període 1659 a la revolució.

En el tercer capítol es fa un estudi nominal de: 1. Les principals fa-
mílies d’apotecaris; 2. Les característiques de la Corporació dels Apote-
caris; i finalment, 3. Les proves d’apotecaris.

A la part històrica distingeix l’època aragonesa (1187-1246); la mal-
lorquina, amb capital a Perpinyà (1246-1346); la catalana (1346-1449), amb
l’expansió mediterrània, l’epidemia de pesta, el Cisma d’Occident i les
guerres amb Castella; decadència (1449-1659), per les guerres amb França;
submissió (1659-1791), amb revoltes, pestes i altres malures.
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Els fets mes destacats en la configuració de la professió a la Cata-
lunya Nord seran: la declaració de Perpinyà com a ciutat el 1197; la fun-
dació de l’hospital de Sant Joan a Perpinyà pel comte del Rosselló Arnau
Gausfred; a principis del segle XIV apareix el terme apotecari, però en la
classificació dels oficis de la ciutat (1387), consten com a especiers-adro-
guers; el 1324 s’estableixen les guàrdies nocturnes i dels festius; el 1351 el
rei Pere III a les Corts de Perpinyà instaurà “l’examen de medicines”; el
1439 es defineix “Ser expert en lo art i ofici de l’apotecaria per profit y
utilitat de la cosa pública”; el 1485 es lluita contra l’intrusisme professio-
nal; el 1520 l’emperador Carles III estableix els privilegis dels apotecaris
i la formació de vuit anys d’aprenentatge; el 1615 es creà una comissió per
a “corregir y graduar els preus dels medicaments”; finalment, el 1619 es
produeix la separació dels adroguers, sucrers i cerers per constituir un cos
i col·legi separat dels apotecaris.

El procés d’admissió de nous apotecaris estava regulat per una sèrie
de proves. “L’examen secret” efectuat davant del Col·legi reunit, on els
membres interrogaven al candidat i després tenia que fer una prova pràc-
tica de preparació d’un medicament. A continuació venia la “confirmació”
amb l’examen públic o “de consulat”, davant el Consell General o el Con-
sell Municipal. Finalment, el “Jurament” de la professió.

Al llibre de Joan Peytaví trobem una transcripció anotada i comen-
tada del “fogatge” català de l’any 1533, i una “llista dels francesos” de l’any
1542, referits als Comtats del Rosselló i la Cerdanya. En aquests llistats,
agrupats per poblacions i parròquies, hi trobem mencionat, al costat del
nom de la persona o cap de casa, el seu ofici o ocupació. Així trobem men-
cionats els oficis sanitaris de: metges, cirurgians, barbers, apotecaris, dro-
guers, especiers, manescals, etc.

CONCLUSIONS
Aquests treballs ens posen de manifest els lligams científics i profes-

sionals, àdhuc familiars, existents entre els apotecaris de les comarques
d’ambdues vessants dels pirineus catalans, en aquest període històric.

Ens aporten dades polítiques, socials i econòmiques sobre el context
en que es produeix el desenvolupament de la professió de l’apotecaria a
la Catalunya Nord.
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Ens exposen les etapes que condueixen a la individualització de la
professió farmacèutica.

Ens donen algunes dades biogràfiques sobre un cert nombre d’apo-
tecaris d’aquesta regió catalana. N’hem recollit 135, dels quals 28 no estan
indexats a la <Colectanea> de Ramon Jordi.

Ens informen sobre els noms d’altres persones dedicades a les altres
professions sanitàries, en aquest període i en aquest territori concrets.
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Annex: Apotecaris, droguers i especiers de la Catalunya Nord fins al 1791

Agel (1772) B

Amada, Joseph (1657, 1662, 1663), J; Vídua Amada (1680) J 

+ Amer, Jauma (1538) M

+ Amhorri Girat, Joan (1538) M

Arnau, Pere (especier) (1336), J

Aymar, Bautista (1714) B

Bacoum, Josep (1730 farmàcia hospital militar Perpinyà) B

Badia, Miquel (1657, 1659, 1662, 1663), J

+ Baile, (Baillet, Francesc, o Bailet) (1729, 1755) M, B 

+ Balle, Sebastiano (1538) M

Baretja, Montserrat (1676) B

Belloch, Pere (1492) B

Blat (o Blad), Pere (1698, 1699, 1721), J, M

Blat (o Blad), Rafel (1698, 1721, 1729), J, M

Blat (o Blad), Joan (acta defunció 1699), J

Bonet, Guillem (1320) B

Bonnet, Francesc (1630) B

Cadena, Jaume (1657, 1662), J

Cairol, Joan Baptista (1763 hospital militar Perpinyà) B

Capdeville, Miquel (1755) B

Carrere, Francesc (1775) B

Cassanyes, Joan (1413, 1417) B

Castelló, Terrana (1331), B

Cazes, Jordi (1723) B

Cepeda, Josep (1592) B

Clavaria, Bernat (1684) B

Coderc, Felix fill, (1754, mort el 1771), J

Coderc, Josep (1673, 1702, 1726,1729, 1737), J, M, B
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Coderc, Felix net (1788) B

Coll, Joan (1645) B

Coll, Francesc (1615) M

Comas, Marcel (1755) B

Compistro, Isidor (1755) B

Conill, Honorat (1703) B

Conill, Nicolau (1775) B

Constants, Hieronim ( o Constantí, Jerònim) (1615) M

Costanadal (1756) B

Delpont (1727, Vídua 1729) M, B

+ Doxies, Antoni (Dotres o Doties, 1533) P

+ Fabra, Miquel (1538) M

+ Ferrer, Pere (1662) J

Ferret (1727) B

Figueras, Josep (1659) B

Fines, Josep (1771, 1755) B

Fiva, Francesc (fill del seguent, examinat el 3-XI-1721), J

Fiva, Martí (1690), J

+ Folcrà, mossèn Miquel (1542) P

Font i Ganado, Miquel (1720, 1721, 1729)) J, B

Font, Miquel (1681, 1690, 1698, 1721), J, M

+ Fontanella (1662) J

Fuster (1782 apotecari ajudant major) M, B

Gallat (o Jollat), Jaume (1746) B

Ganado (o Gavado), Francesc (1673, 1680), J, B

Ganado (o Gavado), Rafael (1698) J, M

+ Garrigós, Amich (1538) M

+ Gelamo, Miquel (1698) M

Guerra, Onofre (1571) B

� 34



Guiat (o Guiot), Josep (1657, 1662), J; Lluïsa vídua Guiot

Guiraud (o Guirot), Josep (1641) B

+ Guitart, Joan Anthoni (1542) P

Guy, Jean (fadrí apotecari de l’hospital) (1754), J

Lacreu, Joan (1651, 1663, 1680) J, B

Lassera (1727, Vídua 1729) M, B

+ Llaurant, Francesc (1615) M

Lleonet, Francesc (1675), J

Mailloles, Laurent (1330) B

Marteau , Sieur (1782 fadrí apotecari, 1788)

Martí, Joan (1680) J

Mas, Joan (1663), J. 

Maspons, Amich (o Antic) (1538, 1562) M, B

+ Mateu, Joan (1533) P

Merce, Pere (1680) J

Mercer (o Marcer), Hieronim o Jerome (1698, 1699, 1721, 1727, 1729), J,
M, B

Mercer (o Marcer), Joan (admissió 1657, 1662), J

Mercer, Perpinyà (1280), J

Montoya i Contart, Pere (1668, 1672, 1675, 1698), J, M, B

Montoya, Josep (fill) (1668, 1674, 1727, 1729), J, M, B

Montoya, Josep (net) (1721, 1729, 1736, 1756), J, M

Morell, Onofre (1589) B

Muxart, Francesc (1675, 1680), J

Muixart, Isidro (1675, 1721, 1729 administrador del Col•legi), J, M

Nogués (o Noguer), Joan (!657, 1660 inventari de la botiga, 1662), J; Paula
vídua Nogués

Olivier, Galceran (1493) B

Olivier, Pere (1365) B

Pagès, Josep (1652) B
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Pastor, Alonso (1615) M

+ Pela, Antich (1533) P

Perarnau, Jaume (o Jarime) (1615) M

Peyre, M (1750) B

Piguillem, Francesc (1663-66) a Puigcerdà, J

Racord (o Racort), Josep (1692, 1721, 1726, 1729) J, M, B

Razouls (1673 a la farmàcia militar de Perpinyà) B

Razouls, Nicolau (1721, 1729, 1737), J, M

+ Razuls (1782, 1788) M

Reig (o Roig), Francesc (1657, 1662,1666, 1683, 1698), J, M, B

Reynes, Francesc (1755) B

Roig (o Reig), Bonaventura (1657, 1662, 1698), J, M

+ Roigt (o Roig), Jaume (1533, 1538) M, P

Rostoll, Guillem (1344) B

Roure (o Roura), Antoni (1615) M

Sabater, Hyacinthe (1663, 1698), J

Sabater, Jeroni (1683), J

Saix, Llorenç (1729) B

+ Salvadó, Francesc (1680) J.

Salvat, Francesc (1615) M

Santgermà, Batista (1662), J

Sauva (pharmacopolo a Coqliure) (1675, inventari botiga 1699), J

+ Scapa, Pere (droguer, 1533) P

Selia, Joan (1507) B

Selver, Joan (1448) B

Tamaro, Francesc (1515) B

+ Tamarró, Rafell (apothecari, 1533) P

+ Tamerró, mossèn (especier, 1542) P

Terme (o Térmens, Francesc) (1662, 1680), J

� 36



+ Ternet (1729) M

Tixador, Gauderic (1698, 1721, 1727, 1729), J, M, B

Torre, Eugeni de (1207) B

Troyn, G. (1365) B

Vernet i Ferriol, Josep (1698), J

Vernet i Anglada, Francesc (acta casament 1697, 1726), J.

Verneti i Anglada, Josep (1697, 1721), J

Vernet i Cadena, Joseph (1721), J

Vernet, Carles (a Perpinyà, 1743), J

Vernet, Domingo (1679, 1698), J, M

Vernet, Emmanuel (1675, 1685), J

+ Vesià, Joan (1533) P

+ Viader, Sebastià (1533) P 

Vicens, Jaume (1726) B

Vidal, Bernat (1632) B

+ Vila, Guillem (1538) M

+ Xamarro, Francesc (1538) M

+ Xampy (1729) M

Xatart, Barthelemy (1821, 1823) B

Notes
El signe + al davant del cognom , significa que no consta a l’obra de

R. Jordi <Colectanea>.

La lletra majúscula al final de cada nom, es la inicial del cognom dels
quatre autors estudiats, i ens indica la font de procedència. (B: Raphael
Bru; M: Jean-Luc Martinaggi; J: François Jonqueres; P: Joan Peytaví
Deixona)

Existeix una certa variació en l’escriptura dels noms i cognoms. Els
noms apareixen escrits en català, francès o llatí, en diferents documents
referits a la mateixa persona. Els cognoms també ofereixen variacions ,
en funció de l’escrivent. Això, certament, dificulta la individualització i la
identificació precisa de cada una de les persones mencionades.
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REV. SOC. CATALANA HIST. FARM., 11 (31): 39-42 (2016). ISSN 1887-908X

NOTA SOBRE VUIT REVISTES
FARMACÈUTIQUES
Josep M. Calbet i Camarasa

Una de les nostres línies de treball ha estat la de resseguir les revistes
sanitàries publicades a Catalunya. No és una tasca fàcil per les circums-
tàncies que ha viscut el nostre poble. No solament per les guerres i mo-
ments revolucionaris que han tingut lloc. És trist reconèixer que hi ha
hagut poques entitats que tinguin interès pel “paper vell”. Enduts pel seu
enlluernament per la modernitat han tret dels seus prestatges els llibres i
revistes velles, moltes vegades per problemes d’espai –que sempre ha estat
greu- però altres vegades perquè “no servien per a res”. Tampoc cap bi-
blioteca ha polaritzat el seu interès per les revistes científiques. Ni tan sols
els que exercien la censura van tenir la delicadesa de conservar-les. Això
fa que hagis de localitzar en biblioteques públiques o privades una deter-
minada revista de la que només en tens el títol. I moltes vegades “no la
tenen disponible”. I si no tens identificat el títol tampoc la busques. Pre-
sentades aquestes excuses passem a presentar vuit revistes farmacèutiques
no prou conegudes.

1905. REVISTA DE FARMACIA
Format 210x280 mm. Dirigida per Casimir Brugués i Escuder, que en

aquell any era director tècnic del Laboratori Químic Farmacèutic de Felip
Guasch i Bordes, i el secretari de redacció era Benet Oliver i Rodés, el qual
tenia la seva oficina al C/ Roger de Llúria, 15 (Barcelona). Cada número
tenia entre 16 i 20 pàgines i sortia el dia vint de cada mes. Fou impresa per
Francesc Badia, del C/ Doctor Dou, 14. El 1908 figuren en el cos de redac-
ció Rafael Cusí Furtunet, Antoni Novellas Roig, Enric Soler Batlle, i Josep
Vallès i Ribó. Entre els col·laboradors hi trobem Lluís Arumí Blancafort,
Ramon Casamada Mauri, Antoni Eleizegui López, i Agustín Murúa Va-
lerdi. També hi van posar la seva signatura diversos autors estrangers.

� 39



Seccions: Treballs originals, crònica (diverses notícies relacionades
amb la Farmàcia), nous medicaments i especialitats farmacèutiques i els
seus preus, bibliografia, notícies i publicitat a les cobertes.

Ens ha cridat l’atenció alguns articles com “Carta en català de Do-
mènec Torà, apotecari d’Olot a Miquel Oms, apotecari de l’Esquirol sobre
el mètode de preparar la Flor de Zen el 18 de juny de 1789) (1906, des-
embre); Centres d’ensenyament farmacèutic a Alemanya (1907, abril),
“Memòria d’Antoni Martí per mesurar la qualitat de l’aire vital de l’at-
mosfera, presentada el 12 de maig de 1790” (1907, juny), el problema de
la sífilis, per H. Arruga (1910, maig), i “notícies històriques sobre les qui-
nes” (1910, octubre).

La revista va plegar el desembre de 1910 per acord dels seus propie-
taris, i va coincidir amb el pas de Josep Vallès i Ribó a dirigir “El Restau-
rador Farmacéutico”. (La revista es pot consultar a la Biblioteca de Catalunya).

1905. BOLETÍN DEL COLEGIO OFICIAL DE FARMA-
CÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA

Format 175x258 mm. Director Antoni Abadal Grau. Revista mensual
però amb irregularitats possiblement a causa de la mala salut del president
del Col·legi Maties Casals, farmacèutic d’Almacelles, que va ser substituït
per Josep Graells, farmacèutic de Balaguer, La revista era repartida de
franc i no “admetien subscripcions i es publicaria quan l’ interès del
Col·legi ho exigeixi”.

Seccions: Treballs inèdits, oficial, laboratori, i diversos. Al número 11
corresponent al setembre de 1906 hi ha la llista dels farmacèutics amb
exercici a la província. Fou impresa per Sol i Benet de la plaça Berenguer
IV, i C/ Major, 19 de Lleida. Sembla que es va publicar un parell d’anys.
(Rebuda en PDF de l’Institut d’Estudis Ilerdencs).

1911. COSMOS. Revista Literaria, Científica y de Arte
Format 130x210 mm. Redactor en cap Antoni Novellas Roig, i admi-

nistrador Joan Bofill Combelles. El secretari de redacció era Ramon Mon-
taner (col·laborador d’Antoni Novellas). Consten com copropietaris
Salvador Tayà Filella i Francesc Xavier Palomas Bons. Era impresa a La
Neotípia, del Passeig de Gràcia, 77 interior (Barcelona). De periodicitat
variable.
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El primer número sortí l’abril de 1911. Portava publicitat, principal-
ment del laboratori d’Antoni Novellas, i d’altres productes farmacèutics.
També hi fa publicitat el toco-ginecòleg Ramon Jori i Biscamps. Hi podem
llegir articles diversos (sobre el cura Merino, el monestir de Pedralbes,
Juliana Morell (del segle XVII). També hi ha algun article de caràcter
mèdic a càrrec del metge de Mollet del Vallès Bonaventura Puigcercòs i
Oller (que seria el desembre de 1913 secretari de redacció). El segon nú-
mero és del juny, el tercer de l’octubre, el quart del novembre de 1912, el
cinquè del març de 1913, el sisè del juliol de 1913, i l’últim del desembre
de 1913. Dels redactors inicials només quedava Antoni Novellas, que com
ja hem dit aprofità la revista per a fer publicitat dels seus productes. En
definitiva es tracta d’una revista modesta amb articles històrics divulgatius.
(Es pot consultar a l’Arxiu Històric de Barcelona).

1917. BUTLLETÍ DEL COL·LEGI OFICIAL DE FARMA-
CÈUTICS DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA

Revista mensual. El primer número sortí l’agost de 1917 i l’últim fou
el número 31 del novembre de 1920. El director fou Albert Aldavó Man-
zana, farmacèutic d’Artesa de Segre. (Hem tingut notícia d’aquesta revista gràcies

a l’amabilitat de Sílvia Farrús, de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, però no l’hem pogut con-

sultar).

1925. PÀSSIM. Revista de especialidades farmacéuticas y de
información profesional

Format 190x220 mm. Publicació trimestral de la què només hem vist
un sol número, que correspon al març de 1925. Era repartida de franc
entre els metges. Dirigida per Armand Ferrer tenia la redacció al Passeig
de Gràcia, 99 (Barcelona). No hi consta el peu d’impremta. Portava pu-
blicitat farmacèutica. Les seves pàgines restaven obertes a tots els prepa-
radors d’especialitats farmacèutiques. (Biblioteca del Museu Cusí. El Masnou).

1925. PUBLICITARIO MÉDICO-FARMACOLÓGICO.
Órgano de la Casa Curiel y Morán

Format 145x210 mm. El primer número va sortir el mes de març de
1925 i era de caràcter mensual. La casa editora tenia la seva representació
al C/ Aragó, 228 (Barcelona). També hi participaven els laboratoris Midy,
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i Odinot. El redactor en cap era Francesc Daltabuit Andreu, que amb
aquesta revista venia a continuar “La Tribuna Médica”. La redacció estava
al C/ Corts Catalanes, 482, però el juliol de de 1926 passà a l’Avinguda Al-
fons XIII (Diagonal), 850, 3er, 1ª. Editada a l’Impremta Hispano (Rovira)
del C/ Comte de l’Asalto, 69, interior.

Seccions: Articles publicats en la premsa sanitària francesa, notícies,
crònica, bibliografia, i vària. Gairebé tots els articles originals eren escrits
pel redactor en cap. També copiaven articles d’altres revistes.. Al número
8 de l’octubre de 1925 es fan ressò de l’homenatge tributat a Salvador Car-
denal. Entre els col·laboradors hi trobem Gabriel Perahia, de l’Hospital
de Nens Pobres, l’oftalmòleg Jaume Torelló Casanovas, Raimon Boquet i
Vives de la Cortada, i Joan Prim, de Sant Feliu de Guíxols. L`últim número
que hem vist correspon al febrer de 1927. (La revista es pot consultar a l’Arxiu

Històric de Barcelona).

1928. INFORMACIONES MÉDICAS KNOLL
Format 165x240 mm. Revista trimestral publicada per Knoll A. G.

Fàbriques de Productes Farmacèutics. Tot i que no hi consta sospitem que
era impresa a Barcelona.

Seccions: Treballs originals, història de l’art mèdic, fórmules medica-
mentoses, i notes clíniques. Gairebé tots els autors que hi col·laboraven
eren alemanys. Hem vist el número 4 (any segon, 1929) i el número 15
(any sisè, 1933). En aquest últim hi ha un article sobre Santa Rosalia,
invocada contra la pesta. (Es pot consultar a la biblioteca de la Reial Acadèmia de

Medicina de Catalunya).

1929. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA FEDERACIÓN
FARMACÉUTICA

Es deuria publicar fins el 1931. A la “Federación Farmacéutica” ubi-
cada al C/ Coneixement, 7-13, del Polígon Gavà Park, segons ens comunica
Lorena Gimeno Deus, de la direcció general, no es disposa de cap exem-
plar d’aquesta revista. Tampoc en tenen d’una altra revista de la mateixa
cooperativa que amb el títol “Federación Farmacéutica”, es va editar el
1950.
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