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Resumen
A la primera meitat del segle XX, molts farmacèutics van dur a terme

una tasca informativa i educativa per al públic, que aleshores tenia un ni-
vell general de coneixements força limitat. Alguns laboratoris farmacèu-
tics també van jugar un paper important en aquesta tasca. En aquest
article s’estudia el cas de Laboratorios del Norte de España, analitzant les
publicacions que han estat preservades al Museu Cusí de la Reial Acadè-
mia de Farmàcia de Catalunya.
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Abstract
In the first half of the twentieth century many pharmacists developed

an informative and educational work for the public, which by then had in
general a level of knowledge quite low. Some pharmaceutical laboratories
also played an important role in this work. In this article we study the case
of the Laboratorios del Norte de España by analyzing the publications that
have been preserved in the Cusí Museum of the Reial Academia de Far-
màcia de Catalunya.
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L’arsenal terapèutic de què disposaven els metges durant la primera
meitat del segle XX era, des de l’òptica actual, molt limitat. La majoria de
medicaments consistien en preparacions, més o menys elaborades, de subs-
tàncies d’origen vegetal, mineral i / o animal. Si bé algunes d’aquestes pre-
paracions eren efectives per a curar o alleujar algunes malalties, el gran
repte pendent eren les malalties infeccioses. Moltes eren fatalment mortals
o es curaven després d’un llarg període en què el propi cos guanyava la
batalla ajudat per les atencions higièniques i alimentàries que es dispen-
saven al malalt i en molts casos deixant seqüeles importants. 

Els farmacèutics van ser molt aviat conscients que, a part de la pre-
paració dels medicaments, podien aportar els seus coneixements per
exercir una tasca de formació sanitària a la població, que en molts casos
degut a la manca de informació aplicava algunes pautes de comportament
errònies fruit de consells i actuacions heretades de persones que pretenien
exercir accions pròpies de la medicina sense tenir els coneixements ne-
cessaris.

Els farmacèutics exercien aquesta tasca formativa des de la seva ofi-
cina de farmàcia amb els seus consells orals, però també en forma de lli-
brets o publicacions que repartien als seus clients de forma gratuïta i on
es donaven explicacions i recomanacions per millorar la salut i prevenir
les malalties.

Aquesta tasca formativa-informativa també la van exercir durant di-
versos anys alguns laboratoris amb l’edició de fulletons i opuscles sobre
diferents malalties i la seva prevenció, i en els que per descomptat, també
oferien els seus preparats.

Molts d’aquests fulletons no s’han conservat, però el fet que Joaquim
Cusí, farmacèutic de Figueres i fundador posteriorment dels Laboratorios
del Norte de España (LNE), creés el Museu Cusí de Farmàcia, va propiciar
que alguns d’aquells fulletons quedessin guardats al Museu i així es va evi-
tar que es perdessin. Ara, a través de l’estudi del fons bibliogràfic del
Museu, es pot fer una anàlisi d’aquest vessant assistencial dels farmacèu-
tics des dels laboratoris.

En aquest treball estudiarem alguns d’aquests fulletons que consi-
derem que van tenir rellevància per tractar de problemes sanitaris molt
importants a la primera meitat del segle XX.
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1- Sobre la prevenció de les malalties venèries
Les malalties venèries en aquell moment estaven molt esteses entre

la població i revestien una gravetat excepcional pel fet de no tenir un trac-
tament totalment eficaç i per manca de coneixement de les mesures de
protecció. 

L’any 1926 els Laboratorios del Norte
de España van editar el fulletó “El Bleno-
col Cusí. Prevenir es mejor que curar”
(Fig. 1). Després d’una explicació sobre els
símptomes i la incidència de les malalties
venèries, pren com a exemple i testimoni al-
gunes accions dels exèrcits dels Estats Units
i el Canadà consistents en la creació d’unes
estacions profilàctiques on els soldats ha-
vien d’acudir per ser tractats amb pomades
mercurials, com a molt tard 3 hores després
de mantenir relacions sexuals, sota severes
penes si no ho feien. Segons aquesta obliga-
ció, la incidència d’aquestes malalties havia
baixat del 12-15% a un 0,5%. Seguidament,

recomana la utilització preventiva de Blenocol, la pomada mercurial a
base de clorur de mercuri i amb propietats bactericides fabricada pels seus
laboratoris, adjuntant explicacions detallades sobre la forma d’aplicació.

En la mateixa línia de prevenció de les malalties venèries, els LNE
van propiciar la publicació i distribució de diferents fulletons com per ex-
emple al 1930 “Lo que debería saber todo hombre de las enfermedades
venereas” del Dr. José Maria de Bárcena Verdú (Fig. 2), on aquest metge
fa unes descripcions detallades i deliberadament impactants de les esmen-
tades malalties i la seva gravetat, amb la intenció de conscienciar, espe-
cialment els homes, de les conseqüències del contagi per a ells i les seves
famílies (Fig. 3 i 4). L’autor dóna també la seva opinió personal sobre el
significat de les malalties venèries a la societat:

“....la farsa social y la equivocada opinión que de estas enfermedades
llamadas injustamente “secretas” tienen nuestros tradicionales moralistas,
hayan podido ser la causa principal para que adquieran en nuestra sociedad
tan trágicas proporciones: el desgraciado que en nuestro país se contagia
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de sífilis o blenorragia, además de pensar en curarse, tiene que luchar con
el fantasma de padecer una enfermedad que le deshonra ante sus familiares,
amigos y convecinos......” 

“… no se puede por más tiempo considerar la sífilis, ni la blenorragia
como castigo de “pecado”. ¿La tierna criatura infectada por el beso cari-
ñoso de sus padres o familiares tiene también su enfermedad como cas-
tigo?..”

“  …nuestro personal criterio en estos
asuntos, siguiendo el consejo de Erasmo, que
consideraba una gran imprudencia el pole-
mizar con los teólogos” nos abstenemos de
discutir; pero como médicos tenemos la ob-
ligación de enfocar el problema medica-
mente y enseñar lo que de estos asuntos
conocemos.”  

El fulletó inclou també els consells
mèdics i higiènics a seguir i recomana l’ús
preventiu del Blenocol (Fig. 5), per acabar,
en l’última pàgina, aportant un testimoni de
la utilització del Blenocol a la Acadèmia
General Militar de Zaragoza. (Fig. 6)
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Després de la Guerra Civil, als anys 1940 i 1944, en què la penicil·lina
ja estava descoberta però no s’aplicava encara de forma majoritària, els
LNE publiquen uns petits fulletons dirigits als homes joves amb els sug-
gestius títols de “El Peligro acecha” (Fig. 7), “Esté prevenido” (Fig. 8), i
“Las tentaciones de la Ciudad” (Fig. 9) on s’incideix sobre els perills de
la vida bohèmia que poden trobar a les ciutats, d’una forma molt d’acord
tant amb la moral extremadament estricta que va imperar durant aquells
anys com amb l’estètica dels missatges publicitaris del moment.
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El contingut d’a-
quests últims fulletons
mostra un to molt dife-
rent dels que s’han co-
mentat dels anys
1930-1935, ja que el pe-
ríode de la Guerra Civil
havia ocasionat un canvi
en la societat en la qual
els perills assetjaven per
tot arreu, l’amenaça del
càstig era l’argument de
persuasió i l’objectiu l’e-
naltiment del sentit pa-
triòtic (Fig.10).

2- Les monografies de la llar
Des d’un altre vessant, al 1931 els LNE van iniciar la publicació d’uns

fulletons sota el nom genèric de “Monografias del Hogar” dirigits a l’àmbit
familiar.

La primera d’elles “Primeras Atenciones a Heridos y Accidentados”
(Fig. 11) amb la doble intenció d’alliçonar al públic en general sobre com
respondre a situacions produïdes per alguns accidents domèstics d’una
banda, i de l’altra també indicar quina de les pomades fabricades pel La-
boratori, sota el nom genèric de Dermosas, era la indicada per a cadascuna
de les situacions descrites. Per exemple, posa en relleu la importància de
rentar les ferides amb aigua bullida com a primera mesura higiènica i des-
prés aplicar un antisèptic com el Dercusan Cusí (Cloramina T) per evitar
les infeccions (Fig. 12). Descriu també la necessitat de construir una far-
maciola d’urgència per atendre petites ferides i accidents de treball en in-
dústries familiars on, a diferència de les grans fàbriques, no hi ha cap
metge ni personal sanitari i són el patró i els companys qui han d’atendre
als treballadors ferits (Fig. 13). Aquesta farmaciola contindrà, com és obvi,
pomades dèrmiques i oculars fabricades pel Laboratori, però aquest fet
no és en cap manera contrari a la idoneïtat i aspecte formatiu de la publi-
cació.
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La segü-
ent publicació
d’aquest grup,
de l’any 1932,
“Selección de
h i s t o r i e t a s
D e r c u s a n ”
presenta un as-
pecte molt ori-
ginal en forma
de petites his-
tòries gràfi-
ques, que eren
un tipus de pu-
blicacions molt

apreciat a l’època. La redacció d’aquestes historietes va ser encarregada
a dibuixants i caricaturistes de renom que publicaven en les revistes i diaris
més importants de l’època. (Fig. 14 i 15). La publicació es va reeditar el
1933.

Entre les publicacions que es van editar sobre la atenció en accidents,
el 1936 s’edità un nou fulletó informatiu amb el nom “Socorros de urgen-
cia” (Fig. 16) on es presenten les tècniques de primers auxilis que s’han
d’aplicar a les persones en diferents tipus d’accidents, (Fig. 17), (Fig. 18)
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sense oblidar de fer esment al final d’un dels productes fabricats pe
Laboratori (Fig. 19). Aquesta monografia es va revisar i reeditar en diver-
ses ocasions,  essent l’última de la que en tenim constància la setena edició
al 1963, sota el patrocini de la Creu Roja. (Fig. 20).

Finalment dins d’aquest grup de monografies dedicades al públic en
general cal citar la publicació el 1934 per part de LNE del fulletó “Com
han d’ésser educats els fills” en català i castellà, del Dr.Emili Mira, Di-
rector de l’ Institut Psicotècnic de la Generalitat de Catalunya. (Fig. 21).
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El contingut de la publicació concorda amb els plantejaments de lli-
bertat i respecte a la naturalesa que imperaven en aquell temps i amb els
quals se sentia plenament identificat el propi Sr. Cusí. Així, el fullet aporta
uns consells dirigits als pares per orientar-los respecte a diversos aspectes
de l’educació dels seus fills i entre molts altres cita per exemple:

... “Cada criatura té dret a ser respectada en tot moment” ... “La lliber-
tat és el millor do de la vida”... “Mai,  ni sota cap pretext, els pares no han
d’infligir a llurs fills un càstig corporal”... “Els pares no han de deixar mai
de contestar les preguntes que els facin llurs fills” ... 

“Així com els ideals de l’educació física (corporal) són els d’afavorir
el desenrotllament del cos i conservar l’estat de salut mitjançant l’observació
les regles higièniques adients (que fan principal referència a l’alimentació,
l’habitació, el vestir, la neteja del cos, l’exercici físic, la il·luminació, el repòs
nocturn, etc.) els ideals de l’educació psíquica (espiritual) consisteixen en
afavorir el màxim el desenvolupament de les aptituds i la correcció dels de-
fectes mentals de l’infant”. (Fig. 22 i 23). Únicament al final insereix una
publicitat recordant un producte de LNE.

3- Publicacions per a personal auxiliar sanitari
Un altre tipus de publicacions amb la mateixa finalitat informativa i

formativa a tenir en consideració són les dirigides a personal sanitari com
poden ser els auxiliars sanitaris,  els practicants i les llevadores.
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Les llevadores, en el temps d’aquestes publicacions, no només ate-
nien les dones en el moment del part sinó també durant el puerperi, aju-
dant-les en les primeres atencions al nadó i atenent també a la salut de la
mare tal com es descriu en el pròleg del fulletó “Especialidades Cusí en
la práctica matronal” l’any 1929 (Fig. 24 i 25)

“En los
partos norma-
les, en que, por
lo común no
interviene el
médico, la co-
madrona es la
indicada a se-
ñalar el trata-
miento a seguir
en los acciden-
tes que sobre-
vienen a la
parturienta du-
rante el parto y

después de él. Ligeros desgarros de periné en el parto y grietas de los pechos
durante la época de cría. También incumbe a la comadrona señalar a la
madre o nodriza aquellas normes de higiene que han de seguirse para que
el recién nacido se mantenga sano y a prescribir las medidas convenientes
para combatir aquellas afecciones ligeras que a menudo suelen presentarse
en el niño sano y otras veces por defecto y aún por exceso de cuidado, o
frecuentemente por causas fortuitas”

En aquest fulletó s’inclouen algunes especialitats de LNE junt amb
les seves indicacions

“– La Dermosa anticongestiva o pasta Lassar a base d’òxid de zinc
amb propietats dessecants, astringents, antisèptiques i cicatritzants que es
pot aplicar als nens en qualsevol part del seu cos.

– La Dermosa Cusí antisèptica (Dercusán) a base de cloramina T que
el laboratori recomana a les llevadores com a potent antisèptic general es-
pecialment en el camp obstètric per a les ferides en el perineu o esquerdes
en els mugrons, per al nadó és útil per tractar la ferida després de la caiguda
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del cordó umbilical i les ferides en el lòbul de l’orella produïdes a les nenes
per les arracades.

–La Oriseptina o pomada antisèptica nasal a base de resorcina i eucaliptol
la recomana el Laboratori per a la desinfecció de les fosses nasals dels infants
i els casos de rinitis i rinofaringitis i com a profilaxi en èpoques d’epidèmies per
exemple de grip per evitar el contagi dels nens per via nasal. El fulletó acaba
amb la transcripció de 22 testimonis de diferents llevadores indicant la seva sa-
tisfacció pels bons resultats obtinguts amb els productes esmentats”.

Els LNE i dins de la tasca informativa que estem tractant, van publi-
car el 1932 el fulletó “El practicante y las especialidades Cusí adecuadas
a su profesión” (Fig. 26). Atès que la població a què anava dirigit tenia
formació sanitària s’accentuava més la part destinada a fer publicitat dels
productes de LNE, però sempre emfatitzant la relació entre el producte i

la indicació i
forma d’ús, per
tal que el prac-
ticant pogués
aplicar-los de-
gudament. El
1947 es va re-
editar amb el
nom de “El
auxiliar sani-
tario y las es-
pecialidades
Cusí aplicadas
a su profe-
sión” (Fig. 27).

Com a fet curiós per la seva època és interessant considerar la publi-
cació el 1935 d’un fulletó en llengua anglesa dirigit preferentment a la
classe mèdica “Dercusan in occupational accidents and traumatic wounds
in general” (Fig. 28). Aquesta publicació té un caràcter molt més tècnic
tant en la descripció del producte com a les aplicacions a les ferides.

Al 1936 LNE va iniciar la publicació d’un recull d’articles dirigits al
personal sanitari titulat “El Auxiliar Sanitario” on es podien trobar di-
ferents articles i col·laboracions sobre diversos temes sanitaris (Fig. 29.)
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Tal com es diu en el pròleg, L’Auxiliar
Sanitari no pretén substituir la revista dels
auxiliars sinó establir un contacte periòdic
amb ells per recordar-los:
1- Aquells productes i tècniques que pu-
guin ser-los d’utilitat en la seva pràctica. 

2- Donar-los a conèixer extractes d’allò que
tingui un interès per a l’auxiliar, aparegut
en revistes nacionals i estrangeres.

3- Transcriure impressions i notes de caràc-
ter general informatiu.

En l’apartat d’articles i referència per
a l’auxiliar, la revista tracta de diversos
temes sanitaris d’actualitat, com ara la con-
taminació dels musclos com a portadors de
febre tifoidea per l’abocament d’aigües re-
siduals al mar, o referències a embaràs, part
o puerperi tractant del període fèrtil en la
dona adulta normal i fins i tot alguna apor-
tació mèdica com una del Dr. Vilar Talleda
segons la qual postula que

“Cuando se presenta el caso de una in-
tervención, en lugar de calzarme los guantes
de goma, me embadurno las manos, previo
lavado y secado con alcohol, con una abun-
dante capa Dercusán (pomada de cloramina
T) y de esta forma efectuo todas las opera-
ciones del parto, tanto normales como distó-
cicos”.

Això últim ens indica que no sempre les aportacions eren encertades.
D’aquesta revista es va publicar al 1938 un segon número amb temes
també generals, com un mètode de respiració artificial o la cloramina en
processos infecciosos. No tenim constància que es publiquessin més nú-
meros, la qual cosa sembla factible perquè en entrar en temps de la Guerra
Civil els laboratoris no van poder continuar amb la seva activitat de forma
normal.
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En conclusió, durant la primera meitat del segle XX els LNE van
desenvolupar una tasca cap al públic de gran contingut formatiu i alhora
publicitari que, per una banda, va acostar el públic a unes normes de com-
portament higiènic i sanitari que probablement no hagués pogut obtenir
per altres mitjans i, per l’altra, van donar a conèixer les seves especialitats
i la seva utilització.
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