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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:

A tots, l’agraïment de la Junta Directiva en nom de
tota la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia.
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EDITORIAL
La pandèmia del coronavirus està fent especialment difícil aquest
any 2020 per a tots nosaltres. Treballem, investiguem ens relacionem, vivim
i morim de manera diferent. En aquest context, la Societat Catalana
d’Història de la Farmàcia ha vist alterades activitats que tenia programades, com la conferència sobre Joaquim Cusí Fortunet que la Dra. Cesca
Niubó ens havia d’oferir el passat mes de març al Col.legi de Farmacèutics.
Ens complau fer-vos arribar aquest nou número de la revista, fruit
de la recerca dels nostres col.laboradors que han rebuscat en fonts d’informació de diversos períodes, des de l’antiga Grècia al moment actual
passant per documents dels segles XV, XVIII i XIX. Una mostra més de
que la disciplina d’Història de la Farmàcia segueix viva.
Esperem poder tornar aviat a la normalitat i seguir endavant amb
els nostres projectes, l’assemblea de socis, les conferències, les publicacions, les col.laboracions amb revistes, les visites a monuments, les celebracions, l’organització de les XV Jornades per a l’any 2021 a Vallbona de
les Monges, si tot va bé.
I, com sempre, us demanem que continueu les vostres investigacions
per omplir de contingut les nostres Jornades, la nostra revista i la nostra
Societat d’Història de la Farmàcia.
El Consell de Redacció.
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ACTIVITATS DE LA SOCIETAT
XIV Jornades d’Història de la Farmàcia
Els passats dies 15 i 16 de novembre de 2019 van tenir lloc, a la seu
del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, les XIV Jornades d’Història
de la Farmàcia, organitzades pel mateix Col·legi i per la Societat Catalana
d’Història de la Farmàcia. El tema central d’enguany ha estat “Les col·leccions d’Història de la Farmàcia”.
La sessió inaugural va comptar amb la participació del President del
Col·legi de Barcelona, Jordi de Dalmases; del Vicerector d’Arts, Cultura i
Patrimoni de la UB, Salvador Garcia Fortes; del President de la Societat
Catalana d’Història de la Medicina, Ferran Sabaté; de la Presidenta de la
SCHF, Rosa M. Buhigas i de la Presidenta de la Comissió Organitzadora,
Mercè Gaya.

15/11/2019 – Sessió inaugural de les XIV Jornades, a la seu del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. D’esquerra a dreta, M. Gaya, S. Garcia-Fortes, J. de Dalmases, M.R. Buhigas i F. Sabaté.
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Durant els dos dies de les Jornades, es van succeir un total de 20 ponències i comunicacions, de les quals destaquem les dues conferències invitades: Luter i el pensament crític, a càrrec d’Antoni Gelonch i
Arqueologia i Farmàcia a l’antic Egipte, a càrrec de Maite Mascort. La
resta del programa es pot consultar al web de la societat (www.schf.cat).

15/11/2019 – Alguns participants a les XIV Jornades durant les sessions al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Finalment, el dissabte dia 16 a la tarda es va dedicar a la visita a la
seu de les Reials Acadèmies de Medicina i de Farmàcia de Catalunya, sota
el guiatge, respectivament, de Jordi Palés i de Miquel Ylla-Català.

16/11/2019 – Visita guiada a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, a càrrec de Jordi Palés.
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16/11/2019 – Visita guiada a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, a càrrec de Miquel
Ylla-Català.

Durant la sessió de cloenda, la Presidenta de les Jornades va valorar
molt positivament el desenvolupament de les sessions i l’interès científic
de les comunicacions. La Presidenta de la SCHF va agrair la participació
dels assistents i va anunciar que la societat ja comença a preparar les XV
Jornades, que han de tenir lloc d’aquí a dos anys, tot treballant en la idea
de poder celebrar-les al Monestir de Vallbona de les Monges, amb una farmàcia monàstica acabada de restaurar, que ha estat objecte de comunicacions durant les sessions.
Les XIV Jornades van deixar un pòsit de presentacions molt interessants, que seran publicades en el proper volum 36 de la Revista de la SCHF
previst per a finals de l’any 2020.
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Visita a la Casa de la Seda
El dia 11 de gener de 2020 va tenir lloc l’activitat social d’hivern de
la SCHF, que va consistir en una visita a la Casa de la Seda i un àpat de
celebració d’Any Nou.
La Casa de la Seda, situada a Via Laietana/St. Pere Més Alt de Barcelona, és un edifici del s. XVIII visitable i ben conservat, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. La casa del Gremi dels Velers, o casa de la Seda,
fou construïda entre 1758 i 1763 com a seu de la Confraria de Teixidors
de Vels de Seda, sota l'advocació de Nostra Senyora dels Àngels i conserva
mobiliari, salons i documents originals, il·lustratius dels gremis de la Barcelona del s. XVIII.

Foto de grup dels membres de la SCHF durant la visita del 11/1/2020 a la Sala Magna de la Casa
del Gremi de Velers de Barcelona.

Durant la visita, la guia va donar una sorpresa a la trentena de membres de la SCHF que van participar a l’activitat quan, en obrir la caixa forta
de l’interior de l’armari de 1683, va aparèixer un sobre adreçat a la nostra
societat. El sobre contenia un exemplar del llibre “Els gremis de Velers i
Velluters de Barcelona a la Guerra de Successió i la continuïtat corporativa
en el segle XVIII” (2016), obra de Víctor Mata i Marià Hispano. De fet, va
ser un detall que tots els assistents van agrair ben sincerament i que demostra que la Casa de la Seda, a més del seu valor històric intrínsec, té una
relació especial amb la SCHF, puix que va ser Víctor Mata (el tresorer anterior de la SCHF en la darrera etapa de la presidència d’en Xavier Sorní)
qui va fer la classificació dels fons documentals de l’arxiu del Col·legi de la
12

Portada de Els gremis de Velers i Velluters de Barcelona a
la Guerra de Successió i la
continuïtat corporativa en el
segle XVIII (2016), obra de
VÍCTOR MATA I MARIÀ HISPANO, llibre ofert gentilment
per Víctor Mata a la SCHF.

Seda de Barcelona i qui va fer dipositar el llibre per a nosaltres (i que serà
dipositat a la Biblioteca-Arxiu de la SCHF, que té la seu al CRAI de la
Universitat de Barcelona, amb motiu del conveni subscrit).
Després de la visita, els assistents es van desplaçar al restaurant Senyor
Parellada, on va tenir lloc l’àpat de celebració d’Any Nou de la societat.
Per a l’any 2020 s’havien previst una sèrie d’activitats (conferències,
visites, tallers, etc.) que malauradament han hagut de ser suspeses a causa
de l’estat d’alarma decretat per les autoritats. Els actes es reprogramaran
de seguida que sigui possible. Podeu estar al corrent de la informació actualitzada a través del web de la SCHF, a l’adreça:

www. schf. cat
13
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PUBLICACIONS DE LA SCHF
Sèrie Farmacèutics Innovadors
La SCHF té una col·laboració fixa a la revista Circular Farmacèutica,
que edita quadrimestralment el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona,
des de l’any 2008, consistent en una petita ressenya sobre 2 farmacèutics
“innovadors” (amb aportacions destacades en qualsevol camp de la ciència o de les arts), sempre amb el mateix esquema: El personatge, el farmacèutic i la innovació, a més d’una imatge i una referència bibliogràfica.
Els socis o historiadors de la Farmàcia en general poden fer-hi aportacions.
Cal enviar les propostes a Josep Boatella (boatella@ub.edu) que coordina
aquesta col·laboració des de la nostra societat, de la qual podeu veure’n
exemples a Circular Farmacèutica, que és consultable en obert al web del
Col·legi de Barcelona
www.cofb.org/colegi/publicacions/circular-farmaceutica
Les ressenyes de farmacèutics innovadors publicades durant l’any
2019 han estat:
□ Antoni Serra i Pàmies (Valls, 1859 – Reus, 1929) per J. BOATELLA
□ María del Carmen Brugger Romaní (València, 1899–?) per I. SUAYMATALLANA
Circular Farmacèutica, 77 (1), 2019
□ Francesc X. Vergés i Codinachs (Torelló (1881-1927)) per C. BLANCHÉ
□ Alexandre Deulofeu i Torres (L’Armentera, 1903-Figueres, 1978) per
J. BOATELLA
Circular Farmacèutica, 77 (2), 2019
□ María Dolores Figueroa Marty (Cuba, 1862-1944) i Eloísa Figueroa
Marty (Cuba, 1867-?) per I. SUAY-MATALLANA
□ Pierre Émile Falières (Le Houga, Midi-Pyrénées), 1833- 1908, per J.
BOATELLA
Circular Farmacèutica, 77 (3), 2019
15

En un any aproximadament es preveu arribar al núm. 100.

Imatge de les fitxes de Farmacèutics Innovadors Antoni Serra i Pàmies (Valls, 1859 – Reus, 1929)
per J. Boatella i María del Carmen Brugger Romaní (València, 1899–?) per I. Suay-Matallana,
publicades a Circular Farmacèutica (vol. 77 núm. 1, 2019)

Sèrie E-Col·laboracions
La SCHF ha obert un nou espai de publicació i comunicació vinculat al
nou espai web de l’entitat. Es tracta d’una publicació en línia, en format de
blog, que duu per títol E- Col·laboracions i que és oberta a la publicació d’articles d’opinió, comentaris, o informacions de diversa índole, tant dels socis
com d’altres persones interessades en la Història de la Farmàcia. Els articles
científics seguiran tenint cabuda en la línia de publicacions ja establerta (la
Revista de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia) però E-Col·laboracions permetrà una edició més ràpida i dinàmica, que es regirà per les normes
de publicació que trobareu al web de la societat (www.schf.cat).

La E-Col·laboració núm. 1 (2019) és Comentaris al respecte de
“Homo Deus” de Yuval Noah Harari, de M. CARRERAS COMA
16
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NOTÍCIES
El 12 de desembre, de 2018, el
soci de la SCHF i Acadèmic Numerari Emèrit, Miquel Ylla-Català va
presentar a la seu de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya el
seu llibre “Pa de Pessic – Aproximació a les memòries d’un apotecari de
Vic”. L’obra, amb pròleg del periodista Genís Sinca, ha estat publicada per Pagès Editors.

Del 3 al 17 d’agost de 2019 va
tenir lloc al Museu de Llívia (Cerdanya) el cicle de debats Cuidem la
Salut. Tradicio i Indústria, en el qual
intervingueren la presidenta actual
i la presidenta anterior de la SCHF,
M. Rosa Buhigas i Núria Casamitjana.
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El nostre company Joan M. Serra ens
comunica periòdicament la publicació
dels articles al seu blog. El darrer de la
sèrie, Gayelord Hauser: Un folleto “vintage”, el trobareu accessible, com els altres, en aquest enllaç:

https://www.farmaciaserra.com/
blog/gayelord-hauser.html

La revista Serra d’Or, al seu núm. 722
(febrer de 2020) publica una entrevista a
la farmacèutica i poetessa Rosa Fabregat,
membre de la SCHF. L’entrevista, a càrrec
de Miquel-Lluís Muntané duu per títol
Rosa Fabregat, delicadament combativa i
apareix a la secció “Lletres” de la revista.

Durant el passat mes de setembre de 2019 es va signar el conveni de col·laboració entre la Reial
Acadèmia de Farmàcia (RAFC) i
la Societat Catalana d’Història de
la Farmàcia (SCHF). L’acord té per
finalitat promoure l’estudi de la història de la farmàcia catalana, fomentar la
cooperació entre investigadors i persones interessades i la difusió del coneixement en aquest àmbit, a través de l’organització d’activitats conjuntes.

El conveni va ser signat pel president de la RAFC, Jaume Casas i per
la presidenta de la SCHF M. Rosa Buhigas.
18
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Terres medicinals emprades
a l’Antiga Grècia
Jaume BECH BORRÀS1 i Consol GRAU COSTA2
1- Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
2- Llicenciada en Història i Màster en Biblioteconomia.

Resum
De la llarga i llunyana època del món grec antic, les millors informacions sobre terres medicinals es troben des del punt de vista mèdic a Hipòcrates i, des de el punt de vista terapèutico-naturalista, a Teofrast i
Estrabó. De temps més reculats, segueixen les cites d’argila, terra sàmia i
terres d’Egipte, com ara terra núbia, terra nigra, etc. I s’amplien a terra
erètria, cimòlica, lèmnia i també la rúbrica sinòpica. A més, progressivament, ja es van diferenciant varietats, com ara la cimòlia alba i cimòlia
purpurescens, i les més famoses de la sàmia, que persistiran fins els temps
de la iatroquímica, i que són l’aster i el collirion. Cal subratllar que Estrabó
parla de la sinòpica lèmnia i també de la rúbrica sinòpica de Capadòcia,
“la millor de totes i que competeix amb la sinòpica d’Ibèria”. Cal aclarir
que es referia a l’antiga Ibèria Caucàsica -regió que ocupava la part central
de la actual Geòrgia.
Tenint en compte els quatre autors més representatius, Homer, Hipòcrates, Teofrast i Estrabó, les terres medicinals més citades a l’Antiga
Grècia són (per ordre de més a menys): la terra sàmia, l’argila o terra figulina, la terra cimòlia, la rúbrica sinòpica, la terra erètria, la terra alba, la
terra lèmnia, terra aegiptia i terra mèlia.
Paraules Clau
Terres segellades, argiles, Grècia.
19

Abstract
Medicinal earths used in Ancient Greece
From the long and distant period of the ancient Greek world, the best
information about medicinal earths is found from the medical point of view
in Hippocrates and, from the therapeutic-naturalistic point of view, in
Theophrastus and Strabo. From more distant times, there are quotations
of clay, Samian earth and earths of Egypt, such as terra nubia, terra nigra,
etc.. And they extend to Eretrian earth, Cimolean, Lemnian and also the
Synopic rubrica earths. In addition, varieties are already being progressively differentiated, such as the Cimolean alba and the Cimolean purpurescens, and the most famous Samian, which will persist until the times of
iatrochemistry, and which are aster and collirion. It should be emphasized
that Strabo speaks of the Synopic Lemnian and also of the Synopic rubrica
of Cappadocia, “the best of all and which competes with the Synopic of
Iberia.” It should be clarified that he was referring to the ancient Caucasian
Iberia - a region that occupied the central part of present-day Georgia.
Considering the four most representative authors, Homer, Hippocrates, Theophrastus and Strabo, the most cited medicinal earths in Ancient Greece are (in order of more to less): the Samian earth, the figulina
earth or clay, the Cimolian earth, the Synopic rubrica, the Eretrian earth,
the terra alba, the Lemnian earth, the Aegiptian earth and the Melian earth.
Key Words
Sealed earth, clay, Greece.

Introducció
Les argiles s’han emprat amb finalitats terapèutiques des la prehistòria. Ja foren conegudes per antigues civilitzacions com la xinesa, l’índia,
la persa i l’egípcia. I més tard a Grècia, Roma, Bizanci, entre els àrabs, etc.
gaudiren de fama les terres núbia, lèmnia, sàmia, quia, sinòptica, el bol armeni i moltes altres terres segellades, així denominades perquè duien una
empremta o segell indicador del seu origen.
L’interès pel tema es va originar (Bech, 1977) amb motiu d’impartir
una conferència encarregada pel Col·legi de Químics de Barcelona, i donada a l’Aula Magna de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Bar20

celona, que portava per títol Aplicacions dels silicats en Farmàcia Galènica.
S’iniciava amb una breu revisió històrica del tema, inclosa la mostra als
assistents d’un exemplar de terra sigillata que havia localitzat en una vitrina del Museu d’Història de la Farmàcia de la Facultat, i que amablement
ens fou deixada pel catedràtic Dr. J.M. Suñé. Aquella boleta rogenca de
terra sigillata fou l’esca que desencadenà una recerca engrescadora, que
encara dura. Una fita important en aquests estudis en fou la Tesi Doctoral
en Farmàcia Contribució a l’estudi de les argiles d’ús medicinal al llarg de
la història (Bech, 1994), compartida amb altres treballs (Bech, 1987, 2010a,
2010b, 2016).
Més endavant vam publicar a la Revista de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia (Bech, 2010) La terra sigillata, panacea trimil·lenària:
síntesi històrica de les terres d’ús medicinal. Òbviament es tractava d’una
síntesi, de només 23 pàgines. A petició d’alguns socis de la nostra Societat
(SCHF), tractaré d’ampliar el contingut d’alguns capítols de l’esmentada
Tesi. La present comunicació està relacionada amb un capítol d’aquesta
tesi (inèdita) i té per objecte la ressenya de les terres medicinals emprades
a l’Antiga Grècia en relació amb el seu entorn històric i l’ús terapèutic.

Períodes estudiats
Hem distingit quatre períodes d’aquest món de l’Antiga Grècia:
1) Pretècnic o Arcaic (s. VIII-VII aC),
2) Hel·lènic o Clàssic (s. VI-IV aC),
3) Hel·lenístic o Alexandrí (s. III-I aC) i,
4) Grecoromà (s. I aC-III dC).

Figura 1. Terra lèmnia dels períodes hel·lènic, hel·lenístic i grecoromà.
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Període Pretècnic o Arcaic (s. VIII-VII aC)
Aquest període ja és ric en medicaments minerals dosificats en píndoles, bolus i trociscos. Així, a la necròpolis de Ninu (Aeona, Dalmàcia),
s’han trobat píndoles en les quals l’anàlisi evidencia un 69% de matèries
minerals. A l’Odissea i a la Ilíada, Homer (750 aC) enumera força medicaments, alguns d’ells de natura mineral. Les primeres notícies que es
tenen de la terra lèmnia les trobem al poema Ilíada, en el passatge en què
l’heroi Filoctetes és curat des seves “pestilents ferides” a Lemnos amb la
terra sagrada del temple d’Asclepi (p. 30, v.; ed. 11 versió de L. Segalà).
La terra lèmnia també es citada en un passatge referent a Vulcà. I en la
Ilíada se cita la rúbrica sinòptica, que ve a ser el mangra.

Figura 2. Terra lèmnia grega del període Arcaic.

Període Hel·lènic o Clàssic ( s.VI-IV aC)
Tucídides (460-396 aC), historiador objectiu, descriu amb gran realisme la pesta d’Atenes en l’obra La guerra del Peloponès. Cita que els
habitants que havien ingerit bolus armena varen sobreviure a la pesta. En
canvi van morir els que no havien pres aquesta terra medicinal.
Hipòcrates (460-377 aC) fou una figura destacadíssima de la medicina d’aquest període. Ja Plini (fl. 79 dC) l’anomenà “Príncep de la Medicina” i la seva obra suposa la primera aportació de tot un cos de doctrina
mèdica o Corpus Hippocraticum en el qual són admirables les descripcions de malalties i on se citen terres medicamentoses, com l’ocre i la terra
22

sàmia, tant com a components de píndoles, i com a bolus, trociscs, etc. Concretament, recomana la terra sàmia a De natura Mulieribi i l’ocre com a
vomitiu. La cita d’Hipòcrates sobre el desig d’un jove malalt de “clorosi”
de menjar terra és un dels primers testimonis de la importància de les terres en Medicina (Baroni, 1971). L’argila o terra figulina apareix en la seva
obra citada quatre o cinc vegades. De l’erètria hi ha dues cites i també
dues de terra cimòlia. A la pàgina 362 del Llibre de fístules cita terra alba,
terra aegiptia i, concretament la sàmia, la qualifica de nigra –nigra sàmia.
A De ulceribus cita la rúbrica. També cita terra alba a De natura mulieribi.

Figura 3. Portada tipogràfica de Opera omnia
d’Hipòcrates, versió de Foesi (Ginebra, 1657).

Figura 4. Portada gravada de les obres d’Hipòcrates, en versió de Mercurialis (Venècia,
1588)

Cal remarcar que no coincideixen les diverses cites entre diferents
traduccions consultades (v. g. les de Foesi, 1558 i de Mercurialis, 1657).
Només coincideixen en la sàmia nigra. En aquestes versions de Mercuria23

lis i de Foesi no hem trobat citada terra sigillata. La terra figulina la cita
en De intern affectionibus: “tuberculisquase ventriculis tunicis”, “ad caput
refrigerandam”, “pro cataplasmate imponito”. La terra erètria la cita “in
pleuriticis”, la terra sàmia nigra en De natura mulieribri, la terra cimòlia
al llibre De fistulis i la rúbrica a “superfoetatione”.
Foesi cita també terra alba i argila. Per tant, de terra alba hi ha dues
cites.
Lísies (440-380 aC), famós orador i logògraf deixeble de Sòcrates, en
els seus discursos, cita diversos aspectes dels sòls. Fins i tot en algun, com
a Contra Lysiteos, considera la terra possiblement com a medicament…:
“pastava la terra en un morter, amb un piló de pedra”, ja que els apotecaris des l’antiguitat grecoromana han emprat morters en l’elaboració de
medicaments.
Aristòtil d’Estagira (384-322 aC), deixeble de Plató i preceptor d’Alexandre el Gran, fou autor de nombroses obres d’Història Natural, i se’l
considera pare de la Zoologia. Parla de terres en diverses obres com ara
Meteora, Història dels animals, De parva naturalia, De la generació i de la
corrupció, etc. A Meteora, que consta de quatre llibres, a la fi del quart
d’aquests, tracta dels minerals, metalls, pedres i altres fòssils. Divideix els
minerals en fòssils i metalls. Els no metalls (fòssils) els subdivideix en terres i pedres. Aquesta és, doncs, una de les primers classificacions mineralògiques conegudes.
A Teofrast d’Erés (372-288 aC), deixeble de Plató i d’Aristòtil, se l’ha
considerat com el pare de la Botànica. També s’ocupà de mineralogia i
escrigué De lapidibus, un tractat de mineralogia. A part de distingir entre
pedres mascles i femelles, classifica els minerals en metalls, pedres i terres.
Entre les terres cita la rubra sinòpica, terra roja o llapis roig, que era com
un ocre roig o mangra (bol armeni) provinent de Capadòcia, usada com a
dessecadora o astringent. En l’apartat catorze de De lapidibus parla de
Liparaios, pedra de Lipari o perlita. En la secció disset distingeix diverses
argiles. Així, parla de la que actualment s’anomena paligorskita, de la terra
mèlia, melinum candidum (que deu ser quars en pols fina, o pot ser caolinita o millowita). També parla de la terra sàmia, que correspon a un caolí,
que distingeix bé de la terra cimòlia, l’actual montmorillonita càlcica (Robertson, 1958: 63). De la cimòlia en distingeix dues varietats: l’alba, “per a
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fer pipes” i la purpurescens
“que ve a ésser una terra de
paraire…”. De la terra sàmia
afegeix que té les mateixes
virtuts que la terra lèmnia.
De fet, és el primer autor
que parla extensament de la
terra lèmnia, de la que en
cita dues varietats : l’aster i la
collirion.
En aquest període cal
afegir alguns artistes que empren argiles com a matèria
primera o com a pigments
per a pintura: Butades, Parrhasius i Nicòmac.
Butades de Sicyon (fl. s.
VI aC) escultor que inventa
la barreja d’argila amb terra
sinòpica rúbrica.
Pel que fa als pintors
Parrhasius d’Efes (fl. s. V aC)
i Nicòmac de Tebes (fl. s. IV
aC) ja consta que empraven terra erètria en les seves pintures.

Figura 5. Portada tipogràfica de la Història de les pedres de Teofrast, versió anglesa de Hill, 1744.

Període Hel·lenístic o Alexandrí (s. III-I aC)
Autors destacats d’aquest període son: Estrató, Heràclites, Nicànder,
Mitridates i Vitruvi.
Estrató de Lampsac (fl. s. III aC), deixeble de Teofrast, en cas de cefalea, aconsella usar terra negra.
Heràclites de Tàrent (fl. c. III-II aC), seguidor de l’Escola Empírica,
va comentar treballs d’Hipòcrates i escriure sobre Materia Medica, amb
alguna cita de terres medicinals. Galè, més tard, el va al·ludir repetidament.
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Nicandre de Colofó (fl. s. II aC), sacerdot del temple d’Apol·lo, va
escriure dos poemes: un sobre animals verinosos i les ferides que infligeixen, la Theriaca, amb nou-cents cinquanta-vuit versos hexàmetres, i un
altre sobre antídots, Alexifarmaca, amb sis-cents trenta versos hexàmetres.
En la Theriaca, famosa i complicadíssima fórmula, hi entrava terra segellada.
Mitridates Eupator (132?-63 aC), autor del famós antídot Mitridat o
Arteriaca laudata, indica que un ingredient d’aquesta “confecció” era la
terra figuli.
Marc Vitruvi Pol·lió (fl. s. I aC), famós escriptor, arquitecte i precursor
de la Hidrologia. En el capítol 7 d’Arquitecturae cita diverses terres medicinals com la mèlia terra, ocre, rúbrica lèmnia o terra sigillata (ed. De
Laet, 1649:139), etc.

Figura 6. Portada tipogràfica de la Theriaca de
Nicandre de Colofó, versió de Gorraeo (París,
1557.
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Figura 7. Portada gravada de la Architectura
de Vitruvi, versió de De Laet (Amsterdam,
1649).

Període Grecoromà (s. I aC-III dC)
Autors significatius d’aquest període són Estabó, Escriboni Llarg i
Andròmac el Vell.
Estabó d’Amàsia (63 aC - 24 dC), eminent geògraf que cita terres i
minerals als llibres 3, 10, 12, 13 i 15 de la seva Geografia. Cita el mangre,
argiles (11, 13) i la terra cimòlia, terra sàmia, terra erètria (10, 11). A més
parla de l’armenia terra, sinopica terra, sinopica rubra, etc. Per exemple de
la sinopica rubra (llibre 12 de la versió de Basilea (1523) de Philippus Engentinus: 374) ens diu “…In Capadocia nascitur ea, quae sinopica rubra
dicitur, omnium optima, que cum Iberica decertat id circo Sinopica appelatur, quod eam mercatores eo deferebant, priusque Efesiorum emporium
tam celebre esset…”.
Escriboni Llarg Designatià (10 aC -54 dC) fou un metge coetani dels
emperadors Tiberi i Claudi. Va escriure De simplicibus i De compositione
Medicamentorum liber. En la darrera obra cita la rúbrica lèmnia.
Andròmac el Vell, de Creta (fl. s. I dC), arquiatre de Neró (primer
arquiatre reconegut al llarg de la Història de la Medicina), renovà la
triaga- alguns autors fins i tot diuen que “inventà”- la Theriaca Magna,
electuari de prestigi llegendari. De fet, la va
reformar. I òbviament,
conté terra sigillata.

Annex:
Síntesi sobre el lloc
d’origen de la terra
lèmnia
La terra sagrada o
sigillata també denominada lèmnia s’extreu
de Lemnos, una petita
illa grega situada al NE
del mar Egeu, amb una
superfície de 477 km2.

Figura 8. Situació de l’illa de Lemnos al nord de la mar Egea.
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Lemnos té forma de trapezoide invertit, amb dos golfs importants:
al N el de Bournia i al S el de Moudros, entre els quals hi ha un estret
istme de només uns 4 km. Dista 32 milles del mont sagrat Athos i 34 milles
de l’entrada a l’estret dels Dardanels, no massa lluny de Troia. Es troba,
doncs, en una cruïlla estratègica de pas del mar Negre al Mediterrani i
d’Europa a Àsia, via Grècia-Turquia. Aquesta situació privilegiada ha influït molt en la seves mitologia i història, plenes d’esdeveniments bèl·lics,
ocupacions i canvis dramàtics de propietari (v.g.: egeus, sintis, pelasgs,
perses, grecs, macedonis, grecs, romans, bizantins, venecians, turcs…). Des
de 1912, els grecs en són els propietaris.
Vers el nord, vorejant el golf de Bournia, costat W hi ha el volcà extingit Mosiclos, connectat per un petit collet amb el turó Agiocoma. Al
peu d’aquests dos turons hi passa el camí de Repanidi a Kotsinas, dos pe-

Figura 9. Mapa de l’illa de Lemnos, Grècia.
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tits poblets ja citats des de l’Edat Mitjana. A la base de l’Agiocoma s’hi
troba una ermiteta antiga, Sotira, successora del temple d’Àrtemis, propera a la font Ftelidia. No gaire lluny, en direcció NE hi ha les ruïnes d’Hephaistia.
Des de segles abans de Crist, del collet entre Agiocoma i Mosiclos,
s’havia extret la terra lèmnia amb gran cerimonial, meticulositat, i puntualitat, cada 6 d’agost. Allí es despedregava i pastava aquella terra argilosa, probablement amb l’aigua de la font Ftelidia, i es preparaven unes
boles, que eren signades -sigil·lades-. Això era un privilegi exclusiu de les
sacerdotesses del temple d’Àrtemis. Per aquest motiu es considerava terra
sagrada. Els signes impresos van variar amb el decurs dels anys. Al principi
era freqüent la figura de l’heroi Filoctetes i més tard, la cabra, símbol de
Diana. Tot aquest cerimonial perdurà fins l’any 1890.

Figura 10. Vista general del coll d’on s’extreia la terra lèmnia, des del camí de Repanidi a Kotsinas,
Lemnos (foto de J. Bech)
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Històricament, l’origen, propietats i extracció de la terra lèmnia, ha
interessat a metges i naturalistes, i ha motivat diversos viatges, “peregrinacions”, i exploracions, i l’interès de Dioscòrides (s. I dC), Galè (138-201
dC), Bellon (1517-1564), Albacar (c. 1557), Tozer (1829-1916), i Bech
(1993), entre d’altres. De sempre, en les diverses versions exposades, hi
havia contradiccions i persistien els dubtes. Modestament, cal dir que l’exploració de J. Bech (1993) fou força aclaridora i concloent sobre l’origen,
varietats i propietats de la terra lèmnia.

Figura 11. Sacerdotesses del Temple d’Àrtemis segellant la terra lèmnia.
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Comentaris sobre un exemplar de l'obra
“Herbarum vivae eicones ad
natura imitationem…”
d’Otto Brunfels (Estrasburg, 1532).
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Resum
Es comenta un exemplar de la obra de O.Brunfels “Herbarum vivae
eicones…”, de 1532, que conté múltiples notes marginals del seu propietari, Pere Ferrer, apotecari de Guissona cap el 1580.
Paraules Clau
Brunfels, Herbarium, apotecari, Guissona.

Abstract
Comments on a copy of “Herbarum vivae eicones ad natura imitationem…” by Otto Brunfels (Strasbourg, 1532)
A copy of the 1532 O. Brunfels' work “Herbarum vivae eicones…”,
which contains multiple marginal notes from its owner, Pere Ferrer, apothecary from Guissona around 1580, is commented.
Key Words
Brunfels, Herbarium, apothecary, Guissona.
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Tractaré d’explicar el que conec d’un exemplar d’aquesta obra, comprat cap el 1980 a un paleta de Guissona que em va dir que l’havia tret de
les golfes d’una casa de Cervera que li ordenaren netejar per poder reparar la teulada. El llibre, que estava en molt mal estat, moll, rebregat i arnat,
es va fer assecar i relligar novament.
Consta de dos toms en un únic volum: no té cap de les dues portades;
el nom de l’autor, desconegut per a mi fins aleshores, està ratllat quan apareix en pàgines interiors, imprès a un lloc anomenat Argentorati, ple de
gravats de plantes, escrit en llatí, amb tipografia alemanya gòtica, que
tracta de plantes medicinals, amb referències d’autors antics. El primer
que vaig pensar, era que tenia un aspecte semblant a l’obra de Font i Quer
Plantas medicinales. El Dioscórides renovado.
Argentorati és el nom llatí d’Estrasburg, i l’autor, Otto Brunfels tot
un personatge considerat per Linné com un dels pares alemanys de la botànica, juntament amb Leonhart Fuchs i Hyeronimus Bock, dit també H.
Tragus o H. Herbarii. Tots tres
tenen gèneres botànics dedicats
pel mateix Linné: Fuchsia, el més
conegut, Brunfelsia i Tragia, els
altres. Imprès o editat per Johannes Schot. Els gravats són obra
de Hans Weiditz el jove: el seu
pare va ser deixeble de Durer. El
nom de Hans Weiditz apareix llatinitzat com Iöannes Guidictius
en un poema de Ioannes Sapidus
que hi ha a la introducció. (Nunc
& Iöannes pictor Guidictius ille
clarus apellaeo nin minus ingenio, reddidit ad fabras acri sic arte
figuras...).

Figura 1. Anotacions referides als llocs propers
on es pot trobar.
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Brunfels, cartoixà alemany
nascut a Mainz (Magúncia) el
1488 i mort a Berna el 1534, va
escriure sobre teologia, medicina
i botànica. El 1521 va passar al
protestantisme i les seves obres

es consideraren herètiques, puix
que, a més d’escriure sobre
plantes medicinals, escriu sobre
l’anticrist i la Santíssima Trinitat, es relaciona amb Luter,
Zwingli, Erasme de Rotterdam,
etc., amb el que aconsegueix els
mèrits necessaris per tal que les
seves obres, tant les religioses
com les mèdico- botàniques siguin de les primeres en ser incloses a l’Índex Librorum
Prohibitorum, cosa que explica
que a l’exemplar del llibre que
es comenta, hi faltin les portades i el nom de l’autor estigui
ratllat per a ocultar-lo.
Aquesta obra, freqüent als
catàlegs de biblioteques centreeuropees, és rara aquí.
Només en trobo un exemplar a
Figura 2. Inscripció marginal on apareix el nom del
la Biblioteca del Colegio de Cipropietari de l’obra.
rugía de S. Carlos, (precursor de
la Facultat de Medicina), a la Universitat Complutense, que digitalitzat i
visible a internet, utilitzo per comparar-lo amb el meu exemplar, i una
altra a la biblioteca del monestir de l’Escorial, amb ex libris del bibliotecari
de Felip II, Benito Arias Montano. L’exemplar de S. Carlos no té ocultat
el nom de l’autor. Un exemplar de la Universitat de París si que el té ocult.
L’invent de la impremta a finals del s. XV facilita l’aparició dels herbaris il·lustrats, farmacopees, etc. Els herbaris il·lustrats amb xilografies
faciliten enormement el reconeixement visual de la planta de la qual s’indiquen les propietats terapèutiques, però sense intenció d’agrupar-les amb
una sistemàtica botànica.
Una obra que s’edita i tradueix moltíssim al segle XVI és la Materia
Medica de Dioscòrides, grec del s. I dC, que a l’època es continuava considerant una gran autoritat en farmacologia i que es traduïa dels originals
grecs per purificar-la d’imperfeccions en les traduccions àrabs medievals.
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A aquesta obra de Dioscòrides, cada planta medicinal té la seva il·lustració, descripció, hàbitat, propietats, etc., esquema o patró que es repeteix
al llibre de Brunfels, aplicat a plantes centreeuropees. També ho fan d’altres autors coetanis emprant una primitiva nomenclatura botànica expressada com gènere/espècie.
Brunfels, a cada planta que descriu, a més de la seva il·lustració feta
per Weiditz, hi afegeix la nomenclatura grega, llatina, alemanya, i vulgar, les
cites d’autors i descriptors antics i contemporanis, judicis propis, indicacions
d’errors d’altres autors, el “temperament” hipocràtic (sec, humit, càlid, fred),
indicacions terapèutiques, formes d’administració com xarops, decoccions,
quina part de la planta té activitat farmacològica, dosificacions, etc.
Tot això en el primer tom i part del segon, que a cada plana tenen el
sobretítol de SIMPLICIUM PHARMACORUM, és a dir, cada planta explicada com a “simple” o matèria medicamentosa. En el segon tom hi ha
alguns “simples animals” com
les cantàrides, i “simples minerals” com el cinabri.
A l’exemplar del Colegio
de S. Carlos, el primer tom
acaba amb un apèndix inexistent en el meu: unes taules
sobre “temperaments” i indicacions de cada planta. Això i
d’altres diferències en diverses
planes, fa pensar en múltiples
re-edicions o reimpressions de
l’obra.
Bona part del segon tom
consisteix en comentaris i anotacions d’altres autors antics
com Dioscòrides, Plini, Avicenna, etc. o contemporanis a
l’autor, com Fuchs, Tragus,
Schyller, Mainardus.
Figura 3. Nota marginal amb referència a altres
autors.
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La tasca de tots aquests
Brunfels, Fuchs, Bock, Mattioli,

Laguna, etc, consistí en millorar les descripcions antigues, amb il·lustracions per facilitar-ne la identificació, donar-ne els noms en llenguatge vulgar, posant a les mans de metges i farmacèutics uns veritables tractats de
farmacologia. Tots aquests autors, són coetanis: viuen entre 1490 i 1550
aproximadament. Cap d’ells inclou encara a les seves obres els vegetals
provinents d’Amèrica, limitant-se a plantes europees.
Com que l’obra està escrita en llatí, acaba el segon tom amb una apodixis germanica o resum en alemany sobre cada vegetal citat anteriorment.
Brunfels també és autor de Contrafayt kreüterbuch, o llibre de plantes
il·lustrat, en alemany, sense tanta densitat farmacològica erudita, destinat
més a donar a conèixer plantes del seu entorn.
Menció especial s’ha de fer a les anotacions marginals escrites per
qui era propietari d’aquest llibre. La cal·ligrafia és d’una sola persona, que
escrivia en llatí, castellà i català. La majoria d’aquestes anotacions estan
al costat dels gravats i es refereixen a les propietats de les plantes, i als
llocs propers on es poden recol·lectar: Tapioles, Robiol, Fluvià, Cornudella,
Lleida, Guissona (moltes vegades), Mirambell, Calaf; Bellver de Aragón,
cerca de Cinca; Oliana, La Seu d’Urgell, Barcelona, Mallorca, L’Alzina,
Tudela, Oriola, Sanaüja, Taltavull, Biosca i Torà.
El nom del propietari original del llibre apareix a la pàgina 252 del
segon volum, en una inscripció marginal que diu:
“turbith verum et legitimum messues abundat robiol et tapioles termini
de guissona///simil cum tapsia dioscoridis turbit magnum messues est tapsia/// turbith minus messues est tapsia minor abens omnes notas ab eo dictas
et etiam propietates UT EGO PETRUS FERRER PHARMACOPOLA
vere tempus colectionis est in fine julius ante quam folia decidant...”
Es a dir: “el turbit veritable i legítim de Messué, abunda a Robiol i
Tapioles, al terme de Guissona; de manera semblant a la tàpsia de Dioscòrides, el turbit magne de Messué, és la tàpsia. El turbit menor de Messué
és la tàpsia menor, amb les propietats dites per mi, com jo, Pere Ferrer,
farmacèutic, el recol·lecto a finals de juliol, abans que les fulles caiguin...”
És de notar que aquest Pere Ferrer és una persona culta, que coneix
i cita, en les notes marginals manuscrites, autors contemporanis del mateix
nivell científic i erudit que Brunfels: menciona Pietro Andrea Mattioli, de
Siena, autor de traduccions al llatí i a l’italià de la Materia medica de Dioscòrides; a Andrés Laguna, de Segòvia autor de Pedacio Dioscórides Ana37

zarbeo, acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos, traducido de la lengua griega en la vulgar castellana, que conté un apèndix amb
noms plantes en català. També hi és citat Ruellius (Jean de la Ruelle),
professor d’Andrés Laguna a París.
L’honorable Pere Ferrer, farmacèutic, apareix documentat en escriptures notarials conservades a l’Arxiu Històric de Protocols de Cervera. Viu
i exerceix a Guissona, és natural de Fraga, i té dos fills: Pere Joan, metge, i
Jeroni, capellà, canonge a la Col·legiata de Santa Maria de Guissona.
El trobem en les següents dates:
● El 9 de desembre del 1579 compra una vinya a Tapioles a Joan Amigó
per 30 lliures.1
● El 15 de maig del 1582 compra a Caterina, vídua de Pere Mercer, una
casa a Guissona, veïna a la seva, que llinda a orient amb el carrer que
va del portal de Fluvià a la plaça, a migdia amb el carrer de Fluvià a
Bisbal, i a ponent part amb la seva pròpia casa i part amb la casa del
canonge Burgos. En paga 50 lliures.2
● El 7 de setembre del 1596 consta com a cònsul de la vila de Guissona
juntament amb Onofre Millet, paraire de llana.3 I el 22 de novembre
del 1607, com a dipositari de la vila i universitat.4
● El 6 de novembre del 1608, el magnífic Pere Joan Ferrer doctor en arts
i medicina de Guissona, casat amb Marianna (Ferrera) Bretons, filla del
discret Joan Bretons, notari de Barcelona, nomena apoderat seu a Jeroni Ferrer, prevere a la Col·legiata de la Beata Maria de dita vila.5
● El 27 de gener del 1610, el magnífic Pere Joan Ferrer, doctor en arts i
medicina de Guissona, nomena apoderat al seu pare, l’honorable Pere
Ferrer, apotecari.6
● El 2 de febrer del 1610, l’honorable Pere Ferrer, apotecari oriünd de la
vila de Fraga, però ara habitant de Guissona, dóna poders al reverend
Dionisi Foradada, prevere i beneficiat a l’església de Sant Pere de Fraga.7
1
2
3
4
5
6
7

AHPC. Notari de Guissona Joan Portell. Capsa 1681, UD 3815.
AHPC. Notari de Guissona Joan Portell. Capsa 1681, UD 3811.
AHPC. Notari de Guissona Joan Pintor I. Capsa 1695, UD 3848.
AHPC. Notari de Guissona Tomàs Ribera. Capsa 1699, UD 3872.
AHPC. Notari de Guissona Tomàs Ribera, Capsa 1700, UD 3874.
AHPC. Notari de Guissona Tomàs Ribera. Capsa 1701, UD 3876.
AHPC. Notari de Guissona Tomàs Ribera. Capsa 1701, UD 3876.
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Resumen
En el siglo XVIII y XIX la literatura de cordel encontró en los boticarios un rico filón a explotar criticando su afán usurero y mercantilista o
alabando su bienhacer y ayuda al desvalido. En El sermón contra los boticarios de Xarau (1777) se critica a los farmacéuticos por su posición social ventajosa a costa de hacer dinero utilizando para ello la picaresca y
por su supuesta pedantería en el desarrollo de su oficio.
Palabras clave
Boticarios, s. XVIII-XIX, farmacopea, literatura de cordel.
Abstract
The sermon against the apothecaries of Xarau (1777)
In the eighteenth and nineteenth centuries, cordel literature found in
apothecaries a rich vein to exploit criticizing its usurer and mercantile zeal
or praising its well-being and help to the helpless. In The Sermon against
the Apothecaries of Xarau (1777) pharmacists are criticized for their advantageous social position at the cost of making money using the picaresque and for their alleged pedantry in the development of their trade.
Key Words
Apothecaries, XVIII-XIX centuries, pharmacopoeia, cordel literature.
El sermón contra los boticarios de Xarau es un ejemplo de literatura
popular satírica en verso distribuida en pliegos de cordel. Los sermones,
por otra parte, eran un subgénero literario dentro de la oratoria que se
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caracterizaron en el siglo XVI por su contenido religioso. En el siglo
XVIII y XIX derivaron a formas populares con contenidos profanos con
la finalidad de adoctrinar, denunciar o defender bajo esta estructura oral
y teatralizada, que se caracterizaba por su uso de citas en latín o la utilización de autoridades para dar mayor credibilidad a su discurso, desarrollo de la defensa o ataque, en este caso con cierta ironía; y una conclusión
y oración final. En los siglos XVIII y XIX, este tipo de literatura en contra
o a favor de los boticarios era común como podemos observar en otros
sermones de las mismas características como el Sermó en defensa dels apotecaris: predicat en casa del apotecari de Olot per lo bachiller Bonifaci Putingas, natural de Aiguafreda, lo disapte dia 1 de janer del any 1814 á las 8
del vespre1, en este caso de defensa, donde también encontramos el uso
de autoridades, uso del latín, desarrollo de ejemplos y oración final. El
manuscrito del que partimos para su estudio es una copia completa del
siglo XIX del pliego de cordel de 1777 que hemos encontrado en el Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) bajo el clasificatorio C06c012. Se ha encontrado una copia del pliego impreso, pero aparecía incompleta, al comparar con el manuscrito del AHCB.
El análisis del pliego ha dado lugar a numerosas cuestiones preliminares para proceder a su análisis, en principio está datado en el año 1777,
según su título; pero el lenguaje utilizado (farmaceutich, pesseta y algunos
topónimos como Passeig de Gràcia son propios del siglo XIX). Consultado
un experto en pliegos de cordel, en estos casos, de dudas ante la discrepancia de fechas y datos, se recomienda contextualizar el estudio en el
siglo XIX y considerar que la fecha de 1777 es una mera licencia literaria
del autor. Sin embargo, el estudio de los principios activos o drogas mencionadas en el sermón, se corresponden más con las farmacopeas utilizadas en el siglo XVIII que con la farmacopea del siglo XIX que
correspondería a este texto (impreso en 1850), por tanto, la Farmacopea
Española de 1844, una farmacopea de aplicación nacional, aunque no se
descarta tampoco el uso de farmacopeas anteriores. Así, el problema que
encontramos en este pliego de cordel, como en muchos otros, es su datación lo que hace que analicemos el mismo desde la perspectiva del siglo
XVIII y hacia el siglo XIX.
1 Sermó en defensa dels apotecaris : predicat en casa del apotecari de Olot per lo bachiller Bonifaci
Putingas, natural de Aiguafreda, lo disapte dia 1 de janer del any 1814 á las 8 del vespre. BNC
(F.Bon. 20379).

40

En el siglo XVIII, el gremio de los boticarios había pasado de formar
parte de los especieros y candeleros, a formar un gremio propio y separado
de los anteriores que había creado un Colegio de Boticarios, aproximándose más a los médicos y cirujanos que a los oficios gremiales. No obstante, hasta el siglo XIX no se convertirá en una profesión liberal para la
cual se había de acceder a la Universidad. Por el momento, para conseguir
abrir una botica se debía pasar un examen previa práctica de cinco años
con un boticario titulado2. De todas formas, ya había dejado de lado su
función de boticario, como sinónimo de simple propietario de botica o
negociante; y cada vez más se reforzaba más su aspecto intelectual por
encima del comercial. Dejando de lado los conocimientos que, de botánica, química y otras ciencias debían tener, es interesante también tener
en cuenta su interés por la cultura en general. Así, encontramos en la
bibliografía numerosas bibliotecas de boticarios que exceden en su contenido a lo que necesitaban saber para su cometido y presentan numerosos intereses y aficiones de tipo intelectual. Son ejemplos de este hecho la
biblioteca de Bernabé García, boticario rural del siglo XVIII que contaba
con más de 70 títulos, entre las materias que le interesan aparece en primer
lugar la religión, la historia, la literatura y, evidentemente, la ciencia con
novedades científicas como el curso químico de Lémery. Le siguen obras
de política, filosofía e incluso de cocina. Tenemos otro ejemplo en la biblioteca del Boticario Mayor del Rey con 140 títulos entre los que destacan las obras propias de su saber, pero también las religiosas, históricas y
obras en francés y latín3 o la de los Bolós de Olot, con más de 550 libros4.
También tenemos constancia de otras bibliotecas no tan bien surtidas,
pero siempre con obras relacionadas con su oficio, como la de los Vilaginés5 y la de los Sala de Cardona6 o el caso excepcional de Francesc Ferrer,
boticario de Olot que no contaba con ningún libro en el momento del inventario de su fortuna a su muerte. No se han encontrado referencias a
2 ZARZOSO, A. Protomedicato y boticarios en la Barcelona del siglo XVIII. DYNAMIS. Acta
Hisp. Med. Sci. Hist. Illus. 1996; 16, 151-171.
3 VERDEJO, F. La vida y la biblioteca de Bernabé García, boticario rural del siglo XVIII. Asclepio, 2004; LVI-2.
4 PUIG, M. Llibres i biblioteques a Olot al segle XVIII. Miscel·lània La Finestra Oberta Premi
Salvador Reixach, APEHOC 2009; 20: 127-211.
5 GUERRERO, L.; ADAM, J. La nissaga d’apotecaris Vilaginés de Sant Llorenç de Morunys,
al Solsonès (s. XVIII). Gimbernat, 2014; 61: 51-74.
6 GALERA, A. L’arxiu familiar i patrimonial de la farmàcia Sala del Mercat, de la vila de Cardona (segles XVI-XXI). Dovella, 2009; 99: 25-36.
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bibliotecas de boticarios o farmacéuticos del siglo XIX en Cataluña, cosa
que podría haber resultado esclarecedora para observar qué farmacopeas
se utilizaban en la época y si había aún uso de las propias catalanas.
El sermón de Xarau pronunciado en el año 1777 en la Universidad
de Cervera se debe a un estudiante de Cantallops (Girona) matriculado
en Artes que no ha sido posible localizar en el libro de grados de Cervera,
ni por su nombre -probablemente un pseudónimo- ni por su localidad de
origen, Cantallops. No se encuentra su graduación entre los años 1777 y
1779, cuando debería haber acabado sus estudios, aunque se ha ampliado
la búsqueda hasta 1785.
En este sermón se ataca al boticario por enriquecerse a costa de su
clientela y por preparar erróneamente o de cualquier manera sus medicamentos. El sermón resulta interesante también porque da cuenta de los
utensilios, los simples, las formas galénicas y las presentaciones más utilizadas en el momento, mientras expone sus quejas contra la profesión farmacéutica. Además, algunas de las preparaciones de las que habla Xarau
proceden de la Pharmacopoea Matritensis y no se encuentran en la Pharmacopoea Catalana de Alòs, que en principio, era la utilizada en Cataluña.
Apuntamos como causa, quizás, sería motivo de otro estudio, la tendencia
centralista de Cervera y sus alrededores, partidaria de los Borbones, por
lo que fue recompensada con la ubicación de la Universidad que sustituyó
a las previamente existentes en Cataluña.
De todos es conocida la buena posición de la que disfrutaba el boticario en su contexto social7 también cabe destacar su posición económica,
motivo por el cual es atacado en el sermón de Xarau. Según García Espuche8, en el siglo XVIII y en Barcelona, el boticario presentaba un nivel
de vida muy alto, económicamente hablando, mayor incluso que el de los
médicos. En realidad, era la profesión que se hallaba inmediatamente debajo de la nobleza, según las propiedades que ostentaban. Sin embargo,
según Giménez9, los boticarios y el sector sanitario, en general, en Alicante
en el siglo XVIII, tenían un nivel de vida de intermedio, similar al de los
campesinos propietarios de sus tierras, relativamente acomodados, los
7 MUNDINA, M. (2018). El Boticario del siglo XVIII ante la Inquisición. Eviterna, 2018; 4: 115.
8 GARCIA ESPUCHE, A. Medicina i farmàcia. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2011.
9 GIMÉNEZ, E. Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria en el antiguo régimen. Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 1981.
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arrendatarios, los artesanos, los miembros de la administración municipal
y de la Corona y otros profesionales. Se encontraban después de los nobles
y los mercaderes, y antes de los jornaleros, pescadores y marineros. Entre
la profesión sanitaria se encontraban detrás de los médicos, ganando la
mitad que estos y el doble que los cirujanos.
Los precios de las medicinas eran controlados y dispuestos por el
Protomedicato10, de manera que el boticario se limitaba a cobrar lo que
se había dispuesto. Por otra parte, el boticario permitía a su clientela pagar
al contado o por conductas; es decir, a crédito: se anotaba el número de
personas y animales que cubría, la duración del servicio y la cuota anual
a pagar que podía ser en moneda o en especies. Cuando era en especies
solía ser en trigo, lo cual resultaba muy rentable para el boticario, ya que
el precio del trigo aumentaba año tras año. Sin embargo, con las sucesivas
crisis agrarias del XVIII, el trigo empezó a escasear de manera que llevó
a la ruina al aconductado que no podía pagar sus deudas, y por consiguiente al boticario por impago de aquellos que le suministraban las materias primas para producir los medicamentos11. Por otra parte, aunque la
mayoría de los boticarios gozaban de una buena posición social y económica, muchas veces renunciaban a su oficio de boticario para ejercer otros
cargos porque las ganancias de la botica no eran las esperadas. Es el caso
de Bernabé García que renuncia a su botica para ser miembro del consejo
municipal y continuar sus negocios relacionados con la viña y los olivos
que le proporcionaban más beneficios que la botica12.
En una segunda acusación, Xarau sugiere que los pesos que utiliza
el boticario para pesar sus productos están amañados, con lo que podía
engañar al cliente en las elaboraciones preparadas y cobrar más por
menos. El Protomedicato visitaba las boticas bianualmente y, aparte de
comprobar que las recetas eran firmadas por los médicos correspondientes, comprobaba que las preparaciones y simples que debían existir en la
botica estaban y, además, en buenas condiciones de conservación13; otra
10 Hasta 1780 no aparecerá el protofarmaceuticato.
11 CLOSAS, R. Les conductes d’apotecari. L’extinció d’un model de comerç i de professió. Plecs
d’Història Local, 2010; 137: 5-7
12 MARTÍN VERDEJO, F. La vida y la biblioteca de Bernabé García, boticario rural del siglo
XVIII. Asclepio, 2004; LVI-2.
13 CAMPOS, S. El Real Tribunal del protomedicato castellano, siglos XIV-XIX. Monografías.
Ediciones Universidad Castilla-La Mancha, 1999
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de las acciones que llevaba a cabo era comprobar el material utilizado
para preparar los específicos y, entre ellos, los pesos de la botica. Más aún
cuando Felipe V establece una serie de cédulas reales que aumentaron el
control hacia la botica, probablemente por abusos anteriores, especialmente por ejercer sin título. En el siglo que nos ocupa, los procesos que
se dan a boticarios suelen ser por dejadez de su oficio14 al ocuparse de
otros asuntos como el caso de Manuel Ruíz, boticario de Albares (Guadalajara) que es denunciado para que cese su empleo de procurador síndico o si no, que nombre un mancebo para hacerse cargo de la botica15,
por la proximidad de boticas16 o por no disponer del petitorio, es decir, de
las sustancias mínimas necesarias para ejercer en la botica17.
Otra de las quejas de Xarau hace referencia a las artes y las materias
primas con las que el boticario realiza sus medicinas. La Pharmacopoea
Matritensis (1739), era de obligado cumplimiento en toda España; aunque
debemos señalar que en Cataluña consideraban que solo era obligatoria
para la Corte, y no querían verse sometidos a una farmacopea central. Sin
embargo, existía la Pharmacopoea Catalana de Joan Alòs (1686) que regulaba, aunque no de manera oficial, en Cataluña todos los preparados
medicinales.
Otra de sus quejas es el lenguaje utilizado en sus preparados. El lenguaje que se utilizaba para denominar las materias primas o simples se
basaba en la clasificación de Linneo. Cierto es que para una mejor comprensión de lo que tomaba el paciente, si se utilizara el lenguaje popular,
habría podido dar lugar a confusión, ya que, según las zonas geográficas,
la misma planta podía tener denominaciones diversas, por ello se utilizaba
una nomenclatura científica que aseguraba la identificación de la materia
primera. La tesis de Jaume Mercant sobre la farmacia monástica de la cartuja de Valldemossa (s. XVIII y XIX)18 ha analizado los restos que quedaban en los albarelos y cajas de la farmacia original mediante técnicas
14 ES.47186.ARCHV/8.11.3.2//PL CIVILES,FERNANDO ALONSO (F), CAJA 3123, 4 PL CIVILES, PÉREZ ALONSO (OLV), CAJA 292, 1.
15 ES.28079.AHN/1.1.5.11.1 CONSEJOS, 31126, Exp. 4Bis.
16 ES.47186.ARCHV/8.11.7.1//PL CIVILES,PÉREZ ALONSO (F), CAJA 2665, 1.
17 DANTON, J. Curioso proceso a un boticario del s. XVIII. Bol. Soc. Esp. Hist. Farmacia, 1975;
1(2) 33-37.
18 MERCANT, J. Historia de la farmacoterapia siglos XVIII y XIX. La farmacia monástica de la
Real Cartuja de Valldemossa. Tesis Doctoral. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona,
2008.
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macro y microscópicas, físico químicas y espectrofotométricas, gracias a
ello podemos asegurar que la mayor parte de los simples guardados en la
botica correspondían a aquello que se denominaba. A partir de estos análisis se ha comprobado que, de 107 simples recuperados, 73 coincidían plenamente con la denominación que constaba en las cartelas (68,22%); aún
con todo, este 30% que no coincide plenamente con el contenido que
marca la cartela, nos indica que existía la posibilidad de errores en la preparación de medicinas.
A continuación, se presenta el sermón de Xarau:
Per trampas et timbalas
Medicinas semper malas
Cum papiris et morteris
Bonis, malis, falsis, veris.
Paraulas de un cert Marqués
Que no hi entenia res
Comentades per Apolo
al llibre de jugar al solo
Ay de tu apotecari!
Que ab les mans sempre al armari
Remanant mil pots y ampollas
Tot ho enredas, tot ho embrollas
Y ab aiguas grogas y blavas
Y pot ser també ab les babas
Fas esquitxar a la gent
Los diners sense mirament
Lo malalt vol la salut
Y vosaltres ab l ambut
Per la part que es mes estreta
i feu dar mitja pesseta
Fent rajar un such mocós
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Vert, espès y fastigós
Que pel gust que te dolent
Fa fer ganyas a la gent
Al malalt si vol curar,
Vosaltres li feu pagar
Per dotse paperets blanchs
Un duro dels de cinch franchs
Y a saber la veritat
Tal vegada hi heu posat
Cendra o polvos del tinté
Que jo no n es tranyo res
Digueume qui ha entes may
Aquell farsit guirigay
De paraules y de mots
Que s’ llegeixen en los pots?
Aquell termes comensats
Mitxo dits y may acabats
Que per fer rumiar la gent
No ni ha millor pensament?
Pots, potingas y ampolletes
Balansas y balansetas
Alambins, capses, mortero
Perquè os sentín pels carrers?
De que manyas vos valen
Per fer pagar a bon preu
Lo que no val un diner?
Si la gent pogues saber
Lo que diu una recepta
Si sabes que per dir nepta
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Dieu nepeta melisa
No hi hauria poca rissa
Mes los homes no ho entenen
Y ls metges tots hi convenen
Y entretant lo fadrinet
Fa repicá l morteret
Y en mitxo de tants retintins
Per cuatre flors de malvins
Aboca dins del calaix
Quatre rals pel cap mes baix
Per ocultar la ganansia
Aparentan tenir ansia
De tapar ab un pape
Cargolat d allò mes be
La xicra, l pot o l ampolla
Ay apotecari ambrolla
Trapaser y enradador!
Ahont es l afinador
Per mirar los vostres pesos?
Digueu de qui son entesos?
Qui ls compren, qui ls interpreta
Quina va ser la xabeta
Que tal ram discorregué?
I que per ventura Noé
Adam, Jacob y David
Si tenian un enfit.
Vulgueren que aputecari
Hi anés a receptari
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Ab ungüents, pegats y untures
Drogas, polvos y tinturas
Ab fullas, flors y esperits
Essensias y arrels bullits
Olis, extrets, diacolons
Y aiguas de totas las fons?
Si xar rabero secreta
Non callabis cum trompeta
Et tum molet ex ventura
Medicinas creatura
PAraulas de un tal GAleno
Que menjaba pa moreno
Traduidas per un noy
Fill del nunci de Sant Boi
Yo no sé perque, embusteros,
Enganyeu ab los lletreros
Y doneu un nom pulit
Al objecte mes farsit
Mes pudent y fastigós
Valtres la merda de gos
L anomenau album grecum
O merda canis ergo tectum
Cum passis albis neronis
Et cum sanguine draconis
Sargantanis, escarbatis
Mortis fumo de sabatis
Maledicció d’un gitano
Gran sonador de piano,
Que parlava lo llatí
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Quant bebia massa bi
Ara dieume que tal?
Com pot curar lo malalt
Aqua fontis cerasorum
Et foliorum persicorum
Com li pot servir d’alivi
Pulvis cretoe restrictivi?
Com voleu que l mal li pasés
Prenent lo tartrat potassi
Aqua veget, mineralis?
Mes no crech, Bernat, que t xalis
Per vendre aquestes drogas
Que hi guanyaràs pocas grogas
Despatxant tals ingredients
Vosaltres esteu contens
Quan venen a demanar
No lo bo, sinó lo cart
Oleum chrotontiglion
Lo millor que hi ha en lo mon
També oxidum hidrargiri
No obstant que si tinch de diri
Lo que sento a mi m’apar
Que vosaltres veneu car
Las cosas per matar polls
Valgam Deu y quins embrolls!
Y quin modo de enredá!
No es millor dir en català
Donguim la pedra infernal
Que es un terme natural
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Y no ab paraules fingides
Que teniu sempre amanides
Li dieu perquè os escusi
Nitratis argenti fusi?
L ascefetida que tal?
Pot curar algun malalt
Una cosa tan pudenta
Que s’ diu diaboli excrementa?
Yo tiraria al burdell
`pots, ampollas y taulell
Perquè fora els axarops
Que ls beuria ab los esclops
I demes per dir veritat
Ho voldria tot cremat
Perque a mes de ser un suchs
Mes fastigosos que cuchs
Y begudes molt amargas
Que costan pessetas llargas
sarots y unguents llapisosos
Bruts, pudents y molt costosos
Al ultim tenen la sort
Que quan lo malalt es mort
Van a parar a la bassa
Puig que volen que se n fassa
de lo que causa miasmas?
Allí van los cataplasmes
Vomitius y purgatius
Narcotichs y supuratius
Cantaridas y organismas
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Diuretichs y sinapismas
Aromatichs, astringents
Sudorifichs, emolients
Anti-spasmodichs, laxants
Anti-scorbutichs, calmants
Vermifugos, pectorals
Tonichs, loochs, flors cerdials
Estimulants y misturas
Juleps y altres mil unturas
Que costan moltes pessetas
Se tiran a las secretas
A reiteretur reiteretur
Quidquid doctor volet, detur
Reiteretur quantum satis
Y perquè tu boig no me matis
Donant me algun quid pro quo
Des que aquí ahont me trovo yo
Arribare ab tots los pulmons
Perque me sentin los dos mons
Ignibus desolatoris
Et unguentis mortuoris
Et cum bibet medicinas
Non tastabit non gallines
Paraules de un filosof
Que bebia ab un esclop
Que habia estudiat farmasia
Al mitx de paseig de gracia:
Paraulas que ben miradas
A tots preu son ben compradas
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Farmaceutichs penitensia
Que sino vostre sentensia
Os caura al mitg del clatell
Farmaceutichs vostre pell
Sembla que se os ha tornat dura
Aquí no es cas d una untura
Es precis no fer ambolichs
Vosaltres tots feu richs
Pot ser ab aigua de ortigas
Ey! Mostranc, no te n rigas
Que despres vindran plorallas
Ya pots treure las ventallas
Que no s toquen ni al estiu
Lo fadrí també se n riu
Y despres en sent las deu
De panxa per munt ronquen
Consell lo mes adequat
Que per fer res he trovat
Vitam bonis si tu acceptas
Tange caput cum receptas
Vita mala non vull penas
Non donalas cabras plenas
Nam per aquas turbulentas
Ventrum mentra tu rebentas
Et dixit Magnus Esopus
O quam dulcis est xaropus
Aycis cridaba un francés
Que venia els ous a pes
Aycis esclamare yo,
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Y per fer vos forsa po
Y os porteu ab mes bondad
Per vostre felicitat
A Esculapio ara demano
Vos envii algun gitano
Per dir vos la ventura
Que os fassi bona pintura
Drachmas, pots y balansas
O sinó ____________ panses
Que fan mes bon menjar
Procureu mes a guardar
La gerreta de la mel
Que es bona per anar al cel
Perque en parlant de dulsuras
Ara ya la criatura

Si m volen pues creure a mi
Lo demes llanseu ho tot
No deixeu tan sols un pot
Ni una fló ni un gra d arrós
Tot vagi al pati del os
Y despres per bon consels
Anirem a prendre l sol
Y en sent hora de dinar
Anirem a passejar
Fins que quan vinga la nit
Vos fiqueu depressa al llit
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No els valorara, no, las persianas
Ni cortinas d indianas
Ni anar a baix als fugons
A enredar ab infusions
Felix, mil voltas ditxós
Qui té una pessa de dos
Y en lloch de comprar unguent
Hi tragueja l aigua ardent
Ditxós qui compra gallina
En lloch de oli de resina
Ditxós qui en lloch de xalapa
Ab perdius la boca s tapa
Ditxós torno a repetir
Qui no os vol ni per morir
Convertiu vos donchs de pressa
Ballugueu vos, fora pressa
Llanseu al carrer d un cop
Tot tot menos lo aixarop
Que per ser cosa excel·lent
Te per estrany molta gent
Que ho venga l aputecari
Vagi al carrer l formulari
De lo que os sutsehira
Y vos puge consella
Dels disbarats que os he dit
Y farsa torna axent
Al amo, fadrí y aprenent
Per omni secula Amen.
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En el sermón aparecen referencias a Apolo, Esculapio, Galeno y la
teoría miasmática. Los dos primeros, padres de la medicina griega y luego
romana: al santuario de Apolo en Delfos, acudían numerosos médicos y
enfermos intentando sanar su enfermedad. Por otro lado, Esculapio para
los romanos, pero Asclepio para los griegos, era el hijo de Apolo y se convirtió en el dios de la medicina para ambos.
No en vano, fue educado por Quirón quien le dio todos los conocimientos sobre el arte de la curación en base a las plantas medicinales. Nos
nombra a Galeno, todavía base del conocimiento medico en el siglo
XVIII, aunque los nuevos avances de la ciencia y el movimiento de los
novatores conseguirían a finales de siglo renovar su estudio con nuevas
materias y autores de estudio.
Finalmente, hace referencia a la teoría miasmática de Sydenham que,
en el siglo XVII, según la cual los miasmas, el conjunto de emanaciones
fétidas de suelos y aguas impuras, eran la causa de enfermedad. Xarau parece agravar esta teoría de los miasmas con la idea de que todos los fármacos (y menciona diferentes fármacos según sus actividades
terapéuticas) empeoran todavía más la calidad de estos, al encontrarse en
los cuerpos de los fallecidos por diferentes enfermedades.
Nombra diferentes, preparaciones galénicas que nos muestran cuáles
eran las más utilizadas en el siglo XVIII, así nombra a los aceites, que eran
preparaciones medicamentosas cuyo disolvente era un aceite.
Se diferenciaban las esencias, obtenidas mediante destilación, gracias
al alambique, y los aceites grasos, en su mayor parte, de origen vegetal,
pero también animal. También aparecen varias veces mencionados los ungüentos que se utilizaban de forma externa, como su nombre indica, para
untar, uno de los ejemplos que pone es el diacolon que servía para curar
llagas.
Eran de naturaleza resinosa u oleosa. Otras formas galénicas eran
las aguas que hacían referencia a preparados cuyo disolvente era el agua
de destilación mezclada con productos minerales u orgánicos de uso externo o del hidrolato procedente de la destilación de materias primeras.
Los jarabes eran también soluciones acuosas con un elevado contenido en miel, eso los hacían especialmente apreciados por sus consumidores, que como dice Xarau, no podían creer que eso se vendiera en una
55

botica, debido a que tenían buen sabor. También se mencionan los julepes
que estaban preparados con jarabe, agua destilada y algún mucílago, pero
que tenían un aspecto completamente transparente y los loochs, más espesos que los jarabes, que contenían mucílagos y aceites. Entre los preparados alcohólicos, cabe destacar los espirituosos que eran disoluciones
alcohólicas de principios volátiles obtenidos por destilación, primero se
maceraban en alcohol y luego se destilaban y las tinturas que se obtenían
disolviendo o macerando un principio activo en alcohol.
Según el tipo de disolvente utilizado podríamos incluir los extractos
que se obtenían por maceración de la materia primera con un disolvente
que extraía sus principios activos. Como formas farmacéuticas sólidas, se
mencionan exclusivamente los polvos que resultaban de reducir a polvo
fino cualquier sustancia sólida tras su desecación, normalmente mediante
su trituración en el mortero. Luego eran presentados en los llamados papelillos que comenta el sermón.
Entre los simples señalar: la Nepeta que, como tal, no aparece en la
Pharmacopoea Matritensis y en la Farmacopea de Alòs, se diferencia entre
Nepeta y calaminta, un antiespasmódico. También se menciona la Asa-foetida, una gomorresina utilizada como antiespasmódica, emenagoga, vermífuga y carminativa, que aparece en la Concordia de 1587, pero no en la
catalana y sí en la Matritensis. No aparece tampoco el género Croton, pero
sí la familia Euphorbiaceae, especialmente en purgantes.
Entre los compuestos minerales, encontramos en la Matritensis y en
la de Alòs, el óxido de mercurio o derivados, muy utilizado en la sífilis,
pero no aparece en la Concordia.
Xarau destaca también el tartrato potásico, utilizado en el siglo
XVIII como aperitivo, obstrucciones, úlceras, tiña, baños y el nitrato de
plata, conocido vulgarmente como piedra infernal o lapidis infernalis, para
extirpar verrugas y callos, ambos aparecen en la Pharmacopoea Matritensis, pero no así en la Concordia de Barcelona del siglo XVI ni en la de
Alòs, lo que muestra que a pesar del rechazo hacia la Farmacopea central,
tal vez se utilizaban ambas farmacopeas o como hemos apuntado anteriormente, existía una tendencia centralizadora en la región por su apoyo
a los Borbones. Si nos fijamos en la Farmacopea Española de 1844, observamos un resultado parecido, solo coinciden los remedios minerales mientras que los vegetales no aparecen en la nueva farmacopea.
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La funció divulgativa i formativa
dels laboratoris farmacèutics adreçada
al públic de principis del segle XX.
Cas dels Laboratorios del Norte de España
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Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Museu Cusí de Farmàcia.

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 nivell general de coneixements força limitat. Alguns laboratoris farmacèutics 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 Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
Mots clau
Fulletons d’informació farmacèutica, Laboratorios del Norte de España,
Museu Cusí de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, segle XX.
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 Farmàcia de Catalunya.
Key Words
Pharmaceutical information leaflets, Laboratorios del Norte de España, Museu Cusí de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, twentieth century.
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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 substàncies d’origen vegetal, mineral i / o animal. Si bé algunes d’aquestes preparacions 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 dispensaven al malalt i en molts casos deixant seqüeles importants.
Els farmacèutics van ser molt aviat conscients que, a part de la preparació 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 necessaris.
Els farmacèutics exercien aquesta tasca formativa des de la seva oficina de farmàcia amb els seus consells orals, però també en forma de llibrets 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 diversos 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 evitar que es perdessin. Ara, a través de l’estudi del fons bibliogràfic del
Museu, es pot fer una anàlisi d’aquest vessant assistencial dels farmacèutics des dels laboratoris.
En aquest treball estudiarem alguns d’aquests fulletons que considerem 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 tractament 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 Blenocol 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 algunes accions dels exèrcits dels Estats Units
i el Canadà consistents en la creació d’unes
estacions profilàctiques on els soldats havien 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 obligació, la incidència d’aquestes malalties havia
Figura 1.
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 exemple 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 esmentades malalties i la seva gravetat, amb la intenció de conscienciar, especialment 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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Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

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 cariñoso de sus padres o familiares tiene también su enfermedad como castigo?..”
“ …nuestro personal criterio en estos
asuntos, siguiendo el consejo de Erasmo, que
consideraba una gran imprudencia el polemizar con los teólogos” nos abstenemos de
discutir; pero como médicos tenemos la obligación de enfocar el problema medicamente y enseñar lo que de estos asuntos
conocemos.”

Figura 5.
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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)

Figura 6.

Figura 7.

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 suggestius 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.

Figura 8.

Figura 9.
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Figura 10.

El contingut d’aquests últims fulletons
mostra un to molt diferent dels que s’han comentat
dels
anys
1930-1935, ja que el període 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’enaltiment del sentit patriòtic (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 Laboratori, 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 després aplicar un antisèptic com el Dercusan Cusí (Cloramina T) per evitar
les infeccions (Fig. 12). Descriu també la necessitat de construir una farmaciola d’urgència per atendre petites ferides i accidents de treball en indústries 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 publicació.
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Figura 11.

Figura 12.

Figura 13.

La següent publicació
d’aquest grup,
de l’any 1932,
“Selección de
historietas
Dercusan”
presenta un aspecte molt original en forma
de petites històries
gràfiques, que eren
un tipus de puFigura 14.
Figura 15.
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 urgencia” (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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Figura 16.

Figura 17.

Figura 18.

Figura 19.

Figura 20.

Figura 21.

sense oblidar de fer esment al final d’un dels productes fabricats pe
Laboratori (Fig. 19). Aquesta monografia es va revisar i reeditar en diverses 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, Director 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 llibertat 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 llibertat 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 defectes mentals de l’infant”. (Fig. 22 i 23). Únicament al final insereix una
publicitat recordant un producte de LNE.

Figura 22.

Figura 23.

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 atenien les dones en el moment del part sinó també durant el puerperi, ajudant-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 normales, en que, por
lo común no
interviene el
médico, la comadrona es la
indicada a señalar el tratamiento a seguir
en los accidentes que sobrevienen a la
parturienta duFigura 24.
Figura 25.
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 especialment 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 satisfacció pels bons resultats obtinguts amb els productes esmentats”.
Els LNE i dins de la tasca informativa que estem tractant, van publicar 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 practicant pogués
aplicar-los degudament. El
1947 es va reeditar amb el
nom de “El
auxiliar sanitario y las especialidades
Cusí aplicadas
a su profeFigura 26.
Figura 27.
sión” (Fig. 27).
Com a fet curiós per la seva època és interessant considerar la publicació 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 diferents 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 puguin 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 caràcter 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 contaminació dels musclos com a portadors de
febre tifoidea per l’abocament d’aigües residuals al mar, o referències a embaràs, part
o puerperi tractant del període fèrtil en la
dona adulta normal i fins i tot alguna aportació mèdica com una del Dr. Vilar Talleda
segons la qual postula que
“Cuando se presenta el caso de una intervención, en lugar de calzarme los guantes
de goma, me embadurno las manos, previo
lavado y secado con alcohol, con una abundante capa Dercusán (pomada de cloramina
T) y de esta forma efectuo todas las operaciones del parto, tanto normales como distócicos”.

Figura 28.

Figura 29.

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 números, 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.
68

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 comportament 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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Resum
Es presenten algunes consideracions sobre dolor i el seu tractament
amb opiacis com a desafiament per a la salut pública a escala internacional.
Mots Clau
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Abstract
Considerations on opioids and pain
Some considerations on pain and its treatment with opioids as a challenge to public health on an international scale are presented.
Key Words
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El diagnòstic correcte i el tractament adequat del dolor és un problema important de salut pública. Milions de persones en el món amb
dolor agut i crònic intens pateixen a causa de la insuficiència d’informació
que es dona als metges, a la falta d’enfocament científic estandarditzat, i
als problemes d’accés a medicaments eficaços.
El dolor és una conseqüència directa o indirecta de diverses malalties. Malgrat això, els pacients amb nivells de dolor moderat a intens a vegades reben un tractament insuficient tant en els països en
desenvolupament com en els desenvolupats perquè els opioides, que són
el pilar de l’alleugeriment del dolor en molts casos, són sovint inaccessibles. Els opioides es classifiquen com a substàncies controlades per tractats
internacionals i, per tant, estan subjectes a un control estricte. Això planteja un desafiament per a la salut pública.
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L’Organització Mundial de la Salut (OMS) promou el tractament
adequat del dolor per mitjà de l’ús legítim d'analgèsics opioides. L’OMS
promou pràctiques que ofereixen el màxim de millora possible del dolor
per a tots els pacients que en tinguin. Per aquesta raó, la OMS ha desenvolupat el Programa d’Accés a Medicaments Controlats1, per abordar el
tractament adequat del dolor mitjançant l’ús legítim d'analgèsics opioides
i oferir una orientació uniforme a governs, institucions i professionals de
la salut en matèria de polítiques, legislació i pràctica clínica. Per arribar a
aquest objectiu, l’OMS desenvolupa pautes de tractament basades en l’evidència per al seguiment de tot tipus de dolor de moderat a intens, considerant les distincions entre el dolor agut i el dolor crònic. Aquestes pautes
inclouen recomanacions per a grups d’edat específics, diferents situacions
clíniques i grups amb recursos limitats. Uns exemples són: l’avaluació del
dolor de pacients que tenen dificultat per comunicar-se, el tractament de
pacients amb comorbilitat, i abusos de substàncies, en estats límits, en emergències o que necessiten atenció domiciliària. S’han desenvolupat pautes
separades per als menors d’edat2, tenint en compte que l’avaluació del
dolor, els tipus i les dosis dels medicaments, la via d’administració i els efectes adversos són diferents en nens molt petits. El dolor en els infants és un
problema de salut pública de gran importància en quasi tot el món. Malgrat
que existeixen coneixements i mitjans per alleugerir-lo, és freqüent que el
dolor dels infants no es reconegui, s’ignori o es negui.
A Europa existeix una iniciativa3 (SIP- Societal Impact of Pain, Impacte del Dolor en la Societat), en què hi participa també Espanya. SIP
té com a objectiu principal conscienciar sobre la rellevància de l’impacte
que té el dolor en les nostres societats, sistemes de salut i també econòmics, intercanviar informació i compartir les millors pràctiques en tots els
Estats membres de la Unió Europea, desenvolupar i fomentar estratègies
i activitats polítiques a nivell europeu per tenir un millorament del dolor
en les societats europees.
El consum d’opioides i la utilització per al control del dolor a Espanya4 i a Catalunya5 està molt ben documentat. A Catalunya s’ha publicat
1
2
3
4

https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/ACMP_BrNote_Genrl_EN_Apr2012.pdf
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/3PedPainGLs_coverspanish.pdf
https://www.sip-platform.eu/sip-platform/about-us/societal-impact-of-pain-sip
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/observatorio/docs/opioides-20082015.pdf
5 https://www.comb.cat/Upload/Documents/7990.PDF
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un document6 de consens sobre l’ús dels opioides en el dolor crònic no
oncològic. L’edició d’aquest document produït per la Societat Catalana
del Dolor (SCD) i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) ha estat finançat per una empresa, Grünenthal, que és líder
en el mercat del tractament del dolor i produeix l’opioide que és més extensament emprat en els mercats farmacèutics d’Europa en aquest moments, el tramadol. El contingut del fàrmac en el document és
perfectament documentat i justificat, però jo em pregunto si fer-se finançar per aquesta empresa era necessari? Un conflicte d’interessos és una
condició potencial, que apareix com a resultat d’altres activitats o relacions, l’objectivitat d’una organització per fer una tasca concreta, es veu o
pot veure s afectada per aquesta decisió. No és necessari que hi hagi beneficis indeguts o corrupció. Publicar i produir un document de consens
tècnic és una acció positiva amb finalitats encomiables. No hi ha motiu
per pensar que aquesta iniciativa sigui el resultat d’una sol·licitud de Grünenthal o que aquesta hagi influït directament en el contingut del document. Malgrat tot, cal recordar que les dades publicades pel Servei Català
de la Salut7 mostren un augment important de despesa en opioides forts
(com morfina i tramadol). La independència de la informació és molt important. També és important no oferir elements que puguin, encara que
sigui de manera injustificada, projectar una imatge que posi en dubte la
independència dels continguts.

6 http://www.academia.cat/files/204-5742-FITXER/ConsenscatalaDolorcronic.pdf
7 http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/6_publicacions/butlletins/butlleti_informacio_terapeutica/documents/arxius/BIT_v26_n06.pdf
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NORMES DE PRESENTACIÓ DELS ARTICLES
1. Els treballs que es presentin a la revista hauran de tractar sobre algun
aspecte del coneixement directament relacionat amb la Història de la
Farmàcia.
2. Els treballs hauran d’estar signats amb el nom i cognoms de l’autor o
autors i la filiació acadèmica o institucional.
3. El text haurà de ser en format word o similar.
4. Les il·lustracions (fotografies, gràfiques, taules, mapes, etc.) s’hauran
d’entregar correctament referenciades i a banda del text. Hauran de
portar text al peu. La qualitat de la resolució ha de ser suficient i el
format .tif o .jpg.
Les il·lustracions hauran de ser preferiblement originals, i si no ho són,
de llicència lliure. Si són imatges d’altres autors cal citar la font d’origen
i comptar amb el permís de reproducció de l’autor original.
5. El títol de l’article s’escriurà en negreta i minúscules. Els apartats en
què es divideixi l’article portaran el títol en negreta, els subapartats
s’escriuran en negreta i cursiva. Ni apartats ni subapartats portaran cap
tipus de numeració. S’escriuan en lletra cursiva les paraules o frases a
destacar en el text, els títols d’obres o els estrangerismes.
6. S’ha d’acompanyar també d’un resum de l’article d’un màxim de cinc
línies i de cinc paraules clau. Resum i paraules que també aniran en
anglès.
7. Els treballs presentats tindran una extensió màxima de 25.000 caràcters
amb espais (unes 12 pàgines en lletra Times New Roman, cos 12, a un
espai i mig).
8. No es publicaran els articles que, un cop valorats pel Consell de
Redacció, es consideri que no s’adeqüen a aquestes normes.
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