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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
En aquest número de la nostra revista us oferim

continguts d’investigacions i estudis que ens heu fet
arribar. És per la dedicació i interés de cada autor que
els lectors podem apropar-nos a aspectes diversos de
la història de la farmàcia, història de farmacèutics o
institucions locals que segurament no podríem conèi-
xer a no ser per aquests treballs. I encara més en eta-
pes com la que actualment vivim de situació de
pandèmia que ha limitat extraordinàriament la pos-
sibilitat de comunicació en trobades presencials.

Hi podreu llegir sobre la farmàcia militar durant
la Guerra del Francès al tombant del segle XIX, el
Col·legi d’Apotecaris de Cervera a començament del
XVIII, els apotecaris de Tàrrega al final del XV i ini-
cis del XVI. També les inquietuds i necessitats de la
Facultat de Farmàcia d’ara fa cent anys, i la petita
col·lecció de fotografies d’una excursió dels estu-
diants al Montseny l’any 1921, amb el seu professor,
Pius Font i Quer, que il·lustren l’ambient i la docència
pràctica dels estudis de Farmàcia en aquella època.

Així mateix hi trobareu la descripció de les far-
macopees no oficials que recollien l’art de la prepa-
ració i utilització de medicaments en moments en què
s’enlentia l’aprovació de les farmacopees estatals ofi-
cials. Alhora l’article sobre la trascendència que va
tenir la tragèdia de la talidomida per a la posterior le-
gislació sobre la qualitat dels medicaments.

Volem remarcar també els articles en memòria
del nostre consoci Manuel Subirà Rocamora i de la
que va ser vicepresidenta de la Societat M. Montser-
rat Duch Torner, que ens han deixat fa poc, i als quals

des d’aquestes pàgines volem fer un sentit home-
natge.

El proper volum de la revista previst per al final
de 2022, aplegarà les comunicacions presentades a les
XV Jornades d'Història de la Farmàcia que van tenir
lloc a Vallbona de les Monges els dies 22 i 23 d'octu-
bre de 2021.

Si feu recerca sobre algun aspecte de la història
de la professió, i ens ho voleu fer arribar, ens perme-
trà continuar omplint les pàgines de la nostra revista.
En el cas que siguin notícies o informacions breus o
que necessiten una difusió ràpida, podeu adreçar-les
a la rúbrica "E-Col·laboracions" que es publiquen al
web de la SCHF (instruccions a https://schf.cat/e-co-
llaboracions/)"

Esperem que gaudiu dels continguts de la publi-
cació.

El Consell de Redacció
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■Activitats de la Societat

XV Jornades d’Història
de la Farmàcia

Vallbona de les Monges,
22 i 23 d’octubre de 2021

Els dies 22 i 23 d’octubre han tingut lloc a Vall-
bona de les Monges (Urgell) les XV Jornades d’His-
tòria de la Farmàcia, organitzades conjuntament per
la SCHF i el Monestir de Santa Maria de Vallbona
de les Monges. 

El lema central de les jornades ha estat Histò-
ria i patrimoni de les antigues farmàcies monàsti-
ques, conventuals i hospitalàries tot i que també hi
ha hagut contribucions sobre d’altres temes d’histò-
ria de la farmàcia i dels farmacèutics, com és habi-
tual. La participació ha estat un èxit i ha comptat
amb un 25% més de participants i de comunicacions
que en l’edició anterior.

Les sessions científiques han tingut lloc al Cen-
tre de Recursos de Vallbona de les Monges. La sessió
d’obertura va ser presidida per Anna Maria Cam-

prubí, Abadessa de Sta. Maria de Vallbona de les
Monges, que va donar la benvinguda als assistents.
Hi van intervenir Maria Enrique-Tarancón, Presi-
denta del Col·legi de Farmacèutics de Lleida; Jaume
Casas, President de la Reial Acadèmia de Farmàcia
de Catalunya; Ferran Sabaté, President de la Societat
Catalana d’Història de la Medicina; Jordi Casas, Pre-
sident del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i
del Consell Català de Col·legis de Farmacèutics.
Maria Rosa Buhigas, Presidenta de la Societat Cata-
lana d’Història de la Farmàcia va tancar la sessió i va
declarar obertes les jornades.

Sala d’actes del Centre de Recursos de Vallbona de les Monges,
on han tingut lloc les sessions.
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Taula presidencial de la sessió inaugural (d’esquerra a dreta: Ferran
Sabaté, Jaume Casas, Anna. M. Camprubí, M. Rosa Buhigas i Jordi
Casas).

La conferència inaugural Les farmàcies monàs-
tiques i conventuals va anar a càrrec de Miquel Ylla-
Català i Genís, la conferència plenària final del
primer dia Els caputxins i el conreu de les herbes re-
meieres va ser impartida per Fra Valentí Serra de
Manresa, Arxiver dels Caputxins i la conferència de
cloenda La ceràmica farmacèutica a les apotecaries
monàstiques va ser pronunciada per Josep M. Rovira.

Miquel Ylla-Català durant la conferència inaugural.

Fra Valentí Serra va impartir la conferència Els caputxins i el con-
reu de les herbes remeieres.

Josep M. Rovira va tenir a càrrec la conferència de cloenda de les
XV Jornades

Durant els dos dies de les Jornades van tenir
lloc les quatre sessions científiques següents:

● Sessió científica 1- Farmàcies monàstiques i con-
ventuals. Altres temes (Moderadora: Núria Casa-
mitjana Cucurella)

● Sessió científica 2- Miscel·lània (Moderador:
Ramon Piera de Ciurana)

● Sessió científica 3- Farmàcies hospitalàries i altres
temes (Moderadora: Mercè Gaya i Montserrat)

● Sessió científica 4- Farmàcies conventuals (conti-
nuació), farmàcies urbanes i els Simples vegetals.
(Moderadora: Cesca Niubó i Prats)

El programa detallat, les comunicacions pre-
sentades i els corresponents resums, es poden trobar
al web de la SCHF, a l’adreça següent:

https://schf.cat/wp-content/uploads/2021/10/Pro-
grama_XV_-jornades_definitiu.pdf

La Sessió de Cloenda, ha comptat amb les in-

tervencions de Martí Pujol, President de la Comissió

Organitzadora, Miquel Ylla-Català, President de la

Comissió Científica, Elisabet Riera, Alcaldessa de

Vallbona de les Monges i de Maria Rosa Buhigas,

Presidenta de la SCHF, que va donar per finalitzades

les XV Jornades.

Com a activitats socials i culturals paral·leles,

els assistents van poder visitar el Museu del Cinema,

ubicat al mateix edifici, seguir les Vespres de les mon-
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Taula presidencial de la sessió de Cloenda de les XV Jornades
(d’esquerra a dreta: Martí Pujol, Elisabet Riera, M. Rosa Buhigas
i Miquel Ylla-Català)

Fotografia de grup dels participants a la portalada de l’església del Monestir de Santa Maria de Vallbona

ges del Císter del Monestir i gaudir de la Visita gui-

ada al Monestir i la Farmàcia de Vallbona. El sopar

de celebració va tenir lloc al Balneari de Rocallaura.

La comissió organitzadora de la SCHF ha estat

presidida per Martí Pujol, n’ha estat Secretària Cesca
Niubó i Josepa Quer ha actuat com a enllaç amb els
agents locals; llur tasca han merescut la satisfacció i

l’agraïment dels assistents, que així ho han manifestat

en múltiples ocasions.

Les Actes de les sessions recolliran els textos de

les comunicacions presentades en un proper volum

de la Revista de la Societat Catalana d’Història de la

Farmàcia.

Les Jornades d’Història de la Farmàcia se cele-

bren cada dos anys, des de 1993.

La propera edició, doncs, està prevista per a

l’any 2023 i en serà la XVIena. Tota la informació es

comunicarà a través del web de la Societat

(www.schf.cat).
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Sessions científiques

En un format adaptat a les restriccions, les ses-
sions de la primera meitat de l’any 2021 s’han cele-
brat a distància, retransmeses telemàticament i
disponibles al Canal YouTube de la SCHF, al qual
s’accedeix des del web de la Societat.

Sessió científica (25 de gener de 2021)
● Sessió telemàtica

● Conferència: Joaquim Cusí i Furtunet i els Labo-
ratoris del Nord d’Espanya, a càrrec de la Dra.
Cesca Niubó Prats, membre de la Junta Directiva
de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia.

Captures de pantalla de la retransmissió de la sessió

Sessió científica (15 d’abril de 2021)
● Sessió telemàtica, coorganitzada per la SCHF i
l’Ateneu de Maó.

● Conferència: Un passeig pels espais de farmàcia de
l’Hospital de l’Illa del Rei, a càrrec de M. Gràcia
Seguí Puntas, membre de la Societat Catalana
d’Història de la Farmàcia.

Captures de pantalla de la retransmissió de la sessió

Després de l’estiu vam poder celebrar presen-
cialment les XV Jornades i la darrera sessió científica
de l’any, que va tenir lloc durant el mes de novembre.

Sessió científica (23 de novembre de 2021)
● Lloc: Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

● Conferència: La formació i les qualitats d’un apo-
tecari per exercir la professió durant els segles XVII
al XIX, a càrrec de Josep M. Rovira, membre de
la Junta Directiva de la Societat Catalana d’His-
tòria de la Farmàcia.

La conferència va cloure la sessió de l’Assem-
blea General de Socis, que va tenir lloc just abans i
que va aprovar la memòria econòmica de 2021 i el
pressupost de l’entitat per a l’any 2022.

Conferència de Josep M. Rovira a la seu del Col·legi de Farma-
cèutics de Barcelona.

Xerrada. Un passeig pels espais de farmàcia de l’Hospital de l’Illa del Rei.
Mª Gràcia Seguí Puntas
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■ Publicacions

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 desta-
cades en qualsevol camp de la ciència o de les arts),
sempre amb el mateix esquema: El personatge, el far-
macèutic i la innovació, a més d’una imatge i una re-
ferència bibliogràfica.

Els socis o historiadors de la Farmàcia en gene-
ral 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 Farmacèu-
tica, que és consultable en obert al web del Col·legi
de Barcelona.

www.cofb.org/colegi/publicacions/circular-farmaceu-
tica

Les ressenyes de farmacèutics innovadors correspo-
nents al període 2021 han estat publicades a Circular
Farmacèutica 79 (vol. 1 i vol. 2) i són:

● Antonio Subirà Marquet (Cadis, 1861- Barcelona,
1929), per J.M. SUBIRÀ

● Juan Nacle Herrera (Benamocarra, 1865 – Gra-
nada, 1952), per J. BOATELLA

● Joan Ramon i Soler (El Vendrell, 1851 – 1900) per
J. BOATELLA

● María del Carmen Matallana Ventura (Palència,
1915–Madrid, 2018) per I. SUAY-MATALLANA

Sèrie E-Col·laboracions
La SCHF ha obert un nou espai de publicació i

comunicació vinculat a l’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 in-
formacions 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).

Els primers dos articles publicats en aquesta
sèrie són:

CARRERAS COMA, M. (2019) – “Comentaris al res-
pecte de ‘Homo Deus’ de Yuval Noah Harari”. E-
Col·laboracions núm. 1. Blog de la Societat Catalana
d’Història de la Farmàcia [en línia]. Disponible a
https://schf.cat/comentaris-al-respecte-de-homo-
deus-de-yuval-noah-harari.

SABATÉ, F. (2021) – “Recensió de : Els vegetals a Ma-
llorca. Segons el manuscrit del farmacèutic cartoixà
Fra M. Cortés (1820)”, de Jaume Mercant. E-Col·la-
boracions núm. 2. Blog de la Societat Catalana d’His-
tòria de la Farmàcia [en línia]. Disponible a
https://schf.cat/num-2-recensio-de-els-vegetals-a-ma-
llorca-de-jaume-mercant-per-ferran-sabate/



14

Circular Farmacèutica 79 (1), 2021, p. 60
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■ Necrològiques

In MemoriamManuel Subirà i Rocamora
Núria CASAMITJANA CUCURELLA

Societat Catalana d’Història de la Farmàcia

Manuel Subirà i Rocamora († 2020)
Font: MANUEL SUBIRÀ I ROCAMORA. Fundació Concòrdia Farma-
cèutica (1998). Crònica, conferències i comunicacions de les VIII
Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana. Barcelona-Cornellà,
2007. Barcelona: Societat Catalana d’Història de la Farmàcia,
2009: 303-306.

Parlar del patrimoni farmacèutic català és par-
lar d’en Manuel Subirà. 

Nascut a Vic el 1928, va estudiar farmàcia els
anys 1945-51. Després de llicenciar-se començà a re-
alitzar cursos de perfeccionament i especialització,
com el de Diplomat en Sanitat el 1957, així com d’al-

tres a la Universitat de Barcelona, al Col·legi de Far-

macèutics de Barcelona i a l’Institut Pasteur de Lille.

Aquesta formació va convertir-lo en un especialista

de la microbiologia de l’aigua ja fos de beguda com

de bany.

Fou titular de farmàcia ja el 1961 i de seguida

va entrar com a soci a Federació Farmacèutica, on va

exercir diferents càrrecs:  president de la secció cien-

tífica, vocal del 1978-1981 i secretari de Junta de Fe-

deració Farmacèutica entre el 1981-84. Fou Cap del

Servei d’Ordenació Farmacèutica del Departament

de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Ca-

talunya, entre els anys 1981-84. Elegit acadèmic cor-

responent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de

Catalunya el 5 de juny de 1984, prengué possessió el

28 de gener de 1988, amb la lectura del discurs “Con-

sideracions sanitàries sobre la contaminació micro-

biana de les aigües de bany”.

Als anys quaranta va incorporar-se al món de

l’escoltisme en el qual va tenir un paper important

amb una llarga trajectòria de més de 70 anys de vin-

culació a través de diferents càrrecs, i finalment

també formant part del Grup d’Antics Escoltes i

Guies l’any 1993.
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Manuel Subirà va també participar des dels ini-
cis del projecte en la revista Cavall Fort formant part
del consell de redacció durant els primers anys, i
col·laborant-hi amb articles i relats. Més tard, ja els
anys 1996 al 2004, va ser el president de la Fundació
Cavall Fort.

Més enllà d’aquestes dues facetes de la seva
dedicació, Manuel Subirà i Rocamora va assumir res-
ponsabilitats en altres activitats de caràcter cívico-
socials, com l’Escola Proa, i la Gran Enciclopèdia
catalana.

El seu compromís per la llengua, la farmàcia i
el país feu que fos present a la presentació de les
“Normes pràctiques per a la versió catalana de les
Denominacions Comunes Internacionals” que es va
fer a Mallorca el 1992, durant el XIVè Congrés de
Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, congrés al que
havia assistit en diverses edicions.

Membre de diferents societats científiques i cul-
turals com Anciens elèves de l’Institut Pasteur, Socie-
tat Catalana de Biologia i Societat Espanyola de
Microbiologia, també des dels inicis el 1991, ho fou
de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia
fundada com a Societat d’Amics de la Història i de
la Ciència Farmacèutica Catalana pel Dr. Ramon
Jordi, company seu de curs.  

És en aquest aspecte de la història de la farmà-
cia que destaca la seva figura com a divulgador del
patrimoni per fer arribar als companys de professió
i a la societat en general el que ha estat la farmàcia i
el medicament, buscant sempre un enfocament atrac-
tiu i curiós per apropar-nos-hi. Cal destacar la seva
participació en les diferents edicions de les Jornades
d’Història de la Farmàcia. A les quartes, celebrades
a Tarragona el 1999, moderà la conferència-col·loqui
a càrrec de Miquel Ylla-Català titulada “Museu Cusí
de Farmàcia. Nova etapa”. A les cinquenes, del 2001,
celebrades al Masnou en el laboratori Alcon Cusí i
també a la seu de la Reial Acadèmia de Farmàcia, a
més de ser el secretari del comité organitzador,
també hi va presentar la comunicació “La fabricació
de sifons a les oficines de farmàcia i als serveis de far-
màcia hospitalària”. Començà a estudiar els sifons a
partir d’ unes fotografies localitzades a la segona dè-

cada del segle XX als encants vells on es veu un racó
de la farmàcia de l’Hospital de Santa Creu on prepa-
raven sifons. En la comunicació explicà des de la
forma de preparar i incorporar als sifons l’anhídrid
carbònic que ajuda en les digestions i de com poden
servir de medicament segons la resta de components
que l’integrin.

El 1998, amb un grup de farmacèutics preocu-
pats per la dispersió i la destrucció del patrimoni his-
tòric del seu exercici professional, fundà la Fundació
Concòrdia Farmàceutica, de la que ha estat President
fins a la seva defunció. La seva crida fou corresposta
per totes les institucions i organismes, públics i pri-
vats, relacionats amb la Farmàcia, que s’avingueren
a integrar un representant seu en el Patronat, de ma-
nera que aconseguí posar d’acord les voluntats i es-
forços dels diversos estaments farmacèutics catalans.

Ja totalment immers en la Fundació Concòrdia
Farmacèutica i en la divulgació, el novembre de 2003
en el transcurs de les Sisenes Jornades d’Història de
la Farmàcia Catalana celebrades a Barcelona, a la seu
de Federació Farmacèutica, va moderar la taula ro-
dona “Patrimoni Històric-Farmacèutic a Catalunya”,
amb les intervencions de la Dra. Iris Figuerola, el Sr.
Josep M. Rovira. i el Dr. Xavier Sorní. També hi va
presentar la comunicació “Els medicaments en el
cançoner popular català”.

Fou a les jornades del novembre de 2007 a Bar-
celona, celebrades a la seu de la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya, i a la Fundació AGBAR, a
Cornellà, que va tenir lloc la que es va anomenar
“Sessió Gènesis” en què es presentaren onze farma-
cèutics catalans que des del 1977 al 1998 havien cons-
tituït una associació, una fundació o altres entitats
que continuaven vigents. En aquesta sessió Manuel
Subirà com a President de la Fundació Concòrdia
Farmacèutica la va presentar exposant que s’havia
creat per tal d’aconseguir la salvaguarda del patri-
moni farmacèutic.

Explicà la història dels anys de treball prepara-
tori i les tasques que fa la Fundació, classificant i con-
servant materials relacionats amb els diferents
vessants de l’exercici professional com ara docu-
ments, llibres, específics i especialitats farmacèuti-
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ques antigues, estris, aparells semiindustrials, aparells
antics d’anàlisis clíniques, etc., així com l’organització
d’exposicions que permeten exhibir petites mostres
monogràfiques a la Facultat de Farmàcia, normal-
ment instal·lades al vestíbul amb la denominació ge-
nèrica de El Medicament del Mes, també al Col·legi
de Farmacèutics de Barcelona, al de Tarragona, i, a
Cardedeu, al Museu Tomàs Balbey.

Mirava sempre que les temàtiques exposades, i
les col·leccions exhibides en vitrines interessessin al
visitant, tant pel títol com pel material exposat. Deia
que “no té massa sentit atresorar elements històrics
amb l’única finalitat de conservar-los en bons conte-
nidors o arxivadors i d’exhibir-los en vitrines i mu-
seus més o menys funcionals o luxosos, si la riquesa
de la informació que aquests objectes o documents
poden proporcionar no arriba a la societat o a aquells
als quals va dirigida”. Així, per exemple, la col·lecció
Tasses amb Broc, estri de gran utilitat en temps pas-
sats emprat per a l’administració d’aliments i medi-
caments líquids als malalts enllitats. O també els
Remeis Celestials, amb nom de sants com  Pegats Sor
Virginia, o Magnesia San Pellegrino. I la de Medica-
ments Enllaunats, mostra dels primers envasos de
medicaments que van existir, procedents del fons de
la mateixa Fundació Concòrdia Farmacèutica on s’hi
mostraven els diferents tipus de llaunes que hi havia.
I en destacava els primers dibuixos que apareixien
en aquest tipus d’envasos, els quals poden ser entesos
com les primeres mostres de publicitat farmacèutica.
Igualment la de Farmacioles Portàtils, una mostra re-
lacionada amb diferents tipus de farmacioles, és a dir,

de bosses o maletins amb materials necessaris per

dur a terme els primers auxilis a punt per ser trans-

portades immediatament a qualsevol lloc quan sigui

necessari.

El fons de medicaments s’integrà a la base de

dades Pharmakoteca, creada com a línia de recerca

del Museu de la Farmàcia Catalana, que conté un

elevat nombre d’específics i especialitats farmacèu-

tiques antigues (1800-1960) amb descripció del nom,

laboratori, anys, indicacions, la imatge de l’envàs,

forma farmacèutica, composició, indicacions, contra-

indicacions, país d’origen, director del laboratori i re-

gistre de sanitat. En el cas d’haver-se trobat en algun

llibre de consulta, s’hi afegeix la referència bibliogrà-

fica completa.

La fórmula magistral que ens proposà per sal-

vaguardar el nostre patrimoni farmacèutic deia que

“és fàcil de preparar i administrar”:

un gram de perspectiva històrica

una gota de sensibilitat farmacèutica i

un polsim de concòrdia.

Les revistes professionals i altres mitjans de co-

municació han recollit i divulgat les activitats dutes

a terme des de Concòrdia Farmacèutica,  un referent

inqüestionable en el món farmacèutic català, obra de

la visió i dedicació extraordinària de Manuel Subirà.

El recordarem sempre amb afecte i agraïment.
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■ Necrològiques

In MemoriamM. Montserrat Duch i Torner
Núria CASAMITJANA CUCURELLA

Societat Catalana d’Història de la Farmàcia

Montserrat Duch i Torner  († 2021)
Font: MONTSERRATDUCH ITORNER. La Concòrdia dels Apotecaris
de Barcelona de 1511. Estudi, transcripció i traducció. Barcelona:
Fundació Uriach 1838, 2000.

Farmacèutica i llicenciada en història per la

Universitat de Barcelona, aquest doble aspecte del

seu coneixement la portà a escollir com a tema de la

tesi doctoral l’estudi de la Concòrdia de 1511 sota la

direcció de la Dra. Anna M. Carmona. Feia poc que

dins els actes de commemoració de la patrona de la

Facultat, el 1980, el Dr. Josep Maria Suñé i Arbussà,

catedràtic d’Història de la Farmàcia i Legislació Far-

macèutica, havia pronunciat una conferència en la

qual feia pública l’adquisició per part de la Facultat

de “l’únic exemplar conegut, complet i magnífica-

ment ben conservat de la Concòrdia de Barcelona de

1511”.

Aquesta Concòrdia editada pel Col·legi d’Apo-

tecaris de la ciutat de Barcelona, on era d’obligat

compliment, la fan la primera obra de normalització

de receptes (el que avui anomenem farmacopea) de

l’Estat. És la segona del món després del Nuovo Re-

ceptario editat a Florència uns tretze anys abans, si

bé s’ha de remarcar que és la primera a escala mun-

dial editada per farmacèutics.

M. Montserrat Duch presentà i defensà el juliol

de 1992 la tesi Aproximació a “Concordie Apotheca-

riorum Barchinone”, Barchinone MDXI. El mateix

M. Montserrat Duch, secretària (1994-2003) i
vicepresidenta (2003-2011) de la SCHF, va ser una
estudiosa i gran especialista de les tres Concòrdies
dels Apotecaris de Barcelona sobre medecines com-
postes impreses el segle XVI a Barcelona els anys
1511, 1535 i 1587.
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any, juntament amb la Dra. Anna M Carmona, van
publicar al volum 17 de Gimbernat. Revista d’Histò-
ria de la Medicina i de les Ciències de la Salut, l’article
titulat “Un farmacèutic de Valls, figura clau en la his-
tòria de les ciències mèdiques a Catalunya”. En
aquest breu article ressalten la figura i trajectòria del
farmacèutic Francesc Ballester,  doctorat en farmàcia
l’any 1887, descobridor el 1943 d’un exemplar incom-
plet de la Concòrdia publicada l’any 1511 què poste-
riorment fou completat gràcies a la troballa de les
restes d’un altre exemplar a la ciutat de Mataró.

Més tard, M. Montserrat Duch, l’any 2000, par-
tint de la seva tesi però ampliada en diversos aspec-
tes estudiats en posteriors investigacions, publicà el
llibre “La Concòrdia dels Apotecaris de Barcelona
de 1511. Estudi, Transcripció i Traducció”.  En
aquesta obra fa una descripció de les parts que con-
formen la Concòrdia, dels gravats inicials amb els
sants Cosme i Damià i un altre amb santa Maria
Magdalena. Descriu per grups els diversos tipus de
preparats farmacèutics, alhora que hi estudia els au-
tors preeminents en l’autoria de les medecines com-
postes i les seves obres. També inclou un apèndix
amb la llista dels simples utilitzats en els preparats i
un índex. Un treball exhaustiu sobre la Concòrdia
impresa l’any 1511, que inclou la traducció completa
al català, una extensa bibliografia i notes.

L’any 2008, la nostra Societat va publicar el seu
“Estudi dels Pròlegs de les Tres Concòrdies dels
Apotecaris de Barcelona”. Com expressa en el prò-
leg el Dr. Suñé, hi ha 75 anys de diferència que les
separen, que ve a representar tres generacions d’a-
potecaris que quedaren reflectides en l’elaboració
dels textos. En aquesta publicació M. Montserrat

Duch fa la traducció del llatí, en què estan escrits els

tres pròlegs, al català. Estudia les lletres en què estan

impreses, gotica libraria les dues primeres, que a més

són considerades  avui dia com a incunables per ser

anteriors a 1560, i la tercera, en lletra humanística

adaptada a la impremta. La Dra. Duch estudià deta-

lladament el que expressen els pròlegs, des de la jus-

tificació de l’edició, passant pels gravats que els

il·lustren i la llicència, privilegi de la de 1587, un tre-

ball important per a la història de la farmàcia cata-

lana.

Sense apartar-se del tema que tant havia estu-

diat, el discurs de la Dra. Duch i Torner en l’acte del

seu ingrés a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Ca-

talunya portà per títol “Noves aportacions sobre el

retrobament de la Concòrdia de 1511”. Versà sobre

la figura del Dr. Francesc Ballester i Castelló i la cor-

respondència que aquest mantingué amb el farma-

cèutic Sergio Caballero Villaldea. A l’apèndix

d’aquesta obra el lector hi troba una reproducció de

les cartes que es van enviar entre el gener de 1944 i

el setembre de 1949.

Igualment a l’acte commemoratiu del 500 ani-

versari de la Concordie Apothecariorum Barchinone

in medicinis compositis… (Barcelona 1511) que or-

ganitzà la Societat Catalana d’Història de la Farmà-

cia, conjuntament pel Museu-Arxiu Pere Virgili de

Vilallonga del Camp, M. Montserrat Duch presentà

la ponència “El farmacèutic de Valls Dr. Francesc

Ballester Castelló, descobridor i posseïdor d’un ex-

emplar de la Concòrdia de 1511”. 

Ens ha deixat una gran estudiosa de les Con-

còrdies i de la farmàcia del segle XVI.
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Apotecaris, metges, cirurgians, manescals i hospitalers
documentats a Tàrrega entre 1491 i 1562
Documented apothecaries, surgeons, equerries and hospitalists

in Tàrrega between 1491 and 1562

Josep M. SECANELL ROCA

Farmacèutic de Santa Margarida de Montbui. C.E.: jmsecanell001@cofb.net

Resum -Es presenten els resultats de la recerca sobre professionals sanitaris documentats a l’Arxiu Notarial de Tàr-

rega als segles XV i XVI.

Paraules clau: Apotecaris, Tàrrega, segle XV, segle XVI.

Abstract -The results of the research on health professionals documented in the Notarial Archive of Tàrrega in the

15th and 16th centuries are presented. 

Keywords: Apothecaries, Tàrrega, 15th century, 16th century.

Introducció

Es fa una recerca dels professionals sanitaris

(apotecaris, metges, cirurgians, manescals i hospita-

lers) a l’Arxiu Notarial de Tàrrega conservat a l’Ar-

xiu Històric de Protocols de Cervera.1

La documentació notarial de Tàrrega en els

anys 1500 no és molt extensa, per pèrdua de lligalls:

comprèn la producció de 8 notaris amb un total de

80 manuals.2 No es conserva documentació anterior

al 1484.

Resultats

Malgrat això, es comptabilitzen 30 apotecaris,
31 metges, 27 cirurgians, 10 hospitalers o administra-
dors de l’hospital, i 11 manescals o veterinaris, que
poden ser alguns més a causa de la molt probable
presència de pares i fills amb el mateix nom i profes-
sió (Taula 1). Hi consten amb la data de l’escriptura
més antiga on apareixen. Es localitzen també 33 apo-
tecaris, 11 metges 20 cirurgians i 2 manescals de po-
blacions veïnes, que atorguen escriptures a Tàrrega.
(Taula 2).

1 A l’Arxiu Comarcal de la Segarra, Cervera.
2 CANELA GARAYOA, M; GARRABOU PERES, M. Catàleg dels protocols de Cervera. Barcelona: Fundació Noguera, 1985, p 183.
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Taula 1.Apotecaris, metges, cirurgians, hospitalers i manescals  documentats a Tàrrega els anys 1500 (A: apotecari; M: metge; C: cirurgià;
H: hospitaler; Mn: manescal)

               Nom                                            Professió                                     Notes                                       Any           Notari        Document
     1       Abenacaya, Jucef                             M                                             jueu                                        1491          G. Vidal            4.427
     2       Abenacii, Davii                                M                                             jueu                                        1491          G. Vidal            4.427
     3       Çalom, Isach                                     M                                             jueu                                        1491          G. Vidal            4.427
     4       Castelló, Joan                                   M                                                                                            1491          G. Vidal            4.429
     5       Cirerols, Francesc                             A                                     difunt el 1524                                1491          G. Vidal            4.429
     6       Ponces, Joan                                      A                                     difunt el 1524                                1491          G. Vidal            4.429
     7       Segarra, Joan                                    A                difunt el 1531; pare de Mateu Segarra           1491          G. Vidal            4.429
     8       Armengol, Antoni                            C                                                                                            1499          C. Vidal            4.430
     9       Bellver, Vicens                                  C                                           mestre                                      1499          C. Vidal            4.430
    10      Ponces, Francesc                               A                               pare de Joan Ponces                          1499          C. Vidal            4.430
    11      Florensa, Pere                                   A                                     difunt el 1524                                1499          C. Vidal            4.430
    12      Cisteró, Francesc                              C                                                                                           1501          C. Vidal            4.431
    13      Dezlor, Joan                                     M                                       honorable                                   1501          C. Vidal            4.431
    14      Bellver, Joan                                     C                                                                                           1505          C. Vidal            4.432
    15      Mir, Gabriel                                      A                                                                                            1518          C. Vidal            4.433
    16      Bonet, Joan                                       M                                                                                            1522          C. Vidal            4.434
    17      Ferrero, Miquel                                M                            magnífic; difunt el 1524                       1522          C. Vidal            4.434
    18      Bellver, Joan                                     M                                     discret, difunt                                1524           J. Nuet             4.454
    19      Navarro, Andreu                              M                                     difunt el 1528                                1524         F. Ponces           4.436
    20      Rialp, Gabriel                                  Mn                                                                                          1524         F. Ponces           4.436
    21      Salvany, Nadal                                  A                                     difunt el 1572                                1524           J. Nuet             4.454
    22      Arenes, Georgius                            Mn                                                                                          1525         F. Ponces           4.452
    23      Vernet, Joan                                     H                              prior casa St. Antoni                          1525         F. Ponces           4.451
    24      Bellver, Francesc                              C                                           difunt                                      1527         F. Ponces           4.437
    25      Correges, Raymundus de                C                                                                                           1527         F. Ponces           4.453
    26      Mir, Joan                                           A                                                                                            1527         F. Ponces           4.437
    27      Prunera, Antoni                               M                                                                                            1527         F. Ponces           4.437
    28      Segarra, Mateu                                 A                                        honorable                                   1527         F. Ponces           4.437
    29      Fuster, Miquel                                  C                                                                                           1528           J. Nuet             4.455
    30      Sagarra, Mateu                                 A                                                                                            1531           J. Nuet             4.455
    31      Sala, Joan                                          C                                           mestre                                      1531           J. Nuet             4.455
    32      Salvany, Berenguer                          A                                            difunt                                      1531           J. Nuet             4.455
    33      Aleu, Joan                                        M                          mestre en arts i medicina                      1534         F. Ponces           4.438
    34      Cervera, Andreu                              A                                                                                            1534         F. Ponces           4.438
    35      Correges, Arnau de                          C                                                                                           1534         F. Ponces           4.438
    36      Seix, Antoni                                      M                          mestre en arts i medicina                      1544         F. Ponces           4.447
    37      Maçanes, Francesc                           H                              prior casa St. Antoni                          1545         F. Ponces           4.448
    38      Jordi (?), Joan                                   C                                                                                           1548         F. Ponces           4.440
    39      Carles, Miquel                                  A                                                                                            1551         F. Ponces           4.441
    40      Renyer, Baltasar (a) spitaler        C, H                                     hospitaler                                   1551         F. Ponces           4.441
    41      Bergamo, Francesc                          M                           en arts i medicina lector                       1555         F. Ponces           4.442
    42      Correger, Joan                                  C                                                                                            1555         F. Ponces           4.442
    43      Rengel, Baltassar                              C                                                                                            1555         F. Ponces           4.143
    44      Barba, Pere                                       C                                            difunt                                      1561      P.B. Rabassa        4.459
    45      Barberà, Jaume                                 A                                                                                            1561         F. Ponces           4.444
    46      Correges, Joan de                             C                           honorable, difunt el 1573                      1561         F. Ponces           4.444
    47      Martí, Felip                                       A                     honorable el 1572; difunt el 1585               1561         F. Ponces           4.444
    48      Merola, Jeroni                                  M          magnífic Dr. en arts i medicina; de Balaguer      1561         F. Ponces           4.444
    49      Uguet, Gil                                        Mn                                                                                          1561         F. Ponces           4.444
    50      Reguer, Egidi                                  Mn                                                                                          1566      P.B. Rabassa        4.462
    51      Prats, Joan                                         A                                                                                            1569      P.B. Rabassa        4.462
    52      Salvany, Francesc                             A                  fill de Nadal Salvany; difunt el 1595             1569      P.B. Rabassa        4.462
    53      Guanzer, Andreu                             A                                                                                            1571      P.B. Rabassa        4.465
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               Nom                                            Professió                                     Notes                                       Any           Notari        Document
    54      Jordà, Francesc                                 A                                                                                            1571      P.B. Rabassa        4.465
    55      Ferrer, Joan                                      M                 en arts i medicina mestre, dr el 1577             1572         F. Ponces           4.445
    56      Montaner, Rafael                             A                                                                                            1572         F. Ponces           4.445
    57      Puig, Pere                                          C                                                                                           1572         F. Ponces           4.445
    58      Segarra, Jaume                                 M                          en arts i medicina mestre                      1572         F. Ponces           4.445
    59      Tolrrà, Joan Baptista                       M                           en arts i medicina doctor                      1572         F. Ponces           4.445
    60      Montaner, Lluis                                A                                                                                            1573      P.B. Rabassa        4.467
    61      Teixidor, Pascasi                               H                            capità hospitals Tàrrega                       1573      P.B. Rabassa        4.467
    62      Tomàs, Joan                                      H                            capità hospitals Tàrrega                       1573      P.B. Rabassa        4.467
    63      Ferrer,Gaspar                                  M                            dr med; oriünd de Valls                        1575      P.B. Rabassa        4.468
    64      Guanzer, Pere                                   A                                                                                            1575      P.B. Rabassa        4.468
    65      Codonyer, Gabriel                           C                                                                                           1577      P.B. Rabassa        4.470
    66      Pinna, Gaspar                                   A                                                                                            1577      P.B. Rabassa        4.470
    67      Pons, Joan                                         H                                        hospitaler                                   1577      P.B. Rabassa        4.470
    68      Gonzalez, Joan                                 H                                        hospitaler                                   1580      P.B. Rabassa        4.473
    69      Rovira, Antoni                                 M                                         magnífic                                    1580      P.B. Rabassa        4.473
    70      Merola, NN                                     Mn                                                                                          1583      P.B. Rabassa        4.475
    71      Segarra, Jaume                              M, H        dr med, capità hospitals Tàrrega, (+) el 1598      1584      P.B. Rabassa        4.476
    72      Teixidor, Joan                                  Mn                                ferrer i manescal                             1584      P.B. Rabassa        4.476
    73      Forn, Pere                                         C                                                                                           1585      P.B. Rabassa        4.477
    74      Regis, Joan                                        M                                         magnífic                                    1586      P.B. Rabassa        4.479
    75      Cerdà, Francesc                                C                                  oriünd de Lleida                             1587      P.B. Rabassa        4.479
    76      Cubells, Francesc                             C                                                                                           1587      P.B. Rabassa        4.479
    77      Dorreda, Joan                                 Mn                                                                                          1588      P.B. Rabassa        4.480
    78      Mateu, Jaume                                   M                           doctor en arts i medicina                      1588      P.B. Rabassa        4.480
    79      Perayre, Joan                                    M                       de Sant Llorenç de Morunys                   1590      P.B. Rabassa        4.482
    80      Rueda, Joan de                               Mn                                                                                          1590      P.B. Rabassa        4.481
    81      Castanyer, Joan                              Mn                                                                                          1592      P.B. Rabassa        4.483
    82      Navarro, Andreu                              A                                                                                            1592      P.B. Rabassa        4.483
    83      Guiu, Dominicus                             M                                                                                           1593      P.B. Rabassa        4.484
    84      Saldoni, Joan                                    M                              dr en arts i medicina                          1593      P.B. Rabassa        4.484
    85      Deyblusqueta, Dominicus              C                                                                                           1594      P.B. Rabassa        4.485
    86      Oliva, Jacob                                       A                                                                                            1594      P.B. Rabassa        4.485
    87      Rueda, Joan de                               Mn                                                                                          1594      P.B. Rabassa        4.485
    88      Vinyes, Geroni                                  A                                     difunt el 1601                                1594      P.B. Rabassa        4.485
    89      Ayans, Miquel de                             C                                                                                           1596       M. Molner          4.496
    90      Corcó, Agustí                                    A                                    jove apotecari                               1596        M. Corcó           4.515
    91      Aians, Miquel de                              C                                                                                           1597        M. Corcó           4.515
    92      Font, Pere                                          C                                                                                           1597        M. Corcó           4.515
    93      Mel, Miquel de la                           Mn                                                                                          1597        M. Corcó           4.515
    94      Segarra, Joan                                    A                                          de Piera                                    1597        M. Corcó           4.515
    95      Stanch (Estany); Pere                     M                               doctor en medicina                           1597        M. Corcó           4.515
    96      Vernis, Joan                                      M                               doctor en medicina                           1597       M. Molner          4.496
    97      Avero, J. Martí                                 M                            magnífic doctor, difunt                        1598        M. Corcó           4.515
    98      Llobera, Bernat                                H            hospitaler, hospital de pobres de Jesucrist        1598      P.B. Rabassa        4.487
    99      Avero, Geroni de                             M                       magnífic doctor en medicina                   1600       M. Molner          4.499
   100     Bover, Joan                                       C                                                                                           1600       M. Molner          4.499
   101     Teixidor, Tomàs                                A                                                                                            1600       M. Molner          4.499
   102     Vernis, Joan Baptista                       M                              batxiller en medicina                         1600        M. Corcó           4.518
   103     Bover, Joan                                       C                                                                                           1601        M. Corcó           4.518
   104     Ferrer, Joan                                      H                                        hospitaler                                   1601        M. Corcó           4.518
   105     Malla, Pere                                        C                                                                                           1601       M. Molner          4.500
   106     Moles, Josep                                     M                               doctor en medicina                           1601        M. Corcó           4.518
   107     Oliva, Joan                                        A                                                                                            1601        M. Corcó           4.518

               Recompte resum                                                   A=30 / M=31 / C=27 / H=10 / Mn=11
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Taula 2. Sanitaris foranis  documentats a Tàrrega els anys 1500 (A: apotecari; M: metge; C: cirurgià; Mn: manescal)

               Nom                                    Professió                  Observacions                             Població             Any          Notari        Document
     1       Solzina, Joan                           A                                                                            Arbeca              1491        G. Vidal            4.427
               Esteve, Francesc (III)            A                                                                              Calaf                1499        C. Vidal            4.430
     3       Nin, Andreu                           A                                                                           Cervera              1499        C. Vidal            4.430
     4       Esteve, Bernat (I)                  A                                                                              Calaf                1501        C. Vidal            4.431
     5       Pedrosell, Bernat                   A                                                                           Cervera              1505        C. Vidal            4.432
     6       Castelló, Joan                        M                                                                           Linyola              1505        C. Vidal            4.432
     7       Esteve, Bernat (II)                A                                                                         Montblanc           1505        C. Vidal            4.432
     8       Queraltó, Joan                       A                                                                         Montblanc           1505        C. Vidal            4.432
     9       Vilafranca, Jaume                  A                                                                                 ?                    1518        C. Vidal            4.433
    10      Gasol, Joan                             C                                                                          Cervera              1518        C. Vidal            4.433
    11      Solsona, Antoni                     A                                                                              Reus                1518        C. Vidal            4.433
    12      Solsona, Francesc                   A                                                                              Reus                1518        C. Vidal            4.433
    13      Palau, Joan                             A                                                                           Bellpuig             1524         J. Nuet             4.454
    14      Trullols, Honofre                   C                                                                        Montblanc           1524         J. Nuet             4.454
    15      Cortés, Jaume                         A                          honorable                                  Verdú               1524         J. Nuet             4.454
    16      Cortès, Joan                            C                                                                        Agramunt            1527       F. Ponces           4.437
    17      Bru, Francesc                         A                          honorable                                Cervera              1527       F. Ponces           4.437
    18      Tudela, Mateu                        A                                                                           Cervera              1527       F. Ponces           4.437
    19      Salas, Jacobus                         C                                                                         Balaguer             1528         J. Nuet             4.455
    20      Lladan, Antoni                       C                                                                          Bellpuig             1534       F. Ponces           4.438
    21      Llor, Jeroni                             C                                                                         Guissona             1544       F. Ponces           4.447
    22      Riubregós, Pere                      A                                                                          Guissona             1544       F. Ponces           4.447
    23      Belart, Joan                            C                                                                        Barcelona            1545       F. Ponces           4.439
    24      Solsona, Geroni                     A                                                                              Reus                1545       F. Ponces           4.439
    25      Puig, Joan                               C                                                                            Verdú               1545       F. Ponces           4.439
    26      Castanyer, Joan                    Mn                                                                         Bellpuig             1549       F. Ponces           4.449
    27      Castell, Joan                           A                                                                                 ?                    1551       F. Ponces           4.441
    28      Ossés (?), Joaquim                M                  doctor en medicina                       Barcelona            1551       F. Ponces           4.441
    29      Albereda, Tomàs                   M                                                                          Bellpuig             1551       F. Ponces           4.441
    30      Restoll, Joan                           A                                                                           Cervera              1551       F. Ponces           4.441
    31      Millars, Agustí                        A                                                                           Igualada             1551       F. Ponces           4.441
    32      Alegre, Jaume                        M            mestre en arts i medicina                    Cervera              1561       F. Ponces           4.444
    33      Sala, Francesc                         A                                                                           Igualada             1561       F. Ponces           4.444
    34      Torres, Montserrate               A                          honorable                              Agramunt            1562    P.B. Rabassa        4.460
    35      Cornau, Joan del                    C          de Baiona, Regne de França                  Baiona               1562    P.B. Rabassa        4.460
    36      Romiguera, Jaume                 C                                                                           Vimbodí             1562    P.B. Rabassa        4.460
    37      Romiguera, Joan                    C                                                                           Vimbodí             1562    P.B. Rabassa        4.460
    38      Barba,Tomàs                          C                                                                             Ponts                1569    P.B. Rabassa        4.462
    39      Torres, Antoni                        A     pare de Joan i Montserrate Torres          Agramunt            1572       F. Ponces           4.445
    40      Torres, Joan                            A                                                                         Agramunt            1572       F. Ponces           4.445
    41      Avinent, Pere                        Mn                                                                        Anglesola            1578    P.B. Rabassa        4.471
    42      Aguilar, Lluís                         C                                                                         Balaguer             1582    P.B. Rabassa        4.474
    43      Borriana, Jeroni                     A                                                                          Balaguer             1582    P.B. Rabassa        4.474
    44      Fernandez, Joan                     C                                                                         Balaguer             1582    P.B. Rabassa        4.474
    45      Moragues, Montserrate         A                                                                          Balaguer             1582    P.B. Rabassa        4.474
    46      Queralt, Pere                          A                             discret                                   Balaguer             1582    P.B. Rabassa        4.474
    47      Ribes, Francesc                      C                                                                         Balaguer             1582    P.B. Rabassa        4.474
    48      Semfarra, Martí                      A                                                                          Balaguer             1582    P.B. Rabassa        4.474
    49      Soler, Miquel                          A                                                                          Balaguer             1582    P.B. Rabassa        4.474
    50      Llemosí, Frederic                  M                batxiller en medicina                     Barcelona            1582    P.B. Rabassa        4.474
    51      Ferrer, Cosme                         C                                                                 Castelló de Farfanya    1583    P.B. Rabassa        4.475
    52      Fuster, Miquel                        C                                                                L’Espluga de Francolí   1583    P.B. Rabassa        4.475
    53      Soler, Mateu                           C                                                                         Agramunt            1587    P.B. Rabassa        4.479
    54      Ynyigo, Geroni                      A                                                                           Bellpuig             1588    P.B .Rabassa        4.480
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21 de juliol del 1491.

Mestre Isaac Salom, metge, jueu, ven a Isabel,

esposa del magnífic Jaume de Menàrguens, en De-

crets llicenciat, una vinya situada a Tàrrega.4 (Fig. 2)

4 de febrer del 1503.

Francesc Cirerols, apotecari de Tàrrega, reco-

neix que Joan Segarra, també apotecari de Tàrrega,

li ha pagat 6 lliures per raó d’un censal...Testimoni,

Pere Florensa, apotecari de Tàrrega.5 (Fig. 3).

Comentari

La majoria d’escriptures refereixen negocis
particulars. Alguns exemples d’actuacions privades o
professionals, poden ser aquests:

20 de juliol del 1491.
L’honorable Joan Ponces, apotecari de Tàrrega,

fa de testimoni en una escriptura en la que David
Abenaci, metge jueu, reconeix a Joan Palau, merca-
der, com a dipositari.3 (Fig.1)

               Nom                                    Professió                  Observacions                             Població             Any          Notari        Document
    55      Prats, Joan                               A                                                                       La Seu d’Ur.          1588    P.B. Rabassa        4.480
    56      Boldú, Bartomeu                  M             doctor en arts i medicina               Les Borges B.         1588    P.B. Rabassa        4.480
    57      Puig, Joan                               C                                                                          Cervera              1590    P.B. Rabassa        4.481
    58      Verdeny, Geroni                    M                                                                         Puigcerdà            1593    P.B. Rabassa        4.484
    59      Tria, Joan                                A                                                                           Igualada             1594    P.B. Rabassa        4.485
    60      Arnal, Joan                            M                 doctor en medicina                        Bellpuig             1597      M. Molner          4.496
    61      Dolcet, Antoni                       C                                                                            Lleida               1597      M. Molner          4.496
    62      Oleguer, Pere                         A                                                                            Arbeca              1598      M. Molner          4.497
    63      Pellicer, Josep                        M             en arts i medicina doctor                     Lleida               1598       M. Corcó           4.515
    64      Bruguera, Onofre de            M          donzell; doctor en medicina                Barcelona            1600      M. Molner          4.499
    65      Jover, Nicolau                        M                 doctor en medicina                        Bellpuig             1600      M. Molner          4.499
    66      Poncich, Joan                          A                                                                         Barcelona            1601       M. Corcó           4.518

               Total (Resum)                                      A=33 / M=11 / C=20 / Mn=2

Figura 1.Notari G. Vidal (UD 4427). 20 JUL 1492. Abenaci, metge;
Ponces, apotecari.

Figura 2. Notari G. Vidal (UD 4427). 21 JUL 1492. Isaac Salom.

3 Notari G. Vidal, doc 4427.
4 Notari G. Vidal, doc 4427.
5 Notari C. Vidal, doc 4431.
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Figura 3. Notari G. Vidal (UD 4431). 4 FEB 1503. Cirerols, Se-
garra, Florensa, apotecaris.

Figura 4. Notari P. Rabassa (UD 4460). 24 JUL 1562. Correges i
Cornau, cirurgians.

Figura 5. Notari P. Rabassa (UD 4476). 3 MAI 1584. Capitans
d’hospitals.

24 de juliol del 1562.
Joan Correges, cirurgià de Tàrrega, i Joan del

Cornau, cirurgià de Baiona, Regne de França, testi-
monis d’una escriptura.6 (Fig. 4).

3 de maig del 1584.
“Nosaltres, Jaume Segarra, en medicina i arts

doctor; Joan Jordà, notari; Francesc Arenes, sabater;
i Pere Serentill, sastre, tots de Tàrrega, capitans per
l’any present dels hospitals de Tàrrega...” 8 (Fig. 5).

16 de desembre del 1564.

“Jo, Joan de Correges, cirurgià de Tàrrega, en
dies passats fent camí cap a la casa de Jaume Bar-
berà, apotecari de la dita vila, per recollir uns medi-
caments per la restauració de la vida de Pere Ubac,
pagès de La Mora, em foren perpetrats molts tirs de
pedrenyals i de ballestes...”7

13 de setembre del 1584.

“Jo, Joan Teixidor, ferrer i manescal de la vila
de Tàrrega, fas fe com avui... vingué lo discret A. Val-
lés, notari residint a Barcelona, aportant un matxo de
sella, negre, lo qual venia molt afadigat i de mala
gana... requerint-me que com a manescal fes visura
de lo que podria tenir...”9 (Fig. 6).

16 d’octubre del 1591.

“Debitori fet, firmat i jurat per Jaume Oliva,
apotecari de Tàrrega, a favor de Joan Ozen, merca-
der d’Ascó, per 19 lliures, set sous i 19 diners, preu
d’un pa de sucre eixeropat...”10 (Fig. 7).

6 Notari P.B. Rabassa, doc 4460.
7 Notari F. Ponces, doc 4444.
8 Notari P.B. Rabassa, doc 4476
9 Notari P. B. Rabassa, doc 4476. 
10 Notari P. B. Rabassa, doc 4482.
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Figura 6. Notari P. Rabassa (UD 4476). 13 SET 1584. Matxo.

11 Llistat d’interès impositiu o  fiscal amb els noms dels titulars dels habitatges d’una població.
12 Fogatges de les corts de 1553. Archivo de la Corona de Aragón, ACA, REAL PATRIMONIO, MAESTRE RACIONAL, Volúmenes,
Serie General, 2600.

Figura 7.Notari P. Rabassa (UD 4482). 16 OCT 1591. Pa de sucre.

Discussió

El nombre de sanitaris localitzats a Tàrrega sem-
bla una mica elevat vist el nombre d’habitants de la
població en aquests anys. Al fogatge11 de 1553, hi
consten els noms dels 197 caps de família titulars d’un
“foc” o habitatge: 23 eclesiàstics, 11 gentilshòmens i
190 laics, dades que poden fer suposar que la població
de Tàrrega d’aquest any pot ser d’uns 1.200 habitants.

Pels cognoms que apareixen en aquest fogatge12,
tenien habitatge propi els apotecaris Sagarra, Salvany,
Cervera i Martí, l’hospitaler Renyer i el manescal Re-
guer; cap cognom de metge o cirurgià hi consta.
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Resum -Els cerverins Josep Corts, apotecari, i Francesc Garcia, cirurgià, obtingueren de Felip V el Privilegi d’erecció

del Col·legi d’apotecaris i cirurgians de Cervera el 27 de setembre de 1704. L’arxiduc Carles III, un cop proclamat rei a

Barcelona, inhabilità el Privilegi l’any 1705. Quan es tornà sota l’aixopluc filipista, l’any 1714, l’activitat del Col·legi es tor-
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Abstract - Citizens of Cervera, Josep Corts, apothecary, and Francesc Garcia, surgeon, obtained from Philip V the

Apothecaries and Surgeons College erecting privilege of Cervera on September 27, 1704. When Archduke Charles III was

proclaimed king in Barcelona, he disqualified the Privilege in 1705. Under the Philippian shelter, in 1714, the activity of

the College was reactivated. On September 24, 1715, the Privilege was issued again.
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Introducció

L’any 1704 els cerverins Josep Corts, mestre

apotecari, i Francesc Garcia, mestre cirurgià, com a

diputats dels mestres apotecaris i cirurgians de Cer-

vera, es dirigiren a Barcelona per sol·licitar el Privi-

legi d’Erecció del Col·legi d’Apotecaris i Cirurgians

de Cervera, com altres ciutats del Principat, Barce-

lona, Lleida o Girona. Exitosament ho obtingueren

el 27 de setembre del mateix any. L’obtenció del dit

privilegi s’afegia a la molt afavorida Cervera pel nou

monarca, Felip V, ja que aquest havia concedit el Pri-

vilegi d’erecció de ciutat tres anys abans.
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Guerra de Successió

Durant el conflicte, la Cervera filipista es trobà
sota domini austriacista des del 10 de setembre de
1705, dia en què es redactava forçadament obedièn-
cia al rei Carles III d’Aragó en les actes del consell
municipal, fins a l’1 de juliol de 1713, moment en el
qual les tropes austriacistes marxaven definitiva-
ment. Durant aquest interval de set anys, nou mesos
i vint dies, cerverins d’actitud filipista i comanda-
ments de l’exèrcit filipista intentaren sense èxit cinc
vegades la recuperació de la plaça cerverina.

A principis de setembre de 1705 l’exèrcit aus-
triacista arribava a Cervera i aquesta es defensà i
negà l’obediència a l’arxiduc Carles fins que la falta
d’efectius impossibilità la resistència. El rebuig cer-
verí cap al govern austriacista i les reiterades ofensi-
ves contra el monarca desencadenaren que l’arxiduc
Carles d’Àustria, un cop al poder, el 1705, anul·lés el
Col·legi d’Apotecaris i Cirurgians de Cervera entre
altres privilegis de la ciutat.

De fet, en el Llibre del Col·legi d’Apotecaris i
Cirurgians de la ciutat de Cervera es redactà d’a-
questa manera:

“Se nota que havent entrat en Cataluña las
armas del S[enyo]r Artxiduch, ab nom de Carlos ter-
cer, qui pretenia llevar la Corona de España al Señor
Felip Quint y com lo Privilegi del present Collegi fos
concedit en lo temps de dit Señor, fonch presís en-
tregar-lo al predit govern intrús.”

En el mateix llibre, el 18 de setembre de 1705,
ja sota el domini forçós del govern austriacista, s’a-
notà que:

“... de orde dels Il·lustres Pahers de la Univer-
sitat de dita Ciutat de Cervera fou manat als cònsuls
que a les hores se encontraven de dit Col·legi que fes-
sen nomenasió de dos personas per anar a un some-
tent general. Y, com lo dit Collegi repugna en est
servey.”

Sembla ser que finalment s’enviaren els cirur-
gians Pere Pinós i Magí Artigues. De totes maneres,
integrants del Col·legi anul·lat es mostraren fervoro-
sos filipistes com el cas del cirurgià Francesc Garcia
i de l’apotecari Josep Corts.

El Privilegi d’Erecció del Col·legi d’apotecaris
i cirurgians de Cervera

El Privilegi d’Erecció del Col·legi d’Apotecaris
i Cirurgians de Cervera que s’havia obtingut l’any
1704 es costejà entre els mestres apotecaris i cirurgians
a tretze lliures cadascú; cada vegada que ingressava un
nou col·legiat se li feia pagar aquesta taxa. Quedà
anul·lat durant onze anys. L’any 1714 es recuperà el
Col·legi, però sense l’original ni còpia del Privilegi, per
això, es recorregué a l’Arxiu Reial de Barcelona on
estava registrat i se’n tragué una còpia autèntica que
es custodià en el dipòsit de l’Arxiu dels Privilegis de
la ciutat de Cervera. Actualment no es conserva a
l’Arxiu Comarcal de la Segarra, tan sols hi ha una
transcripció de l’any 1747 dins del fons de Gremis i
Confraries. El privilegi contenia onze capítols expo-
sant com s’havia de regir i funcionar el Col·legi. 

Funcionament del Col·legi

El Col·legi es fundà sota la invocació dels Sants
Cosme i Damià i es festejava en el dia dels sants, 26
de setembre. Les reunions del Col·legi se celebraven
en una cel·la del Convent de Sant Domènec de Cer-
vera. Els cònsols regien i controlaven el Col·legi fent-
se càrrec d’examinar els nous col·legiats i de visitar
les botigues, com també, de vetllar per la salut pú-
blica de la ciutat. De totes maneres, un protomèdic
del Principat de Catalunya també hi feia revisió del
bon funcionament.

Els cònsols s’elegien anualment en el dia de
Sant Cosme i Damià en presència d’un notari, del ve-
guer de Cervera i dels paers de Cervera (regidors a
partir de l’1 de març de 1719). Els apotecaris i els ci-
rurgians col·legiats escrivien el seu nom en un rodolí
i el posaven dins d’una bossa, en acabat, un nen de
vuit anys o menor extreia dos cònsols, un apotecari i
un cirurgià, o quatre cònsols, dos apotecaris i dos ci-
rurgians. L’ordre dels quatre s’establia per més anti-
guitat de mestratge. A part, es precisava un clavari
(tresorer) per anotar els comptes en un llibre i s’ele-
gia per votació entre tots els col·legiats. 

Per a obrir una botiga o exercir l’ofici d’apote-
cari i cirurgià a Cervera s’hi havia de col·legiar. Per a
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col·legiar-se s’havia d’examinar. Els requisits per a la
seva admissió a examen eren:

– Baptisme de l’interessat, dels seus pares i dels seus
avis per acreditar ser un cristià no descendent de
moros o jueus.

– Pràctica de cinc anys d’apotecari o de cirurgià. Dos
anys i mig a Cervera i dos anys i mig a qualsevol
ciutat, vila o lloc del Principat, o cinc anys a Cer-
vera.

– Un dipòsit pecuniari.

– Altres disposicions, per exemple, un col·legiat no
podia tenir dues botigues en la mateixa ciutat o, en
el cas de defunció d’un col·legiat, la seva dona
podia mantenir la botiga a condició que tingués
fills que continuessin l’ofici o buscar un jove habi-
litat pels cònsols.

Els llibres del Col·legi 

Tot i que actualment no s’han conservat, es co-
neix l’existència de tres llibres:

– Un llibre de full amb cobertes negres enquadernat
amb el títol Llibre del Col·legi de Apotecaris y Si-
rurgians de la ciutat de Cervera sots invocació de
Sant Cosme y Sant Damià en què s’anotaven col·le-
giats, exàmens, admissió de nous apotecaris i cirur-
gians, ordinacions de salut pública i conservació del
Col·legi i extraccions d’entre altres. Aquest llibre
es perdé durant la Guerra de Successió i després
es recuperà de nou.

– Un llibre de full amb cobertes de pergamí intitulat
Llibre de entrades y eixides del Col·legi de Apote-
caris y Cirurgians de la present Ciutat de Cervera,
en què es trobaven descrits i continuats els noms i
cognoms dels integrants del Col·legi. 

– Un quadern de full de forma comuna sense coberta
ni títol que contenia deu fulls, datat del 12 de des-
embre de 1729 fins al 29 de juny de 1736, amb or-
dinacions relatives a la salut pública i conservació
del dit Col·legi.

Cirurgians i apotecaris cerverins

Els apotecaris i els cirurgians de Cervera habi-
taven en la seva majoria entre la plaça Major i el ca-

rrer Major. Posseïen cases valorades entre cent i qua-
tre-centes lliures, com, també, terres de campa o
vinya i algun hort. A principis del segle XVIII, el
nombre de col·legiats era d’entre uns quinze a vint
membres. L’ofici d’apotecari o de cirurgià era exclu-
sivament d’homes i, generalment, de caràcter here-
ditari, passant de pares a fills. El Llibre del Cadastre:
amillarament del 1716 registrava els següents tres
apotecaris i onze cirurgians:

◽Magí Artigues, cirurgià:

○Una peça de terra amb vinya i mates d’oliveres i
altres arbres a la partida del mas d’en Cardona.

○Una casa al carrer Major amb una botigueta pe-
tita, una sala, dues estances i un pastador. Esti-
mada en dues-centes lliures.

◽Agustí Bergadà, cirurgià:

○Una peça de terra amb alguns ceps, soques d’o-
liveres i deu ametllers. 

○Una peça de terra campa a la partida dels Caput-
xins.

○Una peça de terra de vinya amb oliveres i amet-
llers a la partida del Bosch.

○Una peça de terra campa amb aigua regant a la
partida del Rec del Molí de Rafaela de Monta-
ner.

◽ Francesc Bru, cirurgià:

○Una casa al carrer Major.

◽ Josep Castells, cirurgià:

○Una peça de terra de vinya amb alguns olivers a
la partida del Bosch.

○Una peça de terra part campa i part de vinya a
la partida de l’Espinal.

○Una peça de terra campa a la partida de la Creu
dels Horenets.

○Una casa en el carrer Major amb una entrada, un
cup, un celler i una cisterna; en el paviment infe-
rior, una saleta amb una estança, una altra sala i
una eixida; i, el paviment de dalt, una botiga per
a recollir els grans i una cuina. Estimada en tres-
centes lliures.
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◽ Josep Corts, apotecari:

○Una peça de terra de vinya plantada a la partida
de Patserra.

○Una peça de terra de vinya plantada amb olive-
res a la partida de Capell .

○Un hort de parets clos amb aigua regant al Rec
de Magdalena.

○Una casa situada al carrer Major amb una sala,
tres estances, cuina, establia i golfa. Estimada en
cent cinquanta lliures.

◽ Josep Colomer, cirurgià:

○Una peça de terra amb vinya.

○Una peça de terra amb vinya i algunes oliveres a
la partida de les Respaldes.

○Una casa al carrer Major amb una saleta i tres
estances petites. Estimada en cent deu lliures.

◽ Josep Domingo, jove, cirurgià:

○Una peça de terra de vinya amb oliveres i amet-
llers a la partida de la Franquesa.

○Una peça de terra de vinya a la partida de les
Fontanelles.

○Viu de lloguer al carrer Major.

◽Magí Galceran, cirurgià:

○Una peça de terra amb algunes tires de vinya, no-
guers i oliveres a la partida dels Cortals.

○Una casa al carrer Major amb una saleta que fa
de cuina, altres estances, dues golfes i establia.
Estimada en cent lliures.

◽ Francesc Garcia, major, cirurgià:

○Una peça de terra situada a la partida de la
Mora. 

○Una casa al carrer Major amb una saleta, dues
estances, una golfa, un celleret, una establia pe-
tita i una cisterna. Estimada en cent lliures.

◽ Jaume Janer, cirurgià:

○Una peça de terra amb algunes tires de ceps i oli-
veres a la partida de Patserra.

○Una casa junt a la Capella de Santa Anna amb

una sala i dues estances. Estimada en cent cin-
quanta lliures.

◽ Francesc Pagès, cirurgià:

○Una peça de terra campa.

○Una casa al carrer Major amb una sala, dues es-
tances, una cuina, una botiga, un corral, una es-
tablia, una cisterna i una golfa. Estimada en cent
lliures.

◽ Josep Saperes, apotecari:

○Una peça de terra amb vinya i algunes oliveres.

○Una peça de terra amb vinya a la partida de la
Font Guitarda. 

○Una peça de terra campa a la partida de la Creu
dels Truchs.

○Una peça de terra amb vinya a la partida de la
Coma Pregona.

○Una peça de terra amb oliveres i la resta terra
campa. 

○Un farraginal sota el Portal de la Creu.

○Una peça de terra campa amb aigua al Rec de
les Adoberies. 

○Un hort de parets clos amb aigua al Rec de les
Adoberies. 

○Una casa al carrer Major amb la botiga d’apote-
cari, dues sales, una cuina, tres estances i una
golfa. Estimada en quatre-centes lliures.

◽Anton Solé, cirurgià:

○Una peça de terra de vinya amb algunes oliveres
a la partida de Sant Armengol.

○Una peça de terra de vinya a la partida del To-
rrent Salat.

○Una casa al carrer de Sant Joan, a tocar del ca-
rrer Major, en lloguer.  

◽ Josep Huguet, apotecari:

○Una peça de terra amb vinya, oliveres i altres ar-
bres amb una masia derruïda.

○Una peça de terra campa.

○Un hort de parets clos sense arbres.
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○Una casa a la plaça Major amb la botiga del seu
ofici, uns estudis al darrere i botiga per a recollir
els grans; al primer paviment, una establia, tres
estances i una cuina; i, al segon paviment, tres es-
tances. A més, hort i solejador.  Estimada en qua-
tre-centes cinquanta lliures.
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Introducció

A començament del segle XIX, Catalunya va

patir una gran commoció històrica: la invasió napo-

leònica que va planar sobre el país durant sis anys

(1808-1814). Aquesta guerra es va desenvolupar a

Catalunya i al País Valencià, mentre que a les Illes

Balears no es va produir l’ocupació gràcies a l’ajut

anglès. A conseqüència del segon tractat de Fontai-

nebleau (1807), els francesos envaïren la Península

Ibèrica amb la intenció d’anar a Portugal. Va ser una

guerra d’invasió i un temps de crisi general, un pe-

ríode de trasbals global que va deixar al país en un

estat de ruïna econòmica i de crisi social. Aquest con-

flicte va tenir un doble vessant; va ser una lluita po-

pular contra els invasors i va comportar una mobilit-
zació general de contestació a l’Antic Règim. El 10
de febrer de 1808 les tropes del general Duhesme en-
traren a Catalunya i el dia 13 ocuparen Barcelona. La
reacció popular s’inicià al maig i juny amb els com-
bats del Bruc i el 18 de juny es formà a Lleida la Junta
Superior Governativa del Principat de Catalunya. Gi-
rona va caure al desembre de 1809, Lleida el 10 d’a-
bril de 1810 i Tarragona el 28 de juny de 1811. No hi
ha dubte que la Revolució Francesa fou l’origen de
gairebé totes les idees i els programes que els movi-
ments liberals del segle XIX van fer servir per lluitar
contra l’Antic Règim arreu d’Europa. Amb tot, cada
país i cada nació va portar a terme el seu propi pro-
cés, més o menys desenvolupat i d’una manera més o
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menys ràpida i reeixida, alguns amb l’impuls que els
va donar la creació de l’imperi napoleònic.

Al tombant del segle XIX, la farmàcia era un
ofici que s’aprenia amb la pràctica i posteriorment es
realitzava un examen poc estricte supervisat pel tri-
bunal del Protomedicat. L’any 1800 es va indepen-
ditzar i es van aprovar la Concordia y Reales
Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Farma-
cia. La Reial Cèdula de 5 de febrer de 1804 va crear
els Col·legis de Farmàcia de Madrid, Barcelona, Se-
villa i Santiago, però la guerra va propiciar que no es
posessin en funcionament fins l’any 1815. La tera-
pèutica es regia pels principis vigents al segle XVIII,
amb disquisicions sobre les sagnies i les sangonelles,
els ènemes i els purgants.1

Així doncs, en aquesta època, la majoria de me-
dicaments provenien de la natura. Del regne animal
només cal recordar l’oli de fetge de bacallà i les san-
gonelles, que tenien un efecte antitrombòtic. Del mi-
neral, les sals de mercuri i d’antimoni, que malgrat la
seva toxicitat, tenien utilitat. De la diversitat de plan-
tes amb afectes terapèutics cal recordar l’adormi-
dora, la Chinchona calisaya i la digital. L’opi, suc
dessecat de la flor de l’adormidora, es coneixia des
de temps antics pel seu poder analgèsic i hipnòtic. Sy-
denham l’any 1660 en va formular una tintura, el làu-
dan, que en permetia una dosificació correcta: 10 o
12 gotes eren equivalents a uns 10 mg de morfina. El
seu ús no es va generalitzar fins a mitjan segle XIX.

De l’arbre cincona o de la quina (Cinchona of-
ficinalis, nom que li va donar Linné en honor a la
comtessa de Chinchón), la part útil és l’escorça, que
conté entre un 6 i un 15% d’alcaloides, d’entre els
quals la quinina n’és el principal. Les pólvores de qui-

nina foren importades d’Amèrica l’any 1638 pel
metge Juan de Vega i ràpidament es van difondre per
Europa per al tractament de les calenturas.2

La farmàcia militar durant la Guerra del Fran-
cès

Dotat d’una estructura totalment centralitzada,
l’any 1808 l’Estat espanyol es va trobar en una situa-
ció de col·lapse perquè l’invasor dominava comple-
tament la Prefectura de l’Estat. La farmàcia no era
una excepció. Només feia quatre anys que la Junta
havia acumulat tots els poders i un d’ells era el d’ex-
pedir els títols necessaris per poder exercir la profes-
sió. En sollevar-se Catalunya contra els francesos,
completament desconnectada de la resta de l’Estat,
l’exèrcit que es va improvisar al Principat de Catalu-
nya tenia un farmacèutic anomenat Antoni Sori-
guera, primer Apotecari d’aquest exèrcit que va
rebre el nomenament d’Apotecari Major de l’Èxèrcit
de Catalunya. Hi exercien també Gregori Crivillart
com a primer Ajudant de Farmàcia, Joan Pau Bola-
deres, segon Ajudant Farmacèutic i el practicant Ra-
fael Miracle i Cesat, entre altres.3

Quan les tropes franceses van fer les primeres
sortides cap a fora de Barcelona, l’apotecari Joan Pau
Boladeres, que exercia a Sant Vicenç dels Horts, fou
requerit per les autoritats del Principat per donar as-
sistència farmacèutica als ferits que es van produir en
els primers atacs de l’exèrcit napoleònic. Com a con-
seqüència d’aquest fet, en entrar els invasors a Sant
Vicenç dels Horts el mes de juliol de 1808, van cremar
la seva farmàcia amb totes les existències. Més tard,
en formar-se l’anomenat Exèrcit del Llobregat, Joan
Pau Boladeres es va presentar a les autoritats oferint
els seus serveis i el 5 de setembre de 1808 fou nome-

1 JORDI I GONZÁLEZ, R. Aportació a la Història de la Farmàcia Catalana (1285-1997). Barcelona: Fundació Uriach 1838, 1997, p. 401-402;
SUÑÉ IARBUSSÀ, J.M. Historia de la Farmacia y la Legislación Farmacéutica en los planes de estudio de la Facultad de Farmacia. Barce-
lona: Facultad de Farmacia, 1974.

2 Farmacopea Española de la Quarta edición.Madrid: Imprenta de Miguel de Burgos, 1844, p. 179-181; TROUSEAU, A.; PIDOUX, H. Tratado
de terapéutica y materia médica. 4 volums. Madrid: Imprenta de José Redondo, 1845, v. 3, p. 1-44

3 Relació del personal que va ostentar el càrrec de Cap de Farmàcia de l’Exèrcit de Catalunya durant la Guerra del Francès: any 1808,
primer Apotecari, Antoni Soriguera; any 1809, primer Apotecari, Antoni Soriguera i Gaspar de Castro i Flores; any 1810, primer Apo-
tecari, Gaspar de Castro i Flores i Patrici Ortiz de Herbosos i Gutiérrez; any 1811, primer Apotecari, Patrici Ortiz de Herbosos i Gu-
tiérrez; any 1812, primer Apotecari, Patrici Ortiz de Herbosos i Gutiérrez; any 1813, primer Apotecari, Patrici Ortiz de Herbosos i
Gutiérrez; any 1814, primer Apotecari, Patrici Ortiz de Herbosos i Gutiérrez, que es va llicenciar el 15 d’agost de 1815 i fou substituït
per Antoni Bastús i Fayá, un dels farmacèutics més actius durant la Guerra del Francès.
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nat segon Ajudant de Farmàcia, i va exercir en aquest
exèrcit el càrrec de cap de Farmàcia.4

En retirar-se l’Exèrcit del Llobregat a Tarra-
gona, Boladeres fou comissionat per fumigar diver-
sos locals, tasca que realitzà el mes d’abril de 1809.
Posteriorment fou destinat a l’Hospital Militar de
Valls, entre maig i setembre de 1809, i va passar pos-
teriorment a Vic com a cap de Farmàcia de l’Hospital
Militar, on va prestar servei fins a novembre de 1809.
De Vic va retornar novament a Valls, on va estar en-
carregat de l’apotecaria fins al mes d’octubre de
1810, d’on va passar posteriorment a l’Hospital de
Manresa, on fou cremada la farmàcia el 30 de març
de 1811, quan els francesos van incendiar la ciutat.
En aquesta ocasió, Joan Pau Boladeres va poder sal-
var de l’incendi una bona quantitat de medicaments,
amb evident risc per a la seva vida. Des de Manresa
va passar a Vilanova i la Geltrú, on va estar al front
d’aquella apotecaria militar fins el mes de setembre
de 1812, on encara  hi ostentava el càrrec de segon
Ajudant de Farmàcia.5

Pel què fa a Rafael Miracle i Cesat, fou nome-
nat practicant de Farmàcia el 18 de juny de 1809 i va
exercir als hospitals de Valls i de Busa (Solsonès). El
7 de juny de 1813 va ser comissionat per recollir els
medicaments i efectes medicinals que van deixar els
francesos en la seva retirada de Tarragona, així com
també quan ho van fer de Tortosa, i va transportar
tota la farmàcia al Laboratori i Magatzem de Medi-
cines de l’Exèrcit de Catalunya, on va quedar desti-
nat.6

Una de les primeres providències d’Antoni So-
riguera com a Apotecari Major de l’Exèrcit de Cata-

lunya —aleshores anomenat Exèrcit de la Dreta—
fou la instal·lació d’un Reial Laboratori Químic per
poder subministrar medicaments a l’exèrcit. Alesho-
res va aparèixer el primer problema. La Junta anava
instal·lant hospitals que necessitaven apotecaris i
molts presentaven certificacions dels anys de pràcti-
ques que tenien. Va ser necessari organitzar uns exà-
mens perquè amb aquestes certificacions dels anys
de pràctiques demanaven incorporar-se a l’exèrcit
com a segons ajudants de farmàcia i calia expedir un
nomenament per poder exercir. Després de moltes
reticències, i amb el consentiment de Madrid, Antoni
Soriguera va poder formar un tribunal presidit per
ell mateix, del qual, a més, formaven part, Agustí Del-
dón i Josep Antoni Balcells, ajudants d’Apotecaris
primer i segon, respectivament, de l’Exèrcit de Cata-
lunya.7

Una altra tasca a la qual Antoni Soriguera va
dedicar molts esforços fou la redacció d’un pla d’es-
tudis per anar formant farmacèutics, tot i que ateses
les circumstàncies de la guerra, no es va materialitzar
mai. De fet, tot i que no hi ha dades concretes, sembla
que l’any 1809 Soriguera va passar-se al bàndol dels
invasors i va desaparèixer.

En el càrrec d’Apotecari Major de Catalunya
va succeir a Antoni Soriguera el doctor Gaspar de
Castro i Flores, que hi va exercir fins al desembre de
18108. Finalment, el 24 de desembre de 1810 i poste-
riorment el 8 de març de 1811, es va haver de nome-
nar un nou Boticario Mayor de l’Èxèrcit del
Principat, càrrec que va recaure en Patrici Ortiz de
Herbosos i Gutiérrez, que en aquell moment exercia
el mateix càrrec a l’Exèrcit del Centre.9

4 RONDÁN Y GUERRERO, R. Los farmacéuticos españoles en la Guerra de la Independencia. Madrid: Marsiega, 1947.
5 Ibídem.
6 Ibídem.
7 MASSONS I ESPLUGAS, J.M. Historia de la Sanidad Militar Española. 4 vol. Barcelona: Ediciones Pomares, 1994, v. 2, p. 44; GÓMEZ, J.L.
Exámenes de Farmacia en Catalunya durante la Guerra de la Independencia. Atti del II Congresso Internazionale di Storia della Far-
macia. Pisa, Arti Grafiche Pacini Mariotti, 1958, p. 182-192.

8 Segons una Reial Ordre de 24 de desembre de 1810, Gaspar de Castro i Flores fou nomenat “Boticario Mayor de los Reales Ejércitos”,
president del Tribunal o Junta Interina de Farmàcia, establerta a Cadis i director del Laboratori General Castrense de la mateixa.
Gaspar de Castro va morir el 31 de juliol de 1814. Vegeu: ARXIU GENERAL MILITAR DE SEGOVIA. Expedient personal.

9 NAVARRO GALIO J.A. La Farmacia militar española durante la Guerra de la Independencia. Anales de la Real Academia Nacional de
Farmacia [Madrid], 2009; 75: 607-610.
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Ja des d’un principi, Patrici Ortiz va tenir serio-
sos problemes amb la Junta, que va posar-li totes les
traves possibles per desenvolupar la seva tasca.
També va tenir molts problemes amb els subordinats,
sobretot per les desercions temporals o definitives
que va patir. Així, quan Tarragona estava assetjada i
la situació començava a ser crítica, amb l’única via
lliure garantida que tenia la ciutat per mar, gràcies a
tres vaixells de la Marina anglesa que protegien la
costa, la Junta va decidir traslladar tot el magatzem
de medicaments a un altre lloc més segur. Ortiz va
embalar tota l’apotecaria de l’exèrcit i la va portar al
port per evitar que caigués en mans de Suchet, da-
vant la imminent capitulació de la ciutat. El 28 de
juny de 1811, Tarragona va capitular i Ortiz es va em-
barcar a la fragata Proserpina i va posar rumb a Ma-
llorca. L’acompanyaven els seus ajudants, Marià
Fraga i Ramon Font, el practicant Francesc Gallisà i
dos mossos de magatzem anomenats Joan Mercader
i Pasqual Guiott. A poca distància de port, el general
Doyle va ordenar transbordar tota la farmàcia al vai-
xell anglès Invencible, que va dirigir-se cap a Vila-
nova i la Geltrú, seu de la Junta d’Hospitals, on va
descarregar una part del material per proveir les far-
màcies dels hospitals propers. Sense perdre temps, el
vaixell va posar proa a Arenys de Mar, on tot el que
quedava del magatzem general de farmàcia va passar
a la fragata Nuestra Señora del Carmen. Ortiz s’havia
quedat a Vilanova, i del material se’n va fer càrrec el
seu col·laborador Marià Fraga.10

El dia 2 de desembre, Patrici Ortiz comunicava
a la Junta que “bajo la custodia del segundo ayudante
D. Mariano Fraga habían salido cerca de 50 cargas de
medicinas y que en aquel día quedaban todavia en
Arenys 16 que no habian salido por falta de baga-
jes”.11

Des d’aquest moment es perd la pista del que
va passar amb al magatzem de farmàcia. Sembla que
part d’aquest material s’havia de traslladar a Berga,
però mai no hi va arribar. Algunes fonts apunten que
es va guardar al castell de Balsareny com a mesura
de protecció. Finalment, a mitjan desembre de 1811,
les medicines van arribar a Vic, que aleshores s’havia
constituït com a capital i on s’havien establert la ma-
joria d’autoritats. 

Segons la reglamentació vigent durant la Gu-
erra del Francès, en ingressar al Cos de Farmàcia,
l’escalafó que calia seguir d’entrada era el de segon
ajudant. A continuació s’ascendia a primer ajudant,
a consultor supernumerari, a consultor numerari i a
apotecari major de l’Exèrcit. A banda d’aquest esca-
lafó, al Cos de Farmàcia Militar també existia la fi-
gura del practicant i la del mosso de magatzem.12

Segons una relació redactada per Ortiz el mes
de maig de 1811, estaven sota les seves ordres cinc
primers ajudants, sis segons ajudants honoraris, dotze
segons ajudants, cinc practicants i vint mossos. D’a-
quest personal, al cap de dos mesos n’havien desertat
més de deu.13

L’anunci d’un augment de sous de 6 d’agost de
1812, aprovat per la regència refugiada a Cadis, no
va parar l’èxode de farmacèutics a l’exèrcit. De fet,
de poc servia l’augment de sous anunciat si feia més
de set mesos que els facultatius no cobraven.

Amb aquests antecedents, tots el farmacèutics
de les plantilles de Vic i Berga van signar una carta
dient que “por carecer de auxilio para poder subsis-
tir... nos vemos [con vivo dolor] precisados a desam-
parar nuestros destinos, a fin de buscar un medio con
que no seamos víctimas de la miseria”. De fet, els pri-
mers que van iniciar aquesta protesta foren els apo-

10 ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ. Guerra de la Independencia, caixa 129, doc. 127 i 128.
11 MASSONS I ESPLUGAS, J.M. Historia de la Sanidad Militar Española... op. cit., vol 2, p. 50.
12 Sobre l’organització del cos de Sanitat Militar i el seu funcionament, vegeu: ORLANDO, A.M. Ordenanza de Hospitales Militares del
año 1739 seguida del Reglamento General para el gobierno y régimen facultativo del Cuerpo de Sanidad Militar del año 1829. Barcelona:
Imprenta de D. Manuel Saurí, 1844, p. 94-105.

13 ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ. Guerra de la Independencia. “Lista de revista de los Empleados del ramo de farmacia destinados en
las Rs. Boticas de Campaña correspondiente al presente mes de mayo de 1811”, caixa 85, doc. 225. Entre els apotecaris que van desertar
cal citar: Gil Soriguera, germà d’Antoni Soriguera que aleshores exercia el càrrec d’Apotecari Major de l’Exèrcit de Catalunya, Martí
Sangés, Francesc Manresa, Ramon Torres, Josep Bohí, Agustí Delón, Narcís Vidal, Gregori Crivillat, Agustí Rovira, Pau Raspau, Ramon
Andreu, Ponci Roure, Antoni Masferrer i Ramon Torres.
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tecaris Gil Soriguera i Magí Sangés. Aquesta suble-
vació va poder parar-se in extremis en arribar a
Berga, el 10 de novembre, una petita quantitat de di-
ners per pagar una part dels sous endarrerits a la ve-
gada que la Junta declarava que el Cos de Farmàcia
mereixia una especial protecció.14

Els formularis d’aliments, medicaments i qui-
rúrgics

Al Protometge, la Junta Suprema l’anomenava
Jefe de la Facultat Médica del Ejército en Cataluña,
càrrec que va recaure en el Dr. Francesc Santpons.
Quan van entrar els francesos a Barcelona, va mar-
xar cap a Tarragona, però en passar per Vilafranca
del Penedès, al setembre de 1808, la Junta Superior
del Principat l’obligà a suspendre el viatge i actuà
d’una manera molt activa en el camp sanitari de tal
manera que va arribar a establir gairebé tots els hos-
pitals de campanya. També va crear un formulari d’a-
liments i un altre de medicaments, ambdós firmats
per Francesc Santpons i Antoni de San German. Pel
que fa al formulari d’aliments, és un fulletó de quatre
pàgines en el qual s’especifiquen les racions i les die-
tes per als oficials i per a la tropa. Es va repartir per
tots els hospitals militars i de campanya i està signat
a Sant Feliu de Llobregat el 4 de desembre de 1808,
pocs mesos després d’iniciada la guerra, amb el vist-
i-plau del secretari, Francesc Salas i Soler.15

El formulari de medicaments és un fulletó de
12 pàgines impreses en llatí, en el qual s’hi especifi-
quen les fórmules i la forma de preparar les receptes
més bàsiques per als hospitals militars de campanya.

Con ja hem comentat, està signat per Francesc Sant-
pons i Antoni de San German i també es va distribuir
per tots els hospitals habilitats al Principat de Cata-
lunya.16

Per altra banda, passaven els mesos i cada ve-
gada era més patent la misèria per la manca d’ali-
ments de primera necessitat així com també de
medicaments, cosa que sens dubte va tenir greus con-
seqüències. Malgrat tot, sabem que Josep Antoni Sa-
vall i Valldejuli des de mitjan de l’any 1809 fins el 4
de març de 1811 va governar la Reial Apotecaria de
la Ciutat de Lleida. Sembla que els metges i cirurgians
de l’hospital manifestaron el sumo cuidado del Dr. Sa-
vall en la preparación de los medicamentos i que a més
dispuso que dos de sus hijos pasasen y despachasen vi-
sitas habida cuenta de la suma falta de Practicantes de
Farmacia, lo qual fué causa de la muerte por enferme-
dad hospitalaria del mayor de ellos”.17

Podem afirmar la vàlua científica de Savall
també en el fet de socórrer als defensors de Girona
als quals va ajudar durant els angoixosos mesos del
setge, ja que els hospitals no tenien medicines, ni ali-
ments, ni llum ni foc; és a dir que hi havia tanta mi-
sèria que fins i tot la fam feia que es paguessin a
preus altíssims els animals més immunds. Savall, da-
vant d’aquesta greu necessitat, proposà un mitjà per
a socórrer els defensors de Girona i aportà a la Junta
Superior del Principat una quantitat de tabletes de
sucs: “... finalmente quando se hallen en los mayores
apuros, los invictos defensores de Gerona, un indivi-
duo de esta RlAcademia, remitira a sus expensas una

14 MASSONS I ESPLUGAS, J.M. Historia de la Sanidad Militar Española... op. cit., vol 2, p. 48-50.
15 SAMPONS, F.; SAN-GERMAN, A.. Formulario de alimentos, que debe seguirse en todos los hospitales de este Exército de Cataluña. Sant
Feliu de Llobregat, 1808. 12 pàgines.

16 SANPONTS, F.; SAN GERMAN, A. Synopsis formularum ad usum Nosocomiorum huiusce Cataloniae Exercitus, in lucem edita a primariis
inisdem Medico et Chirurgo. [s.l.] [s.d.]. 4 p. A banda d’aquestes publicacions específiques sobre medicaments i aliments, cal citar algunes
obres que es van publicar durant la Guerra del Francès i que també fan referència a aquesta temàtica: L. A. P.Higiene militar ó arte de
conservar la salud del soldado en todas las situaciones, en mar y tierra, como son guarniciones, acantonamientos, campamentos, marchas,
embarcos, hospitales, prisiones, etc, tanto en tiempo de paz, como durante la guerra, y sus resultas: con reglas importantes para la buena
policia de los exércitos. Madrid: Imprenta de Villalpando, 1808; Formulario farmacéutico para los hospitales militares dispuesto por los
facultativos inspectores generales del exército, aprovado por el ministro director de la administración de Guerra. Madrid: Imprenta Real,
1809; Reglamento para el regimen y gobierno de los hospitales militares franceses traducido e impreso de orden superior. Madrid: Imprenta
Real, 1809. Vegeu també: CARMONA I CORNET, A. M. Formularios de alimentos y medicamentos usados en los hospitales de campanya
de Cataluña durante la Guerra de la Independencia. A: GONZALO REDONDO F. A. (coord). Ciencia y Técnica entre la Paz i la Guerra.
1714, 1814, 1914. Madrid: SEHCYT, 2015, p. 213-219.

17 CARMONA I CORNET, A.M. De l’Apotecari al Farmacèutic. Els Farmacèutics Catalans dels segles XVIII i XIX. Barcelona: Publicacions i
Edicions de la Universitat de Barcelona, 1983, p. 112-120.
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l’aigua de mar. Va obtenir sal comuna de gran quali-
tat però amb poc rendiment en l’operació, ja que per
cada quintar d’aigua s’obtingueren 3 lliures de sal.
Per això s’autoritzà tots els ciutadans de Barcelona
que entressin aigua de mar ja que cada un per sepa-
rat i en més petita proporció li era més fàcil seguir el
sistema d’evaporació per obtenir la sal, ja que tots els
altres sistemes existents per obtenir-la eren massa
costosos.19

En una relació dels empleats del ram de farmà-
cia de l’exèrcit i distribuïts en les Reials Apotecaries
de Campanya elaborada per l’Apotecari Major, Pa-
trici Ortiz, hi figura Josep Antoni Savall com a pri-
mer Ajudant de les Reials Apotecaries de Vilafranca
i Ignasi Savall, fill seu, també com a practicant a la
mateixa població. L’any 1811, Savall fou nomenat pel
general Lacy Encargado del Gobierno de Farmacia i
comissionat per la Junta Superior per a la realització
d’anàlisis de minerals. De fet, la Junta, per indica-
cions de Lacy, va comissionar el Primer Ajudant de
Farmàcia Josep Antoni Savall per a l’estudi dels sal-
nitres i l’anàlisi d’alguns minerals. Per aquest motiu
fou cridat a Berga per portar a terme aquesta tasca i
a més se’l va nomenar cap d’aquest nou servei amb
personal a les seves ordres. Primer es va crear un ru-
dimentari laboratori a Berga i, posteriorment, la
Junta va optar per bastir un nou laboratori a Vic on
es poguessin efectuar les anàlisis químiques. Savall
va acabar la seva tasca d’analitzador de minerals el
mes de juliol de 1812, segons consta en un ofici datat
a Manresa i dirigit a la Junta Superior del Principat
de Catalunya.20

Finalment cal fer esment d’un formulari quirúr-
gic per a l’Hospital Militar de Maó, redactat pel Dr.
Manuel Rodríguez Caramazana l’any 1808, director
del mateix hospital i Consultor Honorari de l’Exèr-

porción de tabletas de caldo pa socorrer a tan bene-
meritos atletas, demostrando qe un hombre con una
carga regular a los hombros podia entrar el caldo pa

la manutencion de ochocientos soldados enfermos,
mereciendo la satisfacción de la Junta Superior...”. La
importància d’aquestes tabletes de brou  queda pa-
tent uns anys després de finalitzada la guerra i reco-
llida en el llibre d’exàmens del Reial Col·legi de
Farmàcia de Sant Victorià de Barcelona. Amb data
de 6 d’agost de 1817, s’assenyalen com a operacions
pràctiques per als estudiants l’obtenció de “nueve
onzas de pastillas o tabletas de caldo quedando al Dr.
Dn. José Antonio Savall el cargo de revisar dichas
operaciones”, fet que reforça l’avenç científic pel que
fa a la producció sintètica d’aliments a principis del
segle XIX i la gran vàlua com a químic de Josep An-
toni Savall.18

Cal dir també que poc després de ser ocupada
Barcelona pels francesos va sorgir la problemàtica
de la falta de sal comuna. El general Leich va deixar
la responsabilitat a una junta extraordinària que va
prendre el nom de Junta de Proveïment. Sembla que
aquesta Junta de Proveïment es va veure  impossibi-
litada per solucionar el problema i va promulgar un
decret pel qual s’autoritzava l’entrada a Barcelona
d’aigua del mar per obtenir la sal. La finalitat era ob-
tenir-ne la quantitat suficient per a la ciutat de Bar-
celona i així s’estalviava de pagar-la extremadament
cara. El que va fer Josep Antoni Savall en realitat,
aprofitant la calor de l’estiu, fou obtenir-la per la tèc-
nica d’evaporació, un procés que és ben conegut i
que es realitza a les salines. En aquell moment el pro-
blema era important i la necessitat d’obtenir la sal
havia de ser immediata. Una de les experiències que
realitzà Savall fou la d’exposar a una evaporació 100
lliures d’aigua de mar en 8 recipients i tardà aproxi-
madament 18 dies per a obtenir l’evaporació total de

18 Ibídem, p. 108-109.
19 Ibídem, pàg. 120-122.
20 YANEZ I GIRONA, A. Comunicados. El Restaurador Farmacéutico, 1847; 11: 83-84; JORDI I GONZÁLEZ, R. José Antonio Savall, boticario
y la química aplicada a la mineria en 1812. Boletín Informativo de Circular Farmacéutica [Barcelona], 1976; 74: 39-57; SORIGUERA, A.
DE. Instrucción relativa al modo de establecer las salitrerias artificiales, y al método mas fácil y sencillo de extraer y purificar el nitro y
beneficiar las tierras salitrosas. Tarragona, Imprenta de Brusi, [1809].
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cit. Consta de 28 pàgines impreses i estava dirigit a
l’Apotecari Major de l’Hospital, Joan Claròs. En
aquest formulari es descriuen tots els medicaments
simples i compostos que hi havia d’haver a la farmà-
cia de l’hospital i també la forma com s’havien de
preparar i administrar als malalts. El formulari estava
destinat a l’assistència dels malalts de cirurgia i està
estructurat en dues parts. La primera correspon a la
visita de farmàcia amb el reconeixement d’instru-
ments, pesos i mesures així com la presentació del
formulari signat pel Cirurgià Major Rodríguez Ca-
ramazana, la tercera edició de la Farmacopea Espa-
nyola, la segona edició del Diccionari Elemental de
Farmàcia de Hernández de Gregorio, els Elements de
Farmàcia de Carbonell i el petitori de la Junta de Far-
màcia. També conté la revisió i examen de les subs-
tàncies bituminoses i inflamables, les herbes i
substàncies vegetals, el medicaments simples del
regne animal, els medicaments compostos i les espè-
cies. A la segona part s’especifiquen els potables i tò-
pics, així com les aigües sense coure, les emulsives, les
infusions fredes, les infusions calentes, les cuites tè-
nues, les cuites fortes, mixtures o pocions, solucions,
conserves i píndoles.

En tòpics es destaquen els graus d’estímuls lo-
cals en forma de cataplasmes, emplastres, banys, fo-
ments, gargarismes, injeccions, liniments, col·liris,
ènemes, cerats, massilles, digestius, ungüents i cande-
letes. Finalment, hi consta un apèndix on es fa menció
de la fumigació de les sales, es citen deu advertiments
per al bon ús del formulari i també consells per mi-
llorar l’assistència dels malalts.21

La conspiració de les metzines

La submissió de Catalunya a l’Imperi Napoleò-
nic i les estudiades mesures destinades a afrancesar
el país, van motivar que grups de catalans insurgents

s’aglutinessin al voltant del capità general del Prin-
cipat, Lluís Lacy, demostrant el seu odi a l’invasor i
actuant amb uns procediments propis dels temps de
guerra. Agents, espies, aventurers, etc. vinculats tots
amb el prevere Pere Coret, un tortuós personatge,
formaren entorn de Lacy un cos de guerrillers i cons-
piradors que tenia com a objectiu fonamental exter-
minar tots els francesos. Una de les fases d’aquesta
lluita desesperada fou coneguda com la Conspiració
de les metzines, la qual s’inicià quan el general Lacy
i el prevere Coret arribaren al convenciment que un
primitiu projecte elaborat per conquerir la Ciutade-
lla de Barcelona, era destinat al fracàs. Per tant, el
millor per aconseguir els propòsits era l’emmetzina-
ment de la guarnició.

En la “Historia de las conspiraciones tramadas
en Cataluña contra los Ejércitos franceses” hi ha
constància que, una vegada Lacy va decidir fer ús de
la metzina per lluitar contra l’èxèrcit francès, va fer
buscar arreu substancias venenosas, cercóse de boti-
carios que llama facultativos, y les encargó el que con-
vinasen aquellas substancias de manera que fuese
imposible prevenir, o detener sus perniciosos efectos22.

Sembla que del 20 de juliol al 15 de setembre
de 1812 els conspiradors emmetzinaren el pa de la
Ciutadella, l’aiguardent a Tarragona, una cisterna a
Hostalric, el vi del castell de Llinars i l’aigua i el vi a
Mataró, uns fets que en terminologia militar actual
podríem definir com a guerra química.

Dos dies després d’haver tingut lloc l’emmetzi-
nament del pa destinat a la guarnició de la Ciutade-
lla, la premsa barcelonina advertia que en el termini
de vint-i-quatre hores s’havia de declarar la natura-
lesa i la quantitat de metzines que posseïen les apo-
tecaries de Barcelona, així com que en quedava
prohibida la venda sense autorització oficial. És fàcil

21 RODRÍGUEZ Y CARAMAZANA, M. Formulario cirujíco para uso del Hospital Militar de Mahón. Maó: Imprenta de la viuda Fábregas,
1808. Vegeu l’edició facsímil editada l’any 2014 per la Fundació Uriach-1838 amb un estudi descriptiu de l’obra a càrrec de la Dra.
Anna M. Carmona i Cornet.

22 ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA. Historia de las conspiraciones tramadas en Cataluña contra los Exércitos franceses.
Barcelona. T. I. Informe al Excelentísimo Señor General en Gefe Conde de Caen. Barcelona, 1813, pàg. 3.
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de creure que no tots els apotecaris barcelonins me-
reixien la confiança de les autoritats franceses, sobre-
tot si tenim en compte que Esteve Pascual, apotecari
de Barcelona i el seu fill Josep Pascual, apotecari de
Sant Andreu de Palomar, estaven implicats en la
conspiració. Per aquest motiu, Josep Pascual fou de-
tingut i va ser posat en llibertat sota vigilància dies
després. 23

Per altra part, el pare Pere Coret havia demanat
a Patrici Ortiz —que ja s’ha comentat que aleshores
exercia el càrrec d’Apotecari Major de l’Exèrcit de
Catalunya—, que “haga una receta, según la que no
se sienta el efecto del veneno sino al cabo de dos dias
y medio que se hubiese comido el pan”, ja que de no
ser preses aquestes mesures “pudiera descubrirse que
estava envenenado antes de entregarse a la tropa” atès
que els conspiradors sabien que abans de repartir el
pa entre els soldats, en menjaven els forners, dos gos-
sos i tres gats.24

Amb l’objectiu d’emmetzinar la tropa s’havia
calculat que per als 6.000 individus de la guarnició a
Barcelona, Montcada i Montgat resultarien insufi-
cients les 12 lliures de “polvos exquisitos” en poder
del reverend perquè, segons les instruccions donades
per l’apotecari que els hi havia subministrat, només
podien ser emmetzinades 8.000 racions o 4.000 pans.

Una vegada va tenir lloc l’emmetzinament, per
ordre de l’Ajuntament, es van nomenar tres apote-
caris que havien de determinar el verí utilitzat en els
pans destinats a la tropa de la Ciutadella de Barce-
lona, el dia 22 de juliol. Aquests apotecaris eren Joan
Ameller, Lluís Yáñez Rovira i Josep Antoni Bal-

cells.25 El 13 de juliol finalitzaven les proves realitza-
des en compañia de los Srs. Farmacéuticos principal
del exército y mayor del hospital militar de las Atara-
zanas i donaven compte dels resultats obtinguts a les
proves efectuades en el laboratori de l’Acadèmia de
Ciències Naturals i Arts de Barcelona. Per sufragar
les despeses, els apotecaris Ignasi Ameller, Lluís
Yáñez i Balcells van rebre una gratificació de 600
francs.

Del procés verbal on consta l’explicació dels ex-
periments químics realitzats per a determinar la met-
zina utilitzada, s’obtenen les dades que ens permeten
conèixer els detalls de com es va desenvolupar la in-
vestigació química. El Dr. Ramon Jordi va estudiar
les anàlisis que van fer els apotecaris de la ciutat, Bal-
cells, Ameller i Yáñez i ens aporta les conclusions a
les quals van arribar els analistes:

1. Era versemblant que les partícules trobades dins
l’estómac dels tres individus morts per menjar el
pa en qüestió foren d’àcid arseniós, ja que tenien
les mateixes característiques que les partícules
aparegudes a la massa del pa.

2. Que els 100 pans subministrats per als assaigs es-
taven emmetzinats.

3. Que la metzina continguda era àcid arseniós, òxid
blanc d’arsènic o arsènic blanc comercial.

4. Que la quantitat absoluta de la metzina utilitzada
passava dels 65 grams per  a 100 pans, es a dir, que
era superior a 0,05 grams per unitat.

5. Que l’àcid arseniós incorporat al pa estava mal
distribuït, fet que va motivar que uns pans tingu-
essin més quantitat de metzina que els altres.26

23 Vegeu: Diari de Barcelona, de 27 de juliol de 1812, núm. 208 i de 29 de juliol de 1812, núm. 210.
24 Possiblement, la reunió del general Lacy amb mossèn Pere Coret i amb l’Apotecari Major de l’Exèrcit Ortiz, va tenir lloc a Mataró el
diumenge 19 de juliol de 1812. Es creu que la metzina s’havia pogut preparar al Quarter General de Lacy, quan aquest era a Arenys
de Mar i on Patrici Ortiz hi havia traslladat part del magatzem general de farmàcia. Vegeu: PONS I GURI, J.M. Diari d’uns anys de guerra
(1808-1814). Argentona: L’Aixernador Edicions, 1993, p. 112 i 130.

25 JORDI I GONZÁLEZ, R. Colectania de “speciers”, mancebos boticarios, boticarios, farmacéuticos practicantes de farmacia y farmacéuticos
en Cataluña (1207-1997). Barcelona: Fundació Uriach 1838, 2003, p. 864, 867 i 876.

26 JORDI I GONZÁLEZ, R. La conspiració de les metzines (Barcelona, 1812). Barcelona: Rafael Dalmau editors, 1974 (Episodis de la His-
tòria; 191), p. 30.
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Una excursió botànica de 1921
Fotografies de Josep Cuatrecasas cedides per Manuel Subirà

a la Universitat de Barcelona
A botanical excursion in 1921

Photographs by Josep Cuatrecasas courtesy of Manuel Subirà to the University of Barcelona
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Resum - Es donen a conèixer les fotografies de la col·lecció de Josep Cuatrecasas i Arumí (1903-1996), farmacèutic i
catedràtic de Botànica, fetes durant una excursió dels alumnes de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de
Barcelona de l’any 1921, amb el seu professor, Pius Font i Quer i cedides per Manuel Subirà a la Universitat de Barcelona. Es
contextualitzen les imatges en el marc de la docència universitària de l’època.

Paraules clau: Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona, Botànica, Josep Cuatrecasas i Arumí, Manuel Subirà
i Rocamora.

Abstract - Photographs from the collection of Josep Cuatrecasas i Arumí (1903-1996), pharmacist and professor of
Botany, taken during an excursion of the students of Botany of the Faculty of Pharmacy of the University of Barcelona in
1921, with his teacher, Pius Font i Quer, and provided by Manuel Subirà to the University of Barcelona are released. The
images are contextualized in the framework of the university teaching of that time.

Keywords: Faculty of Pharmacy, University of Barcelona, Botany, Josep Cuatrecasas i Arumí, Manuel Subirà i
Rocamora.

In memoriam:Manuel Subirà i Rocamora, que va ser membre de la SCHF

Introducció
Ja fa força anys (1996),  Manuel Subirà i Roca-

mora (1928-2020), va fer donació al Laboratori de
Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat
de Barcelona d’una petita col·lecció de fotografies
del seu arxiu personal que pertanyien a Josep Cua-

trecasas i Arumí (aleshores alumne de Farmàcia) du-

rant una excursió dels estudiants al Montseny l’any

1921, ara fa exactament cent anys, amb el seu profes-

sor, Pius Font i Quer, i que documenten força bé

l’ambient i la docència pràctica dels estudis de Far-

màcia en aquella època. Aquestes fotografies i altra
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documentació provenen dels materials rescatats i
conservats per la família, atès que M. Subirà era
nebot de J. Cuatrecasas. En diverses altres ocasions
posteriors, Manuel Subirà va anar fent d’altres ces-
sions de llibres i de documents d’aquest llegat a la
Universitat de Barcelona, sempre amb la seva visió
de preservació del patrimoni farmacèutic històric
que, en cada cas, havia de ser conservat en la institu-
ció més adient en termes de gestió de col·leccions.
Com a testimoni de gratitud per la seva generositat i
dedicació, volem donar a conèixer el contingut i el
valor d’aquesta col·lecció d’imatges.

El material gràfic i l’origen de la col·lecció

La col·lecció consta de dues dotzenes de posi-
tius fotogràfics de petit format en blanc i negre, de
força qualitat malgrat les petites dimensions, que
constitueixen un reportatge recopilat per Josep Cua-
trecasas i Arumí durant una excursió datada al revers
de les imatges per mitjà d’una anotació en llapis on
diu “carnaval de 1921”.

Segons document arxivat al Laboratori de Bo-
tànica de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Ali-
mentació de la UB (C. Benedí, Arxiu de Secretaria
d’Unitat de 12/5/1997), les fotografies pertanyen a un
fons cedit per M. Subirà el 15/3/1996 consistent en 25
fotografies (positius en paper fotogràfic de c. 60 × 40
mm) d’una sortida al Montseny amb alumnes, una
foto del Dr. Cuatrecasas amb aborígens de l’Amazo-
nes i un breu currículum del Dr. Cuatrecasas. El ma-
terial fotogràfic està contingut en un sobre de paper
de petites dimensions, però més gran (90 × 55 mm)
que duu el text següent, autògraf, en tinta negra (Fi-
gura 1).

El propietari de les fotografies

Josep Cuatrecasas i Arumí va néixer a Campro-
don (Ripollès) el 19 de març 1903, en el si d’una nis-
saga d’apotecaris. Cursà el batxillerat com a
estudiant “lliure”, sota la direcció directa del seu
pare, de manera que només anava a l’institut a fer els
exàmens (Cuatrecasas et al., 2006). Es llicencià en
Farmàcia a la Universitat de Barcelona el 1923 (Fi-
gura 2) i era, doncs, estudiant, en el moment de la
presa de les imatges fotogràfiques.

Es doctorà en Farmàcia a Madrid el 1928. Entre
1927 i 1931 realitzà estades de  formació als Jardins
Botànics de Ginebra i Berlín, amb beques de la  Fa-
cultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona i
de la Junta per a l’Ampliació d’Estudis (IEC, 2021).
Mentre feia la tesi doctoral, sobre flora i vegetació
de la Sierra de Mágina, dirigida per Font i Quer,
entre 1924 i 1930 fou professor (Auxiliar temporal)
de Botànica a la Facultat de Farmàcia de la Univer-
sitat de Barcelona. Entre 1928 i 1938, fou secretari

Figura 1 - Sobre de paper que conté les fotografies. Transcripció
del text: FOTOGRAFIAS // De la excursión a las Agudas (Mont-
seny) durante los días de Carnaval del año 1921, hecha por los
alumnos de Botanica con su profesor Dtor Font, subvencionados
por el Gobierno de S.M. para hacer estudios sobre la Geografia Bo-
tanica del mencionado macizo. [m. Josep Cuatrecasas]

Figura 2 - Josep Cuatrecasas (fotografia de 1923, en el moment
d’acabar la carrera de Farmàcia). Wikimedia Commons: Smithsonian
Institution, National Museum of Natural History [Domini públic,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83990144]
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de redacció de Cavanillesia, la primera revista ibèrica
de Botànica, creada també per Font i Quer, que en
fou redactor en cap, dirigida pel farmacèutic de So-
gorb Carlos Pau. 

A partir del nucli de Barcelona, l’anomenada
“escola catalana de Botànica” tindria també repre-
sentació a Madrid. El 1931, Josep Cuatrecasas gua-
nyà les oposicions a Catedràtic de Botànica a la
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Madrid
(Cuatrecasas et al., 2006). El 1933 fou nomenat Cap
de la Secció de Flora Tropical del Jardí Botànic de
Madrid i, durant la Guerra Civil, el 1937 assumí la di-
recció del Jardí (el director havia quedat en una zona
controlada per les tropes franquistes). Durant la seva
estada a Madrid, que coincidí amb l’època de la Re-
pública, tingué càrrecs rellevants al Ministeri de Sa-
nitat, quan n’era ministra Frederica Montseny.
Acabada la guerra, el 1939, fou desposseït de tots els
seus càrrecs i s’hagué d’exiliar (IEC, 2021).

A Amèrica desenvolupà la part principal de la
seva trajectòria com a botànic: primer a Colòmbia,
on fou Professor a l’Instituto Botánico de la Univer-
sidad Nacional de Bogotá, Professor i Director de
l’Escuela Superior de Agricultura Tropical del Valle
del Cauca, a Cali; a partir de 1947, als Estats Units,
on fou conservador del Natural History Museum de
Chicago i Investigador de la Smithsonian Institution
de Washington, on continuà com a Investigador emè-
rit des del 1977 (Cuatrecasas et al., l.c.; IEC, l.c.). De-
dicat a l’estudi de la flora neotropical, es considera
l’especialista mundial en el gènere Espeletia (Astera-
ceae); va recol·lectar més de 30.000 plecs d’herbari,
va descriure desenes d’espècies i una trentena de gè-
neres nous (un resum de la seva activitat botànica
americana es pot trobar a Funk, 2006). Va rebre di-
versos premis i distincions, a Colòmbia, als Estats
Units i a Catalunya  (Premi Narcís Monturiol, meda-
lles d’or de l’Ajuntament de Barcelona i de la Uni-
versitat de Barcelona). Va morir a Washington el 24
de maig del 1996, ara fa 25 anys.

Les imatges

Totes les fotografies de la col·lecció contingudes
al sobre de la Figura 1 il·lustren l’excursió al Mont-
seny que comentem, llevat d’una. De seguida es veu

que aquesta altra és de temàtica diferent, intercalada
en el reportatge de l’excursió; és de mida lleugera-
ment més gran, retolada en llapis al revers  (“ Verano
1931 // (Espinavell)” [m. Cuatrecasas]), i reprodueix
una vista d’aquest poble del municipi de Molló, a la
Vall de Camprodon (Ripollès). Cal recordar que de
Camprodon era originària la família de Cuatrecasas.
Aquesta imatge documenta una excursió familiar es-
tival del primer estiu republicà (1931), havent con-
clòs el curs acadèmic a la Facultat de Farmàcia com
a Professor Auxiliar de Botànica (1924-1931), tornant
d’una estada a Berlín i a punt d’ingressar com a Ca-
tedràtic a la Facultat de Farmàcia de Madrid el curs
següent (Cuatrecasas et al., 2006).

La resta, un total de 24 fotografies, correspo-
nen a la sortida de camp al Montseny. Se’n mostra
una selecció a les Figures 3-11.

Figura 3. Fotografia núm. 2 (Col·lecció Josep Cuatrecasas [Excursió
al Montseny, febrer de 1921], Arxiu del Laboratori de Botànica,
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona). Sis participants a
l’excursió. Per l’escassa roba d’abric i el paisatge, probablement a
una cota de 1.100 – 1.150, entre Santa Fe i Sant Marçal.
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Figura 4. Fotografia núm. 3 (Col·lecció Josep Cuatrecasas [Excur-
sió al Montseny, febrer de 1921], Arxiu del Laboratori de Botà-
nica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona). Deu
participants a l’excursió. probablement al pas de Passavets (1.200
– 1.500 m). Josep Cuatrecasas és el segon a l’esquerra, dret, amb
jersei blanc, barret i un bastó a la mà.

Figura 5. Fotografia núm. 4 (Col·lecció Josep Cuatrecasas [Excur-
sió al Montseny, febrer de 1921], Arxiu del Laboratori de Botà-
nica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona). Nou
participants a l’excursió. probablement al pas de Passavets (1.200
– 1.500 m), en orientació de baixada. Josep Cuatrecasas, al mig del
grup, dret, amb jersei blanc.

Figura 6. Fotografia núm. 8 (Col·lecció Josep Cuatrecasas [Excur-
sió al Montseny, febrer de 1921], Arxiu del Laboratori de Botà-
nica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona). Cinc
participants a l’excursió. probablement al pas de Passavets (1.200
– 1.500 m), relliscant per la neu, en orientació de baixada. 

Figura 7. Fotografia núm. 9 (Col·lecció Josep Cuatrecasas [Excur-
sió al Montseny, febrer de 1921], Arxiu del Laboratori de Botà-
nica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona). Diversos
participants a l’excursió observen un jove Josep Cuatrecasas, de
18 anys, calçat amb esquís. D’aquesta imatge hi ha quatre positius
a la col·lecció, amb diversos tons de blanc i negre i de color sípia,
probables proves de positivat.
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Figura 8. Fotografia núm. 20 (Col·lecció Josep Cuatrecasas [Excursió al Montseny, febrer de 1921], Arxiu del Laboratori de Botànica,
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona). Vuit participants a l’excursió preparant l’àpat de campanya observen al voltant de Pius
Font i Quer, llescant el pa. Darrera seu, a la dreta, una garrafa amb contingut desconegut i a seu davant, un cabàs. Observeu la indumentària
d’excursió d’un dels millors exploradors botànics de l’època: boina, americana, armilla, camisa i corbata.

Figura 9. Fotografia núm. 21 (Col·lecció Josep Cuatrecasas [Excursió al Montseny, febrer de 1921], Arxiu del Laboratori de Botànica, Fa-
cultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona). Catorze participants a l’excursió posant, probablement al cim de les Agudes. Al segon
rengle, el primer a l’esquerra és Josep Cuatrecasas, amb barret;  Pius Font i Quer, al centre del grup, amb corbata, lluint el mostatxo.
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Figura 10. Fotografia núm. 23 (Col·lecció Josep Cuatrecasas [Excursió al Montseny, febrer de 1921], Arxiu del Laboratori de Botànica,
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona). Catorze participants a l’excursió posant, probablement al pla de Santa Fe cap a la Font
de Passavets. Drets, al segon rengle, Josep Cuatrecasas és el cinquè a la dreta, amb jersei blanc; a la seva dreta, Pius Font i Quer. Observeu
que els estudiants s’han proveït de bastons fets amb branques sobre el terreny.

Figura 11. Fotografia núm. 24 (Col·lecció Josep Cuatrecasas [Excursió al Montseny, febrer de 1921], Arxiu del Laboratori
de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona). Setze participants a l’excursió posant, probablement al pla de Santa Fe cap
a la Font de Passavets. Pius Font i Quer, al mig, sense bastó. Observeu els troncs sense fulla dels faigs, rectes, prims i densos.
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Context i discussió
El jove Josep Cuatrecasas i la fotografia

El reportatge fet i recopilat per J. Cuatrecasas
ens permet reviure, un segle més tard, com era una
classe de camp de Botànica a la Facultat de Farmàcia
de la Universitat de Barcelona, però, també, ens in-
forma sobre l’esperit innovador del seu autor. Sa-
bíem que era un bon afeccionat a la fotografia i que
va aplicar les tècniques fotogràfiques als seus estudis
botànics, tant de tipus taxonòmic, com de paisatge
vegetal, per exemple en la seva tesi doctoral sobre la
flora de la Serra de Mágina (Jaén), sota la direcció
de Font i Quer (que també empraria els contactes de
negatius fotogràfics per delinear els contorns de la
morfologia floral, per exemple en Delphinium i Con-
solida, cf. Blanché, 1991 i Blanché & Molero, 1993).
I també sabíem que va ser un dels precursors de l’ús
de les càmeres de filmar en botànica ibèrica, amb una
màquina que adquirí a Berlín, tal com ens va referir
el mateix Manuel Subirà, tot recordant la relació de
Cuatrecasas amb Alemanya, car la seva esposa
Martha Nowack era nascuda a Hamburg (Montser-
rat, 1997; Cuatrecasas et al. 2006) i d’aquest país ob-
tenia pel·lícules i material de fotografia (vegeu més
avall).

Qui ha estudiat a fons la col·lecció de fotogra-
fies de l’època americana de Cuatrecasas és M. Diaz-
granados, estudiós colombià del gènere Espeletia que
ha treballat en la catalogació i l’organització dels seus
arxius fotogràfics. Segons els propis mots d’aquest
autor (Diazgranados, 2018), “la fotografia era una
passió de Cuatrecasas i durant la seva vida va pren-
dre més de 20.000 imatges, de les quals, unes 12.000
són al Museu [de Washington]”. Aquestes fotogra-
fies, moltes procedents d’àrees remotes, tenen un po-
tencial enorme per a la ciència botànica i com a
documentació geogràfica i etnogràfica de la societat
local. Cal tenir present que, juntament amb les foto-
grafies, Cuatrecasas prenia notes detallades de la lo-
calitat i de les persones o objectes que hi apareixien.
Tot aquest material es conserva al Museu, en arxiva-
dors i llibretes (Diazgranados, l.c.). A l’Arxiu de l’Ins-
titut Botànic de Barcelona, es conserven més de
1.000 fotografies encara no estudiades a fons, fruit

d’una donació de l’autor d’una important col·lecció
de plaques fotogràfiques 9 x 12 realitzades entre 1923
i 1936 (Montserrat, 1997). La col·lecció que presen-
tem representaria, doncs, el primer episodi d’apre-
nentatge, encara en època d’estudiant, de la pràctica
de la fotografia geobotànica i geogràfica de Cuatre-
casas, tot i que sortint-hi ell mateix, almenys algunes
fotografies van ser fetes per altres persones.

Les excursions i la pràctica docent de Font i Quer
en l’ensenyament de la Botànica 

El reportatge que constitueixen les fotografies
de Cuatrecasas documenta perfectament com era
l’ensenyament universitari de la ciència de les plan-
tes a la Facultat de Farmàcia del primer terç del s.
XX. El professor que apareix a les imatges és Pius
Font i Quer (1888-1964). Després de llegida a Madrid
la tesi doctoral i de la seva incorporació a la Farmàcia
Militar, el Dr. Font havia estat nomenat, el 2/10/1917,
professor auxiliar interí de Ciències Naturals a la Fa-
cultat de Farmàcia i encarregat de la Càtedra de Bo-
tànica Descriptiva, nomenaments que li eren
renovats fins a l’any 1922 (Casas, 1988 :101) en què
renuncià a causa de la negativa d’un tribunal d’opo-
sicions. Font i Quer és considerat el fundador de la
botànica científica catalana,  i en paraules del seu dei-
xeble “realitzà una extraordinària tasca educacional
i institucional” (Cuatrecasas, 1988: 59).

Josep Cuatrecasas ens descriu en una narració
vívida el mètode docent de Font i Quer: “La seva ar-
ribada a la Universitat és una fita important [...] per
a la renovació dels mètodes d’ensenyament de les
ciències a la universitat espanyola. El seu mètode
científic, objectiu, trenca amb els estils memorístics i
carrinclons que emmotllaven l’ensenyament a la
vella universitat [...]. Les lliçons de Font i Quer, lli-
çons pràctiques, desenrotllades amb lògica, explica-
des amb claredat, inspirades en els corrents de la
biologia moderna europea del seu moment, transme-
ses amb l’entusiasme (i amb el contingut) del voca-
cional que sap i que sent allò de què parla,
impressionaven els estudiants, d’entre els quals sor-
tien deixebles -entre els quals vaig tenir el goig de
comptar-m’hi. [...]. Aquell antre fosc que era abans
el casalot de la Universitat havia d’esdevenir un cen-
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tre lluminós d’ensenyament [...] al voltant del mestre
Font Quer” (Cuatrecasas, 1988: 61) . I, en referència
a les sortides de camp, comentades per tots els seus
deixebles, el mateix Cuatrecasas, declara que el seu
bon caràcter el duia a col·laborar amb tothom i que
les freqüents excursions botàniques amb alumnes
contribuïen a l’intercanvi d’idees i al contagi voca-
cional, a la difusió dels seus dilatats coneixements.

Les imatges no deixen lloc a dubtes. Era impen-
sable, en la universitat d’aquells temps, un professor
llescant el pa i compartint-lo amb els seus estudiants,
menjant conjuntament asseguts a la neu. Tots els que
el van conèixer, però, destaquen, al costat de l’afabi-
litat del Dr. Font, la rigorositat, l’exigència i la serio-
sitat del mestre (cf. Casas, l.c. o Cuatrecasas, l.c.)

L’excursió de 1921 – La data, l’itinerari, els par-
ticipants 

Les sortides de camp són un element essencial
en l’ensenyament de la botànica, per tal de conèixer
la morfologia de les espècies, l’hàbitat on viuen i les
condicions per a la recol·lecció, cultiu i ús racional
com a plantes medicinals, així com les tècniques de
mostratge i experimentació al camp. Però la dificultat
d’encabir-les en els sempre densos programes do-
cents (abans i ara) obliga el professorat de l’assigna-
tura a buscar oportunitats i forats en el calendari
amb una mica d’imaginació. No se’n lliurava ni el
mateix Linné, que organitzava uns festivals campes-
tres anomenats Herbationes Upsalienses (1753) i ja
al primer terç del s. XX ho eren les expedicions de
més llarga durada (havien de ser a l’estiu, en període
de vacances) organitzades el propi Font i Quer, com
la feta amb estudiants a la Serra d’Albarracín, apro-
vades per la Facultat de Farmàcia l’any 1936 en ple
inici de la Guerra Civil i que costaren depuració i
presó al Dr. Font  (Font Civit, 1988) o, més darrera-
ment, les organitzades per l’assignatura Excursions
de Botànica de farmacèutica impartida des del curs
1998-99 per l’autor, aprofitant l’aparició dels anome-
nats “crèdits de lliure elecció” (Simon et al., 2000).
L’excursió de 1921 estava subvencionada “por el Go-
bierno de S.M. para hacer estudios sobre la Geografia
Botanica del mencionado macizo” (Figura 1). Font i
Quer era un expert en aprofitar els recursos de les

diverses institucions a què pertanyia i la universitat
n’era una. I l’elecció del lloc no era la menor. Font
coneixia perfectament el massís de Montseny on pas-
sava temporades a l’estiu a Sant Pere de Vilamajor
als anys 20-30 i hi convidava col·legues o visitants
(Anna M. Roig i Llop com. pers; Montserrat 1997: Fi-
gura 3) i aquell any tenia un especial interès en do-
cumentar els valors de la muntanya. Un jove Font,
juntament amb Francesc Galí, presentà, a la primeria
de 1922, una moció formulada a la Presidència i al
Consell Permanent de la Mancomunitat de Catalu-
nya titulada El Montseny, Parc Nacional (Sàez et al.,
2010), precisament per promoure la conservació de
la natura al massís. En aquest context és comprèn
que aprofités la visita amb estudiants per acabar de
preparar la moció.

L’elecció de la data tampoc ha de ser casual. Per
descomptat, un massís nevat a l’hivern no és el millor
lloc ni la millor època per estudiar les plantes en flor
(encara que sí per analitzar les condicions ecològi-
ques i la geobotànica de la zona eurosiberiana i sub-
alpina del massís). La datació de les fotografies
indica els “días de carnaval de 1921”, és a dir, a co-
mençaments del segon semestre del curs acadèmic
1920-1921. En aquella època, les celebracions de car-
nestoltes podien tenir fins a quatre dies de durada
(alguns, festius) i era una evident oportunitat de dis-
posar d’uns dies sense activitat acadèmica a les aules,
si el fred hivernal no deturava els expedicionaris
(joves i amb ànims, per altra part). Després de la crisi
i la gana de 1918, derivades de l’epidèmia de la grip
espanyola i just abans de la guerra amb el Marroc de
la segona meitat de 1921, el carnestoltes de 1921 va
ser també especial i va tenir lloc els primers dies de
febrer (diumenge de Carnestoltes va ser el 6 de fe-
brer), amb prohibicions de màscares i restriccions a
la circulació per R.O. de 14 de gener de 1921. L’oca-
sió d’una excursió a la neu era una molt bona alter-
nativa. Els alumnes s’ho havien de passar força bé,
com demostren les fotografies amb escenes de jocs,
de repòs vora el rierol, de llançament de boles de neu
i sobretot, una de destacada: d’esquí (la Figura 7
il·lustra el jove estudiant Josep Cuatrecasas amb l’e-
quipament d’esquí; per descomptat, per l’origen geo-
gràfic de Cuatrecasas, al peu de la coma d’Ulldeter
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sobre Setcases -avui, les pistes de Vallter 2000- era
qui podia tenir familiaritat amb aquest esport de
muntanya, aleshores molt poc freqüent).

Respecte al recorregut, per les imatges preser-
vades, podem reconstruir aproximadament les loca-
litats visitades durant l’excursió, que encara podem
fer avui en una ruta clàssica d’ascensió per la cara N
del massís. Es possible que no totes corresponguin al
mateix dia (textualment els días de carnaval, en plu-
ral), ni a la mateixa excursió. S’hi reconeix una fa-
geda -més esclarissada aleshores que no pas les de
l’actualitat, efecte de l’abandó de les pràctiques d’a-
profitament forestal i de la regeneració per efecte del
Parc Natural-, on posa el grup i on el Dr. Font, llesca
el pa de pagès, probablement als entorns de Santa Fe.
Potser també a la riera de Santa Fe o potser al curs
alt de la Tordera podem situar les escenes entre grans
blocs de roca dins d’una làmina d’aigua. També s’hi
reconeix un cimal en una foto de grup, que situaríem
a Les Agudes, així com una altra amb el grup traves-
sant els colls entre el Turó de l’Home i les Agudes.
Finalment, un altre grup d’instantànies, la zona bos-
cosa, amb  més neu, alguns faigs (Fagus sylvatica)
sense fulla i sobretot avets (Abies alba) innivats pot
correspondre a l’obaga al límit altitudinal superior
de la fageda amb avets situada a l’indret denominat
Passavets (c. 1.500 m s.m.), la ruta que condueix de
la Vall de Santa Fe a la zona culminal del massís que
“passa” a través de la petita avetosa i al costat de la
font del mateix nom, (i que és l’avetosa més meridio-
nal de la Península Ibèrica, junt amb la del Mata-
galls). Font tenia una alta estima per aquesta avetosa
(“aveteda”, localment) i denunciava la instal·lació
l’any 1915 d’una serradora per fer-ne taulons (cf.
Nuet et al. 2014).

Finalment, dels participants a l’excursió, reco-
neixem clarament el professor (Pius Font i Quer) i el
deixeble predilecte (Josep Cuatrecasas). Aquest
segon, abillat amb jersei gruixut de coll alt de color
clar (en alguna fotografia, amb barret, abric llarg i
pantalons de muntanya) és el que sembla més ben
equipat dels estudiants, i per descomptat, el que duu
els esquís. Si comparem les diverses imatges, a la que
té més participants (Figura 11) hi apareixen un

màxim de 16 persones; en d’altres, 14 o 12 amb el Dr.
Font. Desconeixem si, a més d’estudiants, hi van
prendre part d’altres col·laboradors de la universitat
o apotecaris locals, circumstància que era habitual
quan Font Quer es desplaçava per la geografia cata-
lana.

El Fons Josep Cuatrecasas cedit per
Manuel Subirà

Alguns anys més tard de la cessió de les foto-
grafies que acabem de ressenyar, Manuel Subirà em
va demanar que l’acompanyés, amb el seu cosí Joan
Cuatrecasas, a un pis de la família perquè hi havia
una bona quantitat de materials del seu oncle Pepitu
Cuatrecasas, anteriors al seu període a Madrid i a l’e-
xili forçat després de la Guerra Civil i que correspo-
nien, doncs, a la seva etapa inicial a Barcelona
(1923-1931). Aquells documents es van revelar de
gran interès per a documentar una etapa d’or de la
botànica i de la farmàcia catalana i, amb la generosi-
tat de sempre i la visió de futur d’assegurar la con-
servació del patrimoni farmacèutic, Manuel Subirà
va fer els preparatius per fer-ne donació a la Univer-
sitat de Barcelona, i més precisament, al Centre de
Documentació de Biodiversitat Vegetal de la UB
(CEDOCBIV).

La col·lecció constitueix avui el Fons personal
del  Dr. Josep Cuatrecasas, provinent del seu domicili
particular a Barcelona, un fons molt divers que in-
clou principalment material bibliogràfic, correspon-
dència, fotografies i llibretes de camp i que es pot
consultar a https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informa-
cio/patrimoni-bibliografic/fons-arxiu/josep-cuatreca-
sas

Segons la fitxa de la col·lecció, el fons bibliogrà-
fic consta de 294 llibres, 17 separates, 2 tesis publica-
des i 50 revistes, entre els quals hi trobem tractats de
botànica, alguna flora i força obres de caràcter més
divulgatiu que es troben repartides entre el CeDoc-
BiV i el CRAI de Farmàcia.

La correspondència inclou aproximadament un
miler de cartes i posa de manifest la relació del Dr.
Cuatrecasas amb molts científics de l’època d’arreu
del món i de disciplines diverses. Destaquen les car-
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tes amb Emili Huguet del Villar, Ignacio Bolivar,
Carlos Pau i Karl Faust, entre d’altres. Sovint, inter-
calades entre aquestes cartes hi ha una còpia de la
resposta del mateix Cuatrecasas.

Entre el material fotogràfic hi ha una col·lecció
d’unes 400 fotografies, principalment de plantes o de
paisatges d’excursions botàniques per Catalunya,
Andalusia, Alemanya, Suïssa, Itàlia i Colòmbia, entre
d’altres. Hi ha algunes fotografies de l’excursió de la
S.I.G.M.A. a Catalunya que va organitzar Josias
Braun-Blanquet el 1934. 

Destaca per la novetat a l’època, una filmació
cinematogràfica feta pel mateix Josep Cuatrecasas,
encara inèdita, d’una visita botànica a la duna de
Maspalomas (Canàries), que s’havia conservat en un
estoig metàl·lic fins als nostres dies en un armari d’a-
quell domicili. Sabedor de l’afició a les novetats en
òptica i fotografia de l’il·lustre botànic (que es feia
dur d’Alemanya), Manuel Subirà va presagiar que
l’estoig havia de contenir material d’interès i, amb
molta cura, va encarregar als serveis tècnics de la Fil-
moteca de Catalunya la restauració de la cinta. La-
mentablement, l’estat de preservació era molt
precari i es van aconseguir salvar tan sols uns minuts
d’una filmació molt més llarga, però disposem avui
d’un document històric de primer ordre sobre la bo-
tànica hispànica del primer terç del s. XX.

El fons també inclou llibretes de camp, dibuixos
originals de plantes, fitxes de citacions de plantes, fit-
xes bibliogràfiques i retalls de premsa. 

Com en tantes altres ocasions, la tenacitat, el
bon criteri i la generositat de Manuel Subirà han con-
tribuït decisivament a la preservació de la memòria i
del patrimoni farmacèutic de Catalunya. Des d’a-
questes línies, el nostre homenatge més sincer.
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El 1923 el diari El Liberal dedicà una sèrie d’ar-
ticles a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de
Barcelona.1

I.- El 28 de febrer de 1923 aparegué el primer ar-
ticle signat per José López Capdepon2, tot manifestant
que mai havia escrit per al públic, i que ell no tenia el
tipus de cultura que calia per a fer-ho. En primer lloc
considera que calia millorar l’ensenyament primari i
secundari. Els estudiants han de sortir formats i que
sàpiguen pensar i discórrer sense prejudicis.
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La necessitat fonamental de la Facultat era la de

disposar d’un edifici propi amb capacitat i extensió

suficient, especialment per a l’ensenyament pràctic.3

Manifestà que de les quatre Facultats que hi havia a

l’Estat, l’única que no tenia edifici propi era la de Bar-

celona. I reclama a l’Estat i als representants catalans

a les Corts aquest edifici.4 Creu que el municipi havia

de cedir un terreny apropiat i comptà també amb la

col·laboració de la Diputació, de la Mancomunitat, i

dels mateixos farmacèutics i Col·legi.

1 El Liberal sortí inicialment a Madrid, però posteriorment tingué una edició simultània a Barcelona (1901-1935), Bilbao, Múrcia, i
Sevilla. En cadascuna d’aquestes ciutats hi havia una redacció que dedicava algunes pàgines a les notícies locals. El director de la redac-
ció de Barcelona Juan Caballero encarregà a José López Capdepon informar sobre la situació de la Facultat de Farmàcia.

2 José López Capdepon nasqué a Alcantarilla (Múrcia) el 27 de juliol de 1872. Llicenciat en Farmàcia a la Universitat Central, als 21
anys. Fou ajudant de Farmàcia Pràctica a la càtedra del professor Sádaba. Doctorat el 21 de desembre de 1898. El 1902 guanyà la
càtedra de Química Inorgànica de de la Facultat de Farmàcia de la UB. Amplià estudis a Leipzig (1903-1904). El 19 de maig de 1905
era nomenat secretari de la Facultat. Morí a Barcelona el 10 de maig de 1924. (V. El Restaurador Farmacéutico del 30 de maig de 1924,
núm. 10, pàg. 1).

3 De fet ja ho havia demanat en el seu discurs inaugural de curs 1920-1921.
4 A la Facultat de Barcelona hi anava la quarta part de la població estudiantil, no solament els balears sinó que també valencians, aragone-
sos i bascos.
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Acaba l’article demanant la introducció de la
Bacteriologia a la llicenciatura i poder implantar els
estudis del doctorat a la Universitat de Barcelona. 

II.- El 7 de març de 1923 dedicà l’article a com
s’ha de realitzar l’ensenyament pràctic que creu que
ha de ser personal. Que cada alumne treballi indivi-
dualment i que no sigui un ensenyament oral més.
Fer un examen pràctic i amb resultats automàtics, i
així s’evitaria el possible ressentiment entre profes-
sor i alumne. I en certa manera ajudaria a eliminar
l’examen oral i memorístic. Concretament per a l’en-
senyament de la Química la divideix en cinc estadis
o grups, i cadascun sotmesos a exàmens pràctics.

III.- 14 de març de 1923. És clar que per a fer
aquest tipus d’exàmens cal espai. I és per això, insis-
teix, que és necessària una nova Facultat. Es queixa
que havia de treballar en taules que no tenien desai-
gües fàcils. Ens diu que en aquell moment hi havia
uns 400 alumnes a la Facultat dels que cent constaven
com a lliures, però que de fet no ho eren ja que
també assistien a les aules. Quedarien per tres-cents.
Tanmateix només hi hauria lloc de treball diàriament
per uns dos-cents, sense oblidar que l’ensenyament
de la Química durava uns tres anys. Aquests dos-
cents serien distribuïts en tres laboratoris amb un
professor numerari en cadascun i dos o tres profes-
sors auxiliars. A cada laboratori hi hauria 60-70 alum-
nes distribuïts en dues sales properes però
independents amb habitacles per al sulfhídric, balan-
ces, aparells d’òptica, habitació fosca (fotografia, es-
pectroscòpia, etc.) i un despatx per a l’encarregat de
posar els problemes. 

En aquell moment s’abonaven 10 pessetes en la
matrícula destinades a les pràctiques que l’alumne
havia de pagar.

Els professors de classes pràctiques no rebien
cap remuneració especial i cobraven el mateix sou
que els d’assignatures que no eren de caràcter pràc-
tic, malgrat tenir més feina.

Afirma que a l’estat espanyol era potser on hi
havia l’ensenyament més dolent, però també el més
barat. I per justificar el seu raonament diria que

abans de la Primera Guerra Mundial el marc ale-
many valia set rals. I quan ell es va matricular a un
laboratori alemany hagué d’abonar 70 marcs, el ma-
teix que pagaven els estudiants. I a més calia abonar
15 marcs per a conservar el local. I a tot això l’estu-
diant saldava per tots els reactius no habituals, el ma-
terial que consumia, el que trencava i el lloguer dels
aparells que eren propietat del laboratori. I segons
diu, aquests aspectes motivaven el professor a tenir
molts alumnes. En conseqüència, aquí, pagant només
deu pessetes, resulta més car per la poca qualitat que
té l’ensenyament. I rebla la qüestió assegurant que a
la Facultat d’Estrasburg l’ensenyament pràctic cos-
tava 175 francs, o sigui 80 pessetes.

IV.- 21 de març de 1923. És conscient que exigir
més diners als pares provocaria una protesta. Però
segons ell, serien els menys ja que els pares volen una
formació dels fills. I per als pobres caldria establir be-
ques i bosses de treball i, un cop superada la llicen-
ciatura, podrien tornar els diners que se’ls van
concedir amb un termini més o menys llarg.

Als laboratoris de la Facultat caldria aprofitar
l’experiència dels alumnes veterans per ensenyar les
primeres nocions pràctiques als alumnes nous. Però
els veterans no han d’intervenir en els plans d’estudi.
Això evitaria professorat auxiliar, i n’hi hauria prou
amb dos per cada laboratori amb 8 hores a disposició
dels alumnes. Aquesta alta ocupació dels estudiants
eliminaria protestes i vagues i desapareixerien els jocs
amb la pilota dins del nostre primer centre docent.

V.- 28 de març de 1923. Aquest article ve signat
pel cap de redacció del diari Juan Caballero amb el
títol “Fructuosas y plausibles prácticas”. Allí ens diu
que el catedràtic de Química Inorgànica té com a
col·laborador Fidel E. Raurich Sas5 i a Jesús Isamat
Vila, farmacèutic de l’Hospital Clínic com a auxiliar
honorari.6 Fa referència al local del qual disposaven
per fer les pràctiques on només hi podien cabre 24
alumnes, que han de treballar individualment repar-
tits en sis taules. Allí hi havia microscopi, espectros-
copi i balances de precisió, però necessitaven nous
aparells i renovar els existents.

5 Auxiliar numerari.
6 És a dir que no tenia cap sou.
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Feien pràctiques tots els dies lectius de 9 a 13, i
de 15 a 19 hores. Al matí, molts han d’anar a classes
orals. A la tarda, l’assistència és millor. La inscripció
a les pràctiques era gratuïta però cada alumne pa-
gava 125 pessetes pel material que consumia fent els
treballs (àcids i reactius, substàncies diverses, etc.).7

El primer dia de curs els matriculats elegeixen
un company per intervenir en l’administració i en les
comandes necessàries, que havia de visar un profes-
sor. El lot de material individual (tubs d’assaig, ma-
trassos, càpsules, etc.) són propietat de l’alumne. Les
despeses generals (llum, aigua, gas,..) eren sufragades
per la càtedra.8

Els treballs que s’hi fan són problemes pràctics:
anàlisi qualitativa i reconeixement de substàncies in-
orgàniques incloses a la Farmacopea. Aquesta acti-
vitat es complementa amb excursions científiques. Si
els alumnes cometen faltes (deixar obertes les aixe-
tes) són multats, amb multes que poden ser d’entre
0’05 i una pesseta. 

Caballero també reclama donacions als acaba-
lats per millorar les condicions de la docència a la Fa-
cultat.

VI.- 11 d’abril de 1923. En aquest article, López
Capdepon entra en el tema de l’excés de farmacèu-
tics. Creu que caldria limitar el nombre de matriculats
a la Facultat, i exigir un examen d’ingrés. Un cop su-
perat aquest examen, el candidat hauria de treballar
un any en alguna oficina farmacèutica, prèviament se-
leccionada per la Facultat i després iniciar la llicen-
ciatura. Amb aquest plantejament obria una
controvèrsia amb els que defensaven la llibertat d’en-
senyament i la finalitat cultural de la Universitat.

Proposa una nova orientació en l’ensenyament
de la llicenciatura de Farmàcia amb aquests punts:

– Separar Mineralogia i Zoologia. I en la Zoologia
incloure la Parasitologia.

– Cursar una Botànica no solament descriptiva i
donar rellevància a la fisiologia vegetal. 

– Passar la Química Orgànica d’un sol curs a dos.

– Introduir Química biològica i Bacteriologia.9

– Higiene. Fer-la independent de la que es donava a
Medicina.

– Restablir com a obligatòria la revàlida per obtenir
el grau de llicenciat.

– I a més a més, com es feia a Alemanya, sotmetre a
l’alumne a cinc proves pràctiques.

VII.- 18 d’abril de 1923. Aquí López Capdepon
ens informa que la Junta de la Facultat celebrada el
juny de 1921 va acordar delegar el Dr. Murúa a l’as-
semblea de la Unió Farmacèutica Nacional que es va
celebrar a Sant Sebastià on demanaria la inclusió
d’una nova assignatura: Primers auxilis a ferits i ma-
lalts i dividir la Botànica en dos cursos.10 Allí Murúa
pronuncià una conferència el 8 de setembre de 192111

on exposà una sèrie de punts en relació a la professió
farmacèutica:

1.- Seleccionar els alumnes que vulguin cursar Far-
màcia.

2.- Donar més importància a l’experimentació que a
la teoria.

3.- Exigir a l’alumne l’assistència durant diversos
mesos en oficines farmacèutiques prèviament ele-
gides per la Facultat.

4.- Limitar el nombre de professionals en exercici.
Amb el títol de llicenciat en Farmàcia s’hauria de
sotmetre a un nou examen davant un tribunal
mixt per acreditar suficients coneixements per es-
tablir una oficina, o quedar en la llista d’espera
fins que es produís una vacant.

Segons López Capdepon calia evitar que els
alumnes que cursen Farmàcia només pensin en ob-
tenir un mitjà de guanyar-se la vida amb menor es-
forç que el que exigeix conrear la mare terra. I

7 Sembla que entra en contradicció amb el que havia afirmat López Capdepon.
8 En aquell moment hi havia més de cent alumnes matriculats a Química Inorgànica.
9 Aquestes dues disciplines només s’estudiaven en els cursos del doctorat.
10 Ja és ben conegut que quan hi havia un accidentat al carrer era transportat a la Farmàcia més propera on era assistit. Generalment el
transport es feia amb una cadira.

11 V. El Restaurador de la Farmacia del 15 d’octubre de 1921.
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denigra els alumnes sense interès pels estudis i sense
vocació.

VIII.- 16 de maig de 1923. Aquest dia López
Capdepon dona per acabada l’exposició de les seves
idees amb una llarga carta d’acomiadament.

IX.- 23 de maig de 1923. El diari inclou dins de
la sèrie un article de Ramon de Trincheria amb el
títol El Farmacéutico y su profesión. Fa un elogi de
les opinions de López Capdepon amb qui manifesta
una total solidaritat. Ho aprofita també per defensar
les activitats del Sindicat de Farmacèutics i es mani-
festa contrari a la producció d’específics.

X.- 30 de maig de 1923. Per cloure la sèrie in-
tervé de nou el cap de redacció del diari Juan Caba-

llero. Ataca durament a l’Ajuntament i a la

Diputació per no construir un nou edifici per a la Fa-

cultat de Farmàcia, quan de fet era l’Estat qui hi tenia

l’obligació de fer-ho.

Entra també en alguns aspectes de l’exercici

professional del farmacèutic i demana que es regula-

ritzi l’horari d’obertura de les oficines, i creu que ha

de ser vuit hores en dos sessions al dia, matí i tarda.

Per últim demana un segell de 10 cèntims en cada re-

cepta servida en benefici del Col·legi de Farmacèutics.
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Introducció
La talidomida es va registrar i autoritzar en

molts països, entre ells Espanya, on va estar al mercat

entre 1958 i 1962, en un dels episodis més tristos i la-

mentables de la Indústria Farmacèutica i de les au-

toritats sanitàries d’un gran nombre de països. 

És ben coneguda la gravetat i les conseqüències

de la tragèdia en què van confluir de manera adversa

diverses causes. La realitat és que, tot i que la norma-

tiva per al registre de medicaments en alguns països

pogués ser una mica més avançada que l’espanyola,
en general van minimitzar o no van fer cas dels indi-
cis d’efectes adversos que es van entreveure durant
el desenvolupament del medicament per part de la
companyia descobridora.

Aquest article no pretén revisar la talidomida
des dels aspectes mèdics i les seves conseqüències,
sobre els quals es troba molta literatura científica de
gran qualitat, sinó des del  vessant tècnico-farmacèu-
tic i la seva transcendència sobre la qualitat dels me-
dicaments.
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La talidomida és un fàrmac que va ser comer-
cialitzat com a sedant i com a calmant de les nàusees
durant els tres primers mesos d’embaràs (hiperemesi
gravídica). Com a sedant va tenir una gran populari-
tat. En buscar la causa i el motiu que va ocasionar
que pogués arribar al mercat un producte que va pro-
duir efectes tan devastadors es pot concloure que en
aquests desgraciats incidents van  confluir diversos
factors i esdeveniments que exposem tot seguit.

Referent a l’estructura química de la talido-
mida

La talidomida, de fórmula química (RS)-2-(2,6-
dioxopiperidin-3-il)isoindol-1,3-diona, presenta iso-
meria òptica amb dos enantiòmers de fórmula
idèntica, essent un enantiòmer imatge especular de
l’altre, que es diferencien únicament en la direcció
del pla de vibració de la llum polaritzada.

Sovint, els enantiòmers presenten propietats di-
ferents. Per exemple, un pot ser més actiu que l’altre
o tenir activitat terapèutica diferent. La talidomida
presenta aquesta isomeria òptica. Existeixen, doncs,
tal com veiem en la Figura 1, segons la nomenclatura
actual, la forma R que presenta l’efecte sedant, que
és el que es buscava, i la S, que és la responsable de
l’efecte teratogènic. 

Estudis posteriors sobre estereoisòmers van evi-
denciar la seva transcendència en el comportament
de les molècules quirals i ja es va començar a exigir
l’estereoisomeria en l’estudi dels principis actius.

Referent als efectes farmacològics
La talidomida produeix efectes diferents en els

animals d’experimentació i en els humans. De fet, no
es van trobar efectes adversos en els experiments en
animals, però en aquests mateixos animals tampoc es
va trobar activitat en la inducció del son, que era l’e-
fecte buscat. Aquesta diferència de comportament
en l’activitat farmacològica no va ser tinguda en
compte ni estudiada; probablement, si s’hagués fet,
hauria donat indicis que potser algunes vies metabò-
liques eren diferents entre els animals utilitzats i els
homes que haurien requerit com a mínim més estu-
dis addicionals.

Antecedents dels coneixements històrics
sobre teratogènia

En una revisió de les referències bibliogrà-
fiques anteriors a la talidomida, Ann Dally (1998)
cita 354 referències de l’efecte de les drogues sobre
el fetus, en gran part relacionades amb la sífilis o amb
la rubèola que van ser acceptades per la comunitat
mèdica, però moltes altres van ser ignorades i així es
radiografiava les dones, es tractava amb estrògens les
embarassades malgrat conèixer els seus perills i sense
pensar en el fetus. L’alcohol és un exemple de nega-
ció massiva per part de la professió mèdica sobre la
permeabilitat de la placenta i malgrat que un Comitè
de la Cambra dels Comuns el 1834 va avisar que els
fills de mares alcohòliques presentaven deficiències,
sembla que a meitats del segle XX això estava en
gran part oblidat.

A les facultats de medicina s’ensenyava que la
placenta humana era una protecció perfecta per al
fetus i que era impermeable a les substàncies tòx-
iques i, per tant, no s’advertia les embarassades sobre
el risc de l’ús de l’alcohol, medecines i altres substàn-
cies químiques.

En conseqüència, els tests de teratogènia per a
les noves molècules en animals gestants eren gairebé
inexistents i els editors de revistes mèdiques tampoc
mostraven gaire interès en els estudis de teratogènia.

Figura 1 - Els dos enantiòmers de la talidomida.

En l’època que es va comercialitzar la talidomida
es desconeixia aquest fet i la seva transcendència i, per
tant, no s’incloïa la identificació dels enantiòmers en
les determinacions analítiques prèvies per sol·licitar
l’autorització del medicament, ni molt menys en els
requeriments analítics que el laboratori fabricant
havia de realitzar per  posar un lot al mercat.

El medicament que es va comercialitzar era el
racèmic, és a dir la barreja dels dos enantiòmers que
és el que normalment s’obté del procés de síntesi de
la molècula.
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La talidomida al mercat

En aquest context, la talidomida va ser sintetit-
zada primerament per la companyia farmacèutica
Chemical Industry Basel (CIBA) el 1953, però
aquesta companyia va interrompre la seva investiga-
ció en no trobar-hi efecte farmacològic en els assaigs
en animals. 

L’empresa  alemanya Chemie-Grunenthal, el
1954, va continuar el desenvolupament en principi
buscant un efecte anti-convulsivant, però no va re-
sultar efectiu per a aquesta indicació i, en canvi, sí
com a sedant i com a inductor del son. Es va comen-
çar a comercialitzar a Alemanya l’any 1957 sota el
nom de Contergan i va ser molt ben rebuda com a
inductor del son ja que no causava addicció, gairebé
cap efecte secundari i, en cas d’ingestió massiva, no
era letal. Poc temps després es va començar a utilitzar
per a la hiperemesi gravídica i moltes embarassades
en van fer ús especialment durant el primer trimestre
de l’embaràs, quan es produeixen especialment els
efectes teratogènics. L’èxit de la droga va ser tal que
el mateix any va passar a ser de venda lliure a les far-
màcies del país. A l’any següent, The Distillers Com-
pany Limited  la va posar a la venda al Regne Unit,
Austràlia i Nova Zelanda amb el nom de Distaval,
senyalant que el medicament es podia utilitzar en
embarassades sense cap tipus de risc.

Tot seguit, la talidomida es va aprovar per les
autoritats sanitàries de molt països amb diferents
noms comercials i va ser molt ben rebuda.

Cap a finals dels anys 1960, estava comercialit-
zada per 14 empreses farmacèutiques en 46 països di-
ferents. Va provocar milers de naixements de nadons
afectats de focomèlia, anomalia congènita caracterit-
zada per la manca o excessiva curtesa de les extremi-
tats. La talidomida afectava els fetus a través de
l’administració a la mare o al pare, bé perquè la mare
prengués el medicament directament com a sedant o
calmant de nàusees, o potser també perquè fos el pare
qui el prengués, ja que la talidomida afecta l’esperma. 

Després que es constatessin els greus efectes
sobre el fetus es va retirar de la venda a tots el països.
Espanya va ser el país en el qual més tardanament

es va retirar la talidomida del mercat farmacèutic,
dos anys després que a la resta dels països, concreta-
ment el 21 i 22 de gener de 1963.

El cas del Estats Units

Als Estats Units no es va arribar a comercialit-
zar la talidomida per una conjunció de fets fortuïts,
en aquest cas afortunats. 

Durant la fase experimental, l’any 1956, la com-
panyia Distillers va contactar amb l’empresa ameri-
cana Smith, Kline & French (SKF) perquè fes els
estudis necessaris i posés a punt l’expedient amb la
intenció que el seu producte fos aprovat als Estats
Units. SKF va fer alguns estudis, però finalment va
decidir no presentar la sol·licitud per a la seva apro-
vació davant l’organisme regulador per motius que
no van quedar clars.

L’any 1958 a través de William S. Merrell, una
companyia de Cincinnati, Distillers va fer un nou in-
tent, l’empresa va fer els estudis necessaris, i va pre-
sentar davant la Food and Drug Administration
(FDA) la sol·licitud de comercialització als Estats
Units. Aparentment l’expedient no havia de presen-
tar cap dificultat per a la seva aprovació, ja estava
aprovat a un gran nombre de països i era àmpliament
utilitzat. Per aquest motiu, l’avaluació dels estudis clí-
nics que s’havien fet va ser assignada al setembre de
1960 a la doctora Frances Oldham Kelsey, que s’aca-
bava d’incorporar al departament en un equip for-
mat, a més, per un farmacòleg i un químic. 

Els protocols d’avaluació vigents en aquell
moment especificaven que si no es presentava cap
objecció, el medicament quedaria aprovat automàti-
cament per comercialitzar-se en dos mesos.

La doctora Frances O.Kelsey, que com hem dit
s‘acabava d’incorporar a la FDA, contràriament al
que podia semblar, tenia una formació científica molt
sòlida tal com mostra el seu currículum.

Frances Kathleen Oldham Kelsey va néixer el
1914 a Cobble Hill, a l’illa de Vancouver (Canadà),
va estudiar a la  Universitat McGill  i el 1935 es va
doctorar en Farmacologia a la Universitat de Chi-
cago. Es va incorporar a la facultat i es va casar amb



60

un altre membre del professorat, el doctor Fremont
Ellis Kelsey. El 1950, es va doctorar en Medicina i
va treballar com a associada editorial de l’American
Medical Association Journal durant dos anys, i de-
sprés es va traslladar amb el seu marit i les seves
dues filles a Vermillion (Dakota del Sud), on entre
1954 i 1957 va ensenyar farmacologia a la Universi-
tat. Va exercir com a metge a diverses comunitats pe-
tites de tot l’estat abans que el seu marit acceptés un
lloc a Washington el 1960. A Washington, va ser con-
tractada per la Food and Drug Administration per
avaluar les sol·licituds de les empreses farmacèuti-
ques per obtenir una llicència per comercialitzar
nous medicaments. La primera avaluació que li van
assignar, tal com hem dit, van ser els assaigs clínics
de la sol·licitud de la talidomida. Frances O.Kelsey
va retenir l’aprovació i va sol·licitar més evidències
de la seva seguretat i informació sobre els seus
efectes secundaris. Va exigir arguments que docu-
mentessin els resultats d’una investigació anglesa re-
ferent a cert efecte advers en el sistema nerviós i va
insistir que la droga havia de ser completament re-
visada i provada. La seva experiència en investiga-
cions anteriors en animals li havien demostrat que,
al contrari del que es creia, els fàrmacs podien passar
de la mare al fetus a través de la placenta fet que la
va portar a demanar-li a l’empresa proves que el fàr-
mac no era perjudicial per al fetus. Merrel, com suc-
ceïa amb altres farmacèutiques de l’època, no havia
provat el fàrmac en animals gestants. La doctora
Kelsey, com que l’evidència presentada sobre la in-
nocuïtat del medicament no era suficient ni ade-
quada i, resistint tota mena de pressions tant de la
companyia farmacèutica com d’altes autoritats de la
FDA que no entenien el seu comportament i només
amb el suport del seus companys i els altres dos
membres de l’equip, el farmacòleg Oyam Jiro i el
químic Lee Geismar, va retenir l’autorització del
medicament malgrat les fortes critiques que qüestio-
naven la seva professionalitat. 

Els esdeveniments finals

A partir d’aquest moment, els esdeveniments
es van precipitar per l’aparició el 1961 del primer
senyal d’alerta sobre les malformacions que van

donar el  pediatre alemany Dr. Widukind Lenz i
l’obstetra australià William McBride. McBride inten-
tava publicar a la revista The Lancet la seva teoria
que la talidomida causava malformacions en nadons
i esperava que el seu treball sortís publicat a mitjan
l’any 1961, però els editors de la revista ho van re-
butjar dient que “en aquest moment hi havia pressió
per publicar treballs més interessants”. Per sort, el 16
de novembre de 1961, Lenz va aconseguir publicar
al diari Welt am Sonntag un article sota el títol “Mal-
formacions causades per tabletes. Sospita alarmant
d’un medicament globalment distribuït per metges”
(Fig.2). Aquest fet va ser històric perquè va ser el de-
tonant de la retirada del medicament del mercat.
L’article de McBride que hem esmentat abans va ser
publicat més tard a la revista The Lancet el 16 de des-
embre de 1961 només com a carta a l’editor.

Figura 2 - Article publicat per Lenz al Welt am Sonntag.

La talidomida no va ser aprovada als Estats
Units perquè abans de la decisió final de la FDA Me-
rrel va retirar la sol·licitud. Frances O.Kelsey, però,
coneixia que s’havien distribuït legalment mostres als
metges per part de la companyia Merrel a fi de pro-
ves i va dedicar llavors molts esforços a intentar re-
collir totes les unitats possibles. Les que ja no van
poder ser recollides van ser les causants del pocs
casos de focomèlia als Estats Units.

Com a resultat del seu bloqueig a l’aprovació
nord-americana de la talidomida, Frances O.Kelsey
finalment es va convertir en l’heroïna nacional que,
amb la seva professionalitat, integritat i insistència,
va evitar una tragèdia de grans proporcions i així li
va reconèixer el Congrés dels Estats Units que la
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guardonà; el 7 d’agost de 1962, John F. Kennedy li
lliurà el  President’s Award for Distinguished Federal
Civilian Service (Fig.3).

subjectes de l’estudi haurien de donar el seu con-
sentiment informat.

– Requerien l’aprovació de la FDA abans que el me-
dicament es pogués comercialitzar als Estats Units
i va donar a la FDA 180 dies per aprovar una nova
sol·licitud de medicament. 

– Ordenaven que la FDA realitzés una avaluació re-
trospectiva de l’eficàcia dels medicaments aprovats
per seguretat, però no per efectivitat, entre 1938 i
1962.

– Permetien a la FDA establir bones pràctiques de
fabricació per a la indústria i va exigir inspeccions
periòdiques de les instal·lacions de producció.

– Transferien a la  FDA el control de la publicitat de
medicaments amb recepta, que hauria d’incloure
informació precisa sobre els efectes secundaris.

– Ordenaven controlar la comercialització de medi-
caments genèrics per evitar que es distribuïssin  com
a medicaments cars sota nous noms comercials.

Figura 3 - Frances O.Kelsey  rep el reconeixement del President
J.F.Kennedy (Foto: FDA).

Figura 4 - Acte d’aprovació de les esmenes Kefauver-Harris. El
president J. F. Kennedy lliura al senador Estes Kefauver la ploma
utilitzada per signar. Entre els assistents hi ha Frances O.Kelsey,
segona per l’esquerra. (Foto: FDA).

Després de rebre el premi, Frances O.Kelsey va
continuar la seva feina a la FDA on va jugar un paper
clau en la configuració i l’aplicació de les esmenes de
1962 i va ser  responsable de dirigir la vigilància de
les proves de drogues a la FDA.

Uns mesos més tard, el congrés dels Estats
Units va aprovar reformes que incloïen l’establiment
de límits estrictes per a la verificació i distribució dels
fàrmacs, en les quals per primera vegada es reconei-
xia que l’efectivitat ha de ser requerida i establerta
abans de la comercialització. Normalment anomena-
des Esmenes Kefauver-Harris, pels noms del sena-
dors que les van presentar, un cop signades pel
president Kennedy el 10 d’octubre de 1962 (Fig. 4),
les esmenes establien un marc que obligava els fabri-
cants de medicaments a demostrar científicament
que un medicament no només era segur, sinó eficaç.

Conseqüències sobre la qualitat

Les esmenes Kefauver-Harris introduïen nous
i importants requeriments sobre els medicaments: 

– Autoritzaven a la FDA a exigir que els fabricants
demostressin l’eficàcia dels productes farmacèutics
abans de sortir al mercat i, posteriorment, infor-
messin dels efectes secundaris greus.

– Autoritzaven a la FDA a requerir que l’evidència
de l’eficàcia es basés en estudis clínics adequats i
ben controlats realitzats per experts qualificats. Els

Després que la FDA apliqués aquestes esme-
nes, la Unió Europea (UE) va aplicar normatives si-
milars i Espanya, encara que en aquell moment no
formava part de la UE, també va publicar nova le-
gislació referent a  les exigències de qualitat dels me-
dicaments.

La talidomida avui dia té una segona vida ja
que s’utilitza com a medicament orfe per al tracta-
ment de cert tipus de càncer (mielomes).  El principi
actiu continua sent el racèmic i està totalment con-
traindicada en embarassades i en algunes patologies
especials.
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Conclusió
No queda definitivament establert si la tragèdia

de la talidomida es podia haver evitat,  però sí que és
un clar exemple de com la ciència i les lleis que afec-
ten la qualitat d’un medicament han avançat moltes
vegades a costa de greus i dolorosos incidents i,
també, a la presència d’investigadors molt preparats
que amb els seus coneixements, la seva honestedat i
dignitat com la Dra. Kelsey, han estat capaços de re-
sistir les pressions i mantenir-se ferms en els seus
convenciments. 
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Resum - Les Farmacopees Espanyoles havien de ser autoritzades per comissions científiques estatals per poder ser
considerades la norma legal en la preparació i la dispensació dels medicaments. Això no obstant, aquest fet s'endarreria i

era la iniciativa particular la que editava textos no oficials que indicaven l'art de preparar i utilitzar els medicaments. L'ob-

jectiu d'aquest treball és descriure i identificar les Farmacopees Espanyoles no oficials i altres obres de farmàcia, mitjançant

la cerca en fonts primàries i secundàries. S'hi analitza un període de 500 anys. En aquest període s'han publicat a Espanya

115 edicions de Farmacopees, de les quals 92 eren no oficials i 23 oficials.

Paraules clau: Farmacopea Espanyola, Història de la Farmàcia, textos.

Resumen - Las Farmacopeas Españolas tenían que ser autorizadas por comisiones científicas estatales para ser consi-
deradas la norma legal en la preparación y dispensación de los medicamentos. Sin embargo, este hecho se retrasaba y era

la iniciativa particular la que editaba textos no oficiales que contaban el arte de preparar y usar los medicamentos. El ob-

jetivo de este trabajo es describir e identificar las Farmacopeas Españolas no oficiales y otras obras de farmacia, mediante

búsqueda en fuentes primarias y secundarias. Se analiza un periodo de 500 años. Se han publicado en este periodo en Es-

paña 115 ediciones de Farmacopeas, de las cuales 92 eran no oficiales y 23 oficiales.

Paraules clau: Farmacopea Española, Historia de la Farmacia, textos.

Abstract - Spanish Pharmacopoeias had to be authorized by state scientific commissions to be considered the legal
norm in the preparation and dispensing of medications. However, this fact was delayed and it was the private initiative

that published unofficial texts that told about the art of preparing and using medica-tions. The objective of this work is to

describe and identify the unofficial Spanish Pharmacopoeias and other pharmacy works, by searching primary and

secondary sources. A period of 500 years is analyzed. 115 editions of Pharmacopoeias have been published in this period

in Spain, of which 92 were unofficial and 23 official.

Keywords: Spanish Pharmacopoeia, Pharmacy History, textbook.
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Introducción
En el lenguaje de los boticarios españoles la pa-

labra farmacopea no aparece hasta el siglo XVI, y con
ella se referían al texto que enseñaba cómo se prepa-
raban los medicamentos (Rodríguez Chamorro et al.,
2012). Son las farmacopeas un compendio de la cien-
cia y la experiencia de muchas generaciones que evi-
tan su olvido y permiten su transmisión a través de
textos escritos. Se produjo una evolución en su conte-
nido que se fue adaptando con las innovaciones y
aportaciones, desde los primeros antidotarios que
eran meros recopilatorios de recetas, hasta las moder-
nas farmacopeas. Las verdaderas farmacopeas oficia-
les constituían una colección de fórmulas de
preparados medicinales, con métodos para elaborar-
los e indicaciones para su administración y uso, ema-
nadas de un organismo oficial que les diera fuerza
legal (Farmacopeas, 1956). En la segunda mitad del
siglo XV y comienzos del siglo XVI aparecen los pri-
meros textos impresos en la mayoría de los campos
del saber, entre ellos en el ámbito de la farmacia. Mu-
chos de los boticarios de aquella época publicaron sus
conocimientos adquiridos, fueron verdaderos pione-
ros que contribuyeron a enriquecer la ciencia. Nos en-
contramos en los albores de la literatura farmacéutica,
que se nutre de todas estas obras iniciales; entre ellas,
destaca la obra que se puede considerar la primera
farmacopea editada en el mundo cristiano en el año
1498, el Recetario Florentino (Folch, 1957). Previa-
mente en 1481, en Pavía, se edita el Antidotario de
Antonio Guarneri que recoge numerosas preparacio-
nes con su acción terapéutica. En Bolonia, en 1488
Saladino de Ascolo editó la obra Compendium
Aromatariorum (Compendio, 1961) pensada para
satisfacer las peticiones de los boticarios.

Estos textos reflejan la evolución de la ciencia
farmacológica y fueron sustitutos en muchos casos,
en la geografía española, de las farmacopeas nacio-
nales, que no llegaron hasta el siglo XVIII (Rodrí-
guez Chamorro et al., 2012).  En esta época de
cambios desde la Edad Media a la Edad Moderna, la
farmacia atravesaba una época destacable en la Pe-
nínsula Ibérica, especialmente en la región noreste
donde se encontraban colegios de boticarios conso-

lidados como Valencia, Barcelona y Zaragoza (Co-
rona de Aragón) (Compendio, 1961) siendo el resto
del país controlado por el Tribunal del Protomedi-
cato. En este contexto histórico aparecen nuevos es-
critos, que en ocasiones parten de instituciones o
agrupaciones profesionales de la terapéutica y en
otros casos son fruto de la iniciativa particular. Las
farmacopeas tenían que ser periódicamente revisa-
das por comisiones científicas estatales para ser con-
sideradas la norma legal en la preparación y
dispensación de los medicamentos. Sin embargo, este
hecho se retrasaba y era la iniciativa particular la que
editaba textos que contaban el arte de preparar y
usar los medicamentos. Quizás estos textos que reci-
bían nombres diversos como concordia, antidotario,
recetario, officina, formulario, códex, dispensatorio,
etc, no puedan ser considerados farmacopeas oficia-
les, al no estar avalados por los gobiernos correspon-
dientes, pero la realidad era que funcionaron y se
usaron como auténticas farmacopeas ante la ausen-
cia de las oficiales (Mateo, 1991). Acometer la em-
presa de escribir una farmacopea en los siglos
XV-XVI de forma particular era una empresa muy
difícil y poco habitual que denotaba un importante
grado de ilustración e independencia. El objetivo de
este trabajo es describir e identificar las Farmacopeas
Españolas no oficiales y otras obras de farmacia aná-
logas que contenían los conocimientos sobre la pre-
paración y uso de los medicamentos más utilizados
en estos siglos y que los boticarios utilizaron para re-
alizar su trabajo diario en sus boticas.

Metodología
Se realizó una revisión bibliográfica durante

enero de 2020 en las bases de datos Medline (Pub-
Med), Google académico y en las referencias de los
artículos encontrados en dicha revisión, para obtener
estudios publicados sobre Farmacopeas Españolas
no oficiales. La estrategia de búsqueda consistió en
usar los términos” Farmacopea Española”, “Historia
de la Farmacia”, “textos”, “antidotario”, “formula-
rio” y “obra farmacéutica” en títulos o resúmenes pu-
blicados en cualquier época, en los cuales había
alguna referencia a estos términos. Además se revi-
saron diversas fuentes primarias impresas. Así, para
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la publicación de la presente revisión se dispuso de
algunos textos originales de farmacopeas no oficia-
les, de ediciones facsímil o digitalizadas de la mayoría
de farmacopeas identificadas. Se revisaron diversas
tesis doctorales, numerosas fuentes secundarias y sus
referencias bibliográficas.

Resultados
Los resultados obtenidos de las descripciones

de las Farmacopeas no oficiales se han organizado
en función de los siglos en que fueron editadas, salvo
los siglos XIX, XX y XXI que se han unificado. Se

analiza un periodo de 500 años desde comienzos del

siglo XVI hasta comienzos del siglo XXI. Indepen-

dientemente de la oficialidad de las Farmacopeas

identificadas, se han publicado en este periodo en Es-

paña 115 ediciones de Farmacopeas que quedan re-

flejadas en las Tablas 1, 2, 3 y 4, de las cuales 92 eran

no oficiales y 23 oficiales. Se publicaron 47 primeras

ediciones (42 no oficiales y 5 oficiales). Asimismo, del

total de ediciones de farmacopeas 30 fueron editadas

en latín, 82 en castellano y 3 bilingües.

Obras farmacéuticas del siglo XVI (Tabla 1)

    Año                                                  Nombre                                                    Ciudad           Edición/                     Publicación/Autor                           Idioma
                                                                                                                                                      Ed. Totales

    1511                   Concordia Apothecariorum Barcinonensium                  Barcelona       1ª Edic. /3                     Col. Boticarios de                             Latín
                                PRIMERA FARMACOPEA ESPAÑOLA                                                                                         Barcelona

    1515                              Compendio de los boticarios (a)                             Valladolid       1ª Edic. /1           Alonso Rodríguez de Tudela               Castellano

    1521                     Examen Apothecariorum(Escrito en 1497)                    Barcelona       1ª Edic. /1               Pedro Benedicto Mateo                       Latín

    1522                                      Metaphora Medicinae                                         Sevilla          1ª Edic. /2              Fray Bernardo de Laredo                 Castellano

    1522                                Manipulus  Medicinarum..(b)                                  Vitoria          1ª Edic. /3                Fernando de Sepúlveda                        Latín

    1523                                Manipulus  Medicinarum..(b)                               Salamanca      2ª Edic. /3                Fernando de Sepúlveda                        Latín

    1527                       Modus Faciendi cum Ordine Medicandi                         Sevilla          1ª Edic. /4              Fray Bernardo de Laredo                 Castellano
                         PRIMERA FARMACOPEA EN CASTELLANO

    1534                       Modus Faciendi cum Ordine Medicandi                         Sevilla          2ª Edic. /4              Fray Bernardo de Laredo                 Castellano

    1535                 Concordia Pharmacopolarum Barcinonensium                Barcelona       2ª Edic. /3           Col. Boticarios de Barcelona                   Latín

    1536                                      Metaphora Medicinae                                         Sevilla          2ª Edic. /2              Fray Bernardo de Laredo                 Castellano

    1542                       Modus Faciendi cum Ordine Medicandi                         Sevilla          3ª Edic. /4              Fray Bernardo de Laredo                 Castellano

    1546              Concordia Aromatariorum Civitatis Cesaraugustae              Zaragoza       1ª Edic. /2       Coleg. de Boticarios de Zaragoza               Latín

    1550                               Manipulus  Medicinarum...(b)                               Valladolid       3ª Edic. /3                Fernando de Sepúlveda                        Latín

    1553              Concordia Aromatariorum Civitatis Cesaraugustae              Zaragoza       2ª Edic. /2         Col. de Boticarios de Zaragoza                 Latín

    1561                Pharmacoporum omnium quae in usu sunt apud                Valencia        1ª Edic. /1                         Luis Collado                                 Latín
                                           nostros pharmacopeos, indicem

    1569                  Exposición sobre las preparaciones de Mesué                    Alcalá          1ª Edic. /1                  Antonio de Aguilera                      Castellano

    1578                 Dechado y reformación de todas las medicinas                Valladolid       1ª Edic. /1                     Alonso de Jubera                        Castellano
                                                compuestas usuales…(c)

    1581                  Méthodo de la recolección y reposición de las                   Madrid         1ª Edic. /5                       Luis de Oviedo                          Castellano
                           medicinas simples, de su corrección y preparación

    1587                   Hispalensium Pharmacopoliorum recognitio                     Sevilla          1ª Edic. /1                         Simón Tobar                                 Latín

    1587            Simplicium medicamentorum delectu et preparatione           Salamanca      1ª Edic. /1              Juan Bravo de Piedrahita                      Latín
                                libri duo qui ars pharmacopoea dici possunt

    1587                 Concordia Pharmacopolarum Barcinonensium                Barcelona       3ª Edic. /3           Col. Boticarios de Barcelona                   Latín

    1590              De Medicamentorum simplicium et compositorum                Toledo          1ª Edic. /1                        Lorenzo Pérez                           Castellano

    1592                              Theórica y prática de boticarios                             Barcelona       1ª Edic. /1                  Fray Antonio Castell                      Castellano

    1595                  Méthodo de la recolección y reposición de las                   Madrid         2ª Edic. /5                       Luis de Oviedo                          Castellano
                           medicinas simples, de su corrección y preparación

(a) Traducción de la obra de Saladino de Ascoli “Compendium Aromatariorum”(b) “Manipulus Medicinarum, in quo continentur omnes medicinae tam
simplices quam compositae, secundum quod in usu apud Doctores habentur utylis medicis necnon Aromatariis”.(c) “Dechado y reformación de todas
las medicinas compuestas usuales, con declaración de todas las dudas en ellas cotenidas; assí de los simples que en ellas entra y succedáneos que por du-
dosos se haya de poner, como en el modo de las hazer”

Taula 1 - Obras farmacéuticas del siglo XVI
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En la decimosexta centuria la farmacia alcanza
la mayoría de edad, así la primera farmacopea que
apareció en España y segunda del mundo fue
Concordia Apothecariorum Barcinonensium (Balles-
ter, 1944; Rodríguez Chamorro et al., l.c.) en 1511, pu-
blicada por el colegio de boticarios de Barcelona,
que posteriormente se reeditaría en 1535 (conocida
como Concordia Gótica por sus caracteres) y en 1587
(Concordia, 1587) con el nombre de Concordia
Pharmacopolarum Barcinonensium. Asimismo, el
primer farmacéutico español que redactó una farma-
copea fue Pedro Benedicto Mateo, titulada Examen
Apothecariorum (Mateo, 1991), que se debería con-
siderar la primera farmacopea española ya que, aun-
que se publicó en 1521, se terminó de redactar en
1497 y era exclusiva para la Farmacia. Por otra parte,
en los comienzos del siglo XVI la literatura médico-
farmacéutica se redactaba en latín, y se empezaba a
sentir la necesidad de libros escritos en castellano
(Anónimo, 1961), ello movió al licenciado Alonso
Rodríguez de Tudela a traducir al castellano, en 1515
la obra de Saladino de Ascoli, Compendium
Aromatariorum (Folch, 1957), al que denominó
Compendio de los boticarios. Junto a estos autores se
puede destacar la obra de Fray Bernardo de Laredo,
que redactó en Sevilla la primera farmacopea escrita
en castellano en 1527, que tituló en latín Modus fa-
ciendi cum ordine Medicandi, la cual tuvo reediciones
en 1534, 1542 y 1627 (De Laredo, 2005; Pérez García,
2007). Del mismo autor es una obra anterior redac-
tada también en castellano, Metaphora Medicinae
(1522 y 1536) que es una recopilación de conocimien-
tos médico-farmacéuticos ((De Laredo, l.c.; Pérez
García, l.c.).

En 1522 Fernando de Sepúlveda publicó
Manipulus Medicinarum en Vitoria, Alonso de Ju-
bera Dechado y reformación de todas las medicinas
(1578) en Valladolid y Luis de Oviedo Methodo de
recolección y reposición de las medicinas (1578,
Madrid) (Folch, 1923; Pérez García, l.c.), todas im-
portantes obras recopilatorias de medicamentos que
alcanzaron varias ediciones a lo ancho de la penín-
sula. Destaca especialmente el último autor, ya que,
al ser del final de siglo, su obra alcanzó 3 ediciones
en el siglo XVII (1609, 1622 y 1692) (Pérez García,

l.c.).  También son destacables el farmacéutico Anto-
nio de Aguilera que publicó en 1569 Exposición
sobre las preparaciones de Mesué donde continúa
aferrado a las antiguas teorías del mundo medieval
(Martínez Girón, 2017) y el fraile boticario Fray An-
tonio Castell que publicó en 1592 Theórica y prática
de boticarios (Martínez Girón, l.c.), que es una far-
macopea rara, ya que en todo el mundo no hay más
que 6 ejemplares, que presenta la singularidad que
para cada fórmula expone primero la teoría clásica
y luego aporta su propia práctica. Sin embargo, algu-
nos autores (Martínez Girón, l.c), creen que esta far-
macopea es una copia de una obra francesa
Paraphrase sur la Pharmacopée del médico Brice
Bauderon. Otro de los Colegios de Boticarios impor-
tantes de la época era el de Zaragoza que publicó en
1546 la farmacopea titulada Concordia Aromatario-
rum Civitatis Cesaraugustae, reeditada en 1553 ((Ro-
dríguez Chamorro et al., 2012).

Varios médicos aportaron tratados de medica-
mentos interesantes, y entre ellos cabe destacar a Luis
Collado que escribió Pharmacopeorum ómnium quae
in usu sunt apud nostros pharmacopeos, incidem en
1561 (González de Sámano, 1850). Es un catálogo de
medicamentos que serviría de verdadera farmacopea
para el uso de los farmacéuticos con indicación de las
pesas y medidas usuales en el siglo XVI (Rey, 1993).
Simón Tobar en 1587 publicó Hispalensium
Pharmacopoliorum recognitio(González de Sámano,
l.c.) en Sevilla, tratado farmacéutico que recogía las
composiciones oficinales de los medicamentos y Juan
Bravo de Piedrahita publicó en Salamanca en 1587 la
farmacopea Simplicium medicamentorum delectu et
praeparatione libri duo, qui ars pharmacopoea dici
possunt, autentica recopilación de remedios médicos
y farmacológicos ((González de Sámano, l.c.). En las
obras de Collado y Piedrahita aparece la palabra far-
macopea por primera vez en este siglo (De Jaime,
2002). Asimismo, el boticario toledano Lorenzo Pérez
publicó en 1590 en Toledo De Medicamentorum
simplicium et compositorum, que es todo un muestra-
rio del arsenal terapéutico disponible en las boticas
del seiscientos hispano (González de Sámano, l.c.). Es
necesario destacar, en relación a la oficialidad de las
cinco Concordias publicadas en esta centuria, que no
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existen pruebas de que las autoridades respectivas

dieran oficialidad a estos textos, por tanto, se han con-

siderado no oficiales (Folch, 1953). Las Concordias se

pueden considerar textos de obligado cumplimiento

para los boticarios dentro del ámbito de su colegio.

Todas estas obras se repartieron por el territorio es-

pañol a lo largo del siglo y cubrieron las necesidades

de conocimientos de los boticarios ante la falta de una

farmacopea oficial en este siglo.

Obras farmacéuticas del siglo XVII (Tabla 2)

La decimoséptima centuria comenzó con la pu-
blicación de la obra que ordenó elaborar Felipe III
para la Corona de Aragón. Fue editada por el Cole-
gio de Farmacéuticos más antiguo del mundo, el de
la Ciudad y Reino de Valencia bajo el título Officina
medicamentorum, en 1601 (Vernia, 1981; Anónimo,
2001), aunque se concluyó en 1603. Es un libro de
más de 400 páginas que reúne todo el saber de la
época en cuanto a elaboración de medicamentos de
origen vegetal, mineral y animal (Farfán, 2015). Se
puede considerar como precursor de esta farmaco-

    Año                                                  Nombre                                                  Ciudad           Edición/                       Publicación/Autor                           Idioma
                                                                                                                                                     Ed. Totales

  1601-3                          Officina Medicamentorum (d)                           Valencia       1ª Edic. /3                  Colegio de Valencia                         Latín

   1603                   Pharmacopoea decem sectiones eis,… (e)                   Madrid        1ª Edic. /1          Francisco Vélez de Arciniega       Latín/Castellano

   1609               Méthodo de la recolección y reposición de las               Madrid        3ª Edic. /5                      Luis de Oviedo                        Castellano
                       medicinas simples, de su corrección y preparación

   1622               Méthodo de la recolección y reposición de las               Madrid     Reimpresión                    Luis de Oviedo                        Castellano
                       medicinas simples, de su corrección y preparación                                3ª Edic. /5

   1622                                 Pharmacopea Universal                                   Cádiz         1ª Edic. /1                     Juan del Castillo                       Castellano

   1632                                   Examen de Boticarios                                   Burgos        1ª Edic. /2                   Fray Esteban Villa                     Castellano

   1627                    Modus Faciendi cum Ordine Medicandi                     Alcalá      Reimpresión           Fray Bernardo de Laredo               Castellano
                                                                                                                                              1ª Edic. /4

   1650                            Controversias Pharmacopales                          Pamplona      1ª Edic. /2            Miguel Martínez de Leache             Castellano

   1650-                                        “Pharmacopea”                                             —         “Manuscrita”        Miguel Martínez de Leache        ———————
   1670                                                                                                                                  ¡Perdida!

   1652          Discurso farmacéutico sobre los cánones de Mesué        Pamplona      1ª Edic. /2            Miguel Martínez de Leache             Castellano

   1660        Tyrocinio Pharmacopeo méthodo  médico y Chimico        Madrid        1ª Edic. /6         Gerónimo de la Fuente Pierola          Castellano

   1662          Discurso farmacéutico sobre los cánones de Mesué        Pamplona      2ª Edic. /2            Miguel Martínez de Leache             Castellano

   1673        Tyrocinio Pharmacopeo méthodo  médico y Chimico         Alcalá         2ª Edic. /6         Gerónimo de la Fuente Pierola          Castellano

   1683        Tyrocinio Pharmacopeo méthodo  médico y Chimico        Madrid        3ª Edic. /6         Gerónimo de la Fuente Pierola          Castellano

   1686                             Pharmacopea Cathalana Sive                          Barcelona      1ª Edic. /1                        Juan de Alós                               Latín
                                          Antidotarium Barcinonense

   1688                            Controversias Pharmacopales                            Madrid     Reimpresión         Miguel Martínez de Leache             Castellano
                                                                                                                                              1ª Edic. /2

   1692               Méthodo de la recolección y reposición de las               Madrid     Reimpresión                    Luis de Oviedo                        Castellano
                       medicinas simples, de su corrección y preparación                                3ª Edic. /5                                    

   1695        Tyrocinio Pharmacopeo méthodo  médico y Chimico       Zaragoza      4ª Edic. /6         Gerónimo de la Fuente Pierola          Castellano

   1698        Tyrocinio Pharmacopeo méthodo  médico y Chimico       Zaragoza      5ª Edic. /6         Gerónimo de la Fuente Pierola          Castellano

   1698                                   Examen de Boticarios                                 Zaragoza      2ª Edic. /2                   Fray Esteban Villa                     Castellano

   1698                               Officina Medicamentorum                              Valencia         2ª Ed. /            Col. de Boticarios de Valencia                Latín
                   PRIMERA FARMACOPEA OFICIAL ESPAÑOLA                          3 OFICIAL

   1698                               Officina Medicamentorum                             Zaragoza         Reim.                      Coleg. de Zaragoza                         Latín
                                                                                                                                                2ª Ed./3

(d) Officina Medicamentorum, et metodus recte eadem componendi, cum variis scholiis, et aliis quamplurimis, ipsi opera necesariis, ex sentential
Valentinorum Pharmacopolarum. Auctore Eorundem Collegio.(e) Pharmacopoea decem sectiones eis, qui ipsius artem exercent, descriptiones necnon
medicaminum compositorum hoc euo vsitatissimorum admodum necesarias continens: Mesues atq regulas tyronibus hac in arte parum exercitatis
Hispanicam in linguam translatas, marginalibus, ac Latinis annotatiunculis valde utiles.

Taula 2 - Obras farmacéuticas del siglo XVII
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pea a los Fueros de las Medicinas, que aparecen cita-
dos por el Colegio de Boticarios de Valencia en 1449,
y, aunque no han sido localizados, responden a lo que
hoy se considera una farmacopea moderna (De
Jaime, 2002). La segunda edición de Officina medi-
camentorum no se publicaría hasta 1698 (Rodríguez
Chamorro, l.c.), se puede considerar la primera far-
macopea oficial española ya que fue dictada su obli-
gatoriedad por la autoridad real (Vernia, 1981).
Asimismo, el colegio de Zaragoza adoptó la
farmacopea valenciana, reeditándola ese mismo año.
Por tanto, casi durante un siglo completo no se edi-
taron farmacopeas oficiales obligando a los botica-
rios de los distintos territorios a publicar
farmacopeas semioficiales debido a la escasez de las
oficiales. En 1593 el Protomedicato encargó a Fran-
cisco Vélez de Arciniega la redacción de una Farma-
copea General de la cual el autor dice que se la
robaron (De Jaime, l.c.). Posteriormente, este autor
publicó en 1603 Pharmacopea Decem Sectiones eis,
de la cual se dice que sólo tiene de farmacopea el
nombre de la cubierta (Martínez Girón, 2017).

En 1622 Juan del Castillo, farmacéutico gadi-
tano, editó la obra Pharmacopea Universa Medica-
mentorum in Officinis Pharmaceuticis visitata
complectens & explicans (del Castillo, 1622) conocida
como Farmacopea Universal, que tampoco cumplía
criterios de oficialidad ni llegó a ser universal al estar
escrita en castellano. Este texto que tardó en ser re-
dactado 12 años reunía los conocimientos farmacéu-
ticos actualizados a la fecha de su salida a la luz
(Farfán, 2015) y al igual que la obra de Castell, algu-
nos autores (Martínez Girón, 2017)creen que se trata

de una versión castellana de la obra Paraphrase sur
la Pharmacopée. Años después uno de los boticarios
más importantes del siglo XVII, el monje Fray Este-
ban Villa publicóExamen de boticarios que tuvo dos
ediciones, la primera en Burgos (1632) y la segunda
en Zaragoza (1698) (Pérez García, 2007).

El farmacéutico Miguel Martínez de Laeche
destaca en este siglo como autor de varias obras en
castellano que contenían fórmulas de medicamentos
(Pérez García l.c.), entre ellas deben citarse Contro-
versias Pharmacopales en 1650 y Discurso farmacéu-
tico sobre los cánones de Mesué (1652), ambas con
dos ediciones, además de la obra titulada
Pharmacopea que quedó manuscrita y se ha perdido
(Folch, 1957). También escribió una importante obra
farmacéutica en 1660 el farmacéutico Gerónimo de
la Fuente Pierola titulada Tyrocinio Pharmacopeo
método medico y chimico, que alcanzó 6 ediciones,
siendo la última en el siglo posterior, en 1721 (Folch,
1957). Este autor español de farmacia es considerado
el más interesante de este siglo (Folch, l.c.). Poste-
riormente, en Barcelona se publicó en 1686 una obra
que suplió en Cataluña la falta de una farmacopea
oficial durante casi un siglo y se denominó
Pharmacopea cathalana sive antidotarium
barcinonense (Rodríguez Chamorro et al., 2012). Su
autor fue Juan de Alós que era representante del
protomedicato. La obra es un antidotario, como su
nombre indica, ya que no se hizo de acuerdo con el
colegio de Boticarios y no pudo ser farmacopea ofi-
cial (Pérez García, 2007).

Obras farmacéuticas del siglo XVIII (Tabla 3)

    Año                                                  Nombre                                                    Ciudad           Edición/                     Publicación/Autor                           Idioma
                                                                                                                                                      Ed. Totales

   1706                   Palestra Pharmaceutica, chimico-galénica                    Madrid        1ª Edic. /9                      Félix Palacios                         Castellano

   1716                   Palestra Pharmaceutica, chimico-galénica                 Barcelona      2ª Edic. /9                      Félix Palacios                         Castellano

   
1719

             Tyrocinium Pharmaceuticum theorico practicum              
Madrid        1ª Edic. /6                    Juan de Loeches                           Latín                                                  Galeno Chymicum

   1721         Tyrocinio Pharmacopeo méthodo médico y Chimico        Pamplona      6ª Edic. /6       Gerónimo de la Fuente Pierola          Castellano

   1725                   Palestra Pharmaceutica, chimico-galénica                    Madrid        3ª Edic. /9                      Félix Palacios                         Castellano

   
1727

             Tyrocinium Pharmaceuticum theorico practicum              
Madrid        2ª Edic. /6                    Juan de Loeches                           Latín                                                  Galeno Chymicum

Taula 3 - Obras farmacéuticas del siglo XVIII
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    Año                                              Nombre                                                Ciudad               Edición/                          Publicación/Autor                           Idioma
                                                                                                                                                  Ed. Totales

   1728         Tyrocinium Pharmaceuticum theorico practicum          Madrid         Reimpresión                     Juan de Loeches                           Latín
                                              Galeno Chymicum                                                            2ª Edic. /6

                    Examen de un practicante boticario sustituto del
   1728                Maestro en el despacho de la Medicinas               Zaragoza          1ª Edic. /1                      Pedro Montañana                     Castellano
                                 CARTILLA FARMACÉUTICA

   1729              Cartilla Pharmacéutica Chimico-Galénica             Pamplona          1ª Edic. /2                        Pedro Viñaburu                       Castellano
                                 CARTILLA FARMACÉUTICA

   1730              Palestra Pharmaceutica, chimico-galénica                Madrid            4ª Edic. /9                          Félix Palacios                         Castellano

   1737              Palestra Pharmaceutica, chimico-galénica                Madrid            5ª Edic. /9                          Félix Palacios                         Castellano

   
1739                           Pharmacopoeia Matritensis                            Madrid

             1ª Edic. /                         Protomedicato y                           
Latín                                                                                                                                          2OFICIAL                    Real CF de Madrid

   1749                    Formulario o Recetario quirurgico                      Madrid            1ª Edic. /5                            Félix Eguía                           Castellano

   
1751

         Tyrocinium Pharmaceuticum theorico practicum        
Barcelona

       Reimpresión                     
Juan de Loeches                           Latín                                              Galeno Chymicum                                                            2ª Edic. /6

                         Formularium Medico Chirurgicum in usum                                                                                  
Protomédicos y    1752                   Regij Gadicensis Maritimi Nosocomi                      Cádiz             1ª Edic. /1                  

cirujanos de la Armada
                      Latín

                   PRIMERA FARMACOPEA DE LA ARMADA

   1753              Palestra Pharmaceutica, chimico-galénica                Madrid            6ª Edic. /9                          Félix Palacios                         Castellano

   
1755

         Tyrocinium Pharmaceuticum theorico practicum          
Gerona

         Reimpresión                     
Juan de Loeches                           Latín                                              Galeno Chymicum                                                            2ª Edic. /6

   
1755

         Tyrocinium Pharmaceuticum theorico practicum             
Vich

            Reimpresión                     
Juan de Loeches                           Latín                                              Galeno Chymicum                                                            2ª Edic. /6

   1758                    Formulario o Recetario quirurgico                      Madrid            2ª Edic. /5                            Félix Eguía                           Castellano

   1759                       Pharmacopea de la Armada (f)                          Cádiz             1ª Edic. /2                       Leandro de Vega                 Latín/Castellano

   1760                       Pharmacopea de la Armada (f)                          Cádiz             2ª Edic. /2                       Leandro de Vega                 Latín/Castellano

   
1761

                Examen Pharmacéutico galeno chímico                 
Madrid            1ª Edic. /1                   Francisco de Brihuega                  Castellano                                 CARTILLA FARMACÉUTICA

   
1762                           Pharmacopoeia Matritensis                            Madrid

             2ª Edic. /                         Protomedicato y                           
Latín                                                                                                                                          2OFICIAL                    Real CF de Madrid

   1763              Palestra Pharmaceutica, chimico-galénica                Madrid            7ª Edic. /9                          Félix Palacios                         Castellano

   
1775

                Examen Pharmacéutico galeno-chímico                 
Madrid            2ª Edic. /2                   Francisco de Brihuega                  Castellano                                 CARTILLA FARMACÉUTICA

   
1778

              Cartilla Pharmacéutica Chimico-Galénica             
Pamplona          2ª Edic. /2                        Pedro Viñaburu                       Castellano                                 CARTILLA FARMACÉUTICA

   1778                         Pharmacopoeia Maiorecensis                         Mallorca             Inédita               Juan Antonio Brotat y Terres                Latín

   1778              Palestra Pharmaceutica, chimico-galénica                Madrid            8ª Edic. /9                          Félix Palacios                         Castellano

                                                                                                                                            5ª Edic. /5
   1785                    Formulario o Recetario quirurgico                      Madrid              (3º y 4ª                              Félix Eguía                           Castellano
                                                                                                                                        desconocidas)

   
1789

         Formulario Medicinal de Embarco, para uso de            
Cádiz             1ª Edic. /1

           Protomédicos y cirujanos de la           
Castellano                  los Cirujanos de la Armada durante la Navegación                                                               Armada Canivell y Salvarreza

   1792              Palestra Pharmaceutica, chimico-galénica                Madrid            9ª Edic. /9                          Félix Palacios                         Castellano

   
1794                              Pharmacopoea Hispana                               Madrid

             1ª Edic. /                     
Protofarmaceuticato                        Latín                                                                                                                                         11 OFICIAL

   
1796

                Examen Pharmacéutico galeno chímico                 
Madrid            3ª Edic. /3                   Francisco de Brihuega                  Castellano                                 CARTILLA FARMACÉUTICA

   
1797                              Pharmacopoea Hispana                               Madrid

             2ª Edic. /                     
Real Protomedicato                        Latín                                                                                                                                         11OFICIAL

   
1797

                          Farmacopea de Londres del                            
Madrid            1ª Edic. /2              Casimiro Gómez de Ortega             Castellano                                    Dr. R. WhiteTRADUCCIÓN

(f) “Pharmacopea de la Armada o Real Catálogo de medicamentos pertenecientes a las enfermedades médicas, trabajado para el uso de los
médicos, y cirujanos de la Real Armada, que sirven a nuestro muy poderoso Rey de España en este Real Hospital, y en los Navíos, así de gue-
rra, como Marchantes”
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Durante este siglo se van a publicar cuatro far-
macopeas oficiales. Las primeras corresponden a las
dos ediciones editadas de la Pharmacopeia Matriten-
sis, que publicó el tribunal del Protomedicato en co-
laboración con el Colegio de Farmacéuticos de
Madrid en 1739 y 1762 (Francés etAliaga, 2001; Ro-
dríguez Chamorro et al., 2012) y la primera edición
de la Pharmacopoea Hispana (1794) que era la pri-
mera oficial para toda España y desde ella se empe-
zaron a contar las farmacopeas españolas. La
segunda edición se publicó en 1797.Además, repar-
tidos a lo largo del siglo se publicaron otra serie de
códigos semioficiales, generalmente en castellano, lo
cual los diferenciaba del latín de las versiones oficia-
les y los hacía más asequibles entre los boticarios.
Entre ellos destaca la obra titulada Palestra Pharma-
céutica chímico-galénica (1706) (Folch, 1957; Pérez
García, 2007) del boticario toledano Félix Palacios
(González de Sámano, 1850), en la cual se conside-
raban los medicamentos químicos, conjuntamente
con las tradicionales preparaciones galénicas. Esto
supuso la apertura de un nuevo camino a la farmacia
española al introducir la química farmacéutica y
apostar porque los farmacéuticos aceptaran y cono-
cieran los medicamentos químicos (Folch, 1957). La
obra tuvo gran éxito, llegando a 9 ediciones. También
se debe destacar a Juan de Loeches, quien publicó en
1719 la obra Tyrocinium Pharmaceuticum theórico
practicum Galeno Chymicum que también conside-
raba los preparados químicos y que llegó a las 6 edi-
ciones (Pérez García, l.c.). 

Aparece en 1749 la obra Formulario o recetario
quirúrgico del médico Félix Eguía, que alcanzó cinco
ediciones (Pérez García, l.c.), siendo la tercera y
cuarta desconocidas, y que fue usada en los hospita-
les como código oficial (Folch, l.c.). Tres años después
de esta obra, en 1752, surge en Cádiz el Formularium
Medico Chirurgicum in usum Regij Gadicensis Ma-
ritimi Nosocomi elaborado por Protomédicos y Ci-
rujanos (Farfán, 2015), para el uso en el Hospital de
Marina de Cádiz y en buques de la Armada, así como
para la instrucción de los colegiales. Esta obra se ade-
lantó a la farmacopea de Leandro de la Vega y por
ello podría ser considerada la primera farmacopea
naval. Por su parte, Leandro de la Vega que fue Pro-

tomédico General de la Armada publicó en 1759, en
Cádiz, la primera edición de la Pharmacopea de la
Armada (de la Vega, 1759) obra de referencia en la
Marina Española, tanto de Guerra como Mercante,
así como en los Hospitales Navales, en lo que a me-
dicamentos se refiere. La obra contiene 203 fórmulas
y se publicó en edición bilingüe en latín y espanyol
(Farfán, l.c.). Apareció después, en 1789, el Formula-
rio Medicinal de Embarco, para uso de los Cirujanos
de la Armada durante la Navegación, publicado sin
el nombre de los autores, aunque se le atribuye a Ca-
nivell, Cirujano Mayor de la Armada y a Salvarreza,
a la sazón Protomédico de la Armada (Farfán, l.c.).

n Mallorca es de resaltar en 1778 la confección
de la única farmacopea balear conocida e inédita; se
trata de la Pharmacopoeia Maioricensis de Juan An-
tonio Brotat y Terres (Mercant, 2008).Consta de 209
páginas y 61 capítulos, siendo el octavo dedicado a la
composición de los medicamentos oficinales de más
uso en el Reino de Mallorca. Por otra parte, también
se editaron en este siglo otras obras farmacéuticas
que son manuales de instrucción para el aprendiz de
boticario y que contienen unas buena parte de con-
tenido galénico como las farmacopeas, fueron deno-
minadas cartillas farmacéuticas (Peralta-Reglado,
2004) y entre ellas destacan las obras de Pedro Mon-
tañana que publicó en Zaragoza Examen de un prac-
ticante boticario sustituto del Maestro en el Despacho
de las Medicinas en 1728, de Pedro Viñaburu, que
editó en 1729 y 1778 la Cartilla Pharmacéutica Chi-
mico-galenica, y de Francisco de Brihuega con su
obra Examen Pharmacéutico, Galénico-Chimico que
tuvo ediciones en 1761 y 1775 (Peralta-Reglado,
2004; Peralta-Reglado et Gomis, 2006).

Obras farmacéuticas del siglo XIX al XXI
(Tabla 4)

En 1803 se publicó la tercera edición de la far-
macopea hispana (Pharmacopoea Hispana, 1803),
pero en este caso por la recién creada Real Junta de
Farmacia, no por el Protomedicato, siendo muy pa-
recida a la segunda edición (Rodríguez Chamorro et
al., 2012). Catorce años después, en 1817 se publicó
su cuarta edición. Según Chiarlone et Mallaina
(1847), la guerra de la independencia contra Napo-
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    Año                                              Nombre                                                Ciudad               Edición/                          Publicación/Autor                           Idioma
                                                                                                                                                  Ed. Totales

    1803                              Pharmacopoea Hispana                               Madrid             3ª Edic. /                   Real Junta de Farmacia                     Latín
                                                                                                                                         11OFICIAL

   1815               Farmacopea de Londres del Dr. R. White                Madrid            2ª Edic. /2              Casimiro Gómez de Ortega             Castellano
                                               TRADUCCIÓN

   1817                              Pharmacopoea Hispana                               Madrid             4ª Edic. /                   Real Junta de Farmacia                     Latín
                                                                                                                                         11OFICIAL

   1823                 Farmacopea Matritense en Castellano                   Madrid            1ª Edic. /1                              Anónimo                             Castellano

   1829              Farmacopea Universal por A.J.L. Jourdan                Madrid            1ª Edic. /1              Juan Avilés y Justo Aceñero             Castellano
                                               TRADUCCIÓN

   1837               Formulario Español de Farmacia Militar                 Madrid            1ª Edic./7                   Ministerio del Ejército                  Castellano

   1840       Código de Medicamentos o Farmacopea Francesa         Madrid            1ª Edic. /2                        Manuel Jiménez                       Castellano
                                               TRADUCCIÓN

   1841                                Formulario Universal                                 Madrid            1ª Edic. /1                      Francisco Álvarez                      Castellano

   1844             Farmacopea Española de la cuarta Edición               Madrid            1ª Edic. /1                Don Pedro Luis Aguilón                Castellano

   1847               Códex o Farmacopea Francesa traducida                Madrid            2ª Edic. /2                        Manuel Jiménez                       Castellano
                                        al castellano y aumentada

   1865                    Diccionario de Farmacia (2 tomos)                      Madrid            1ª Edic. /1               Col. de Farmac. de Madrid              Castellano

   1865                               Farmacopea Española                                Madrid             5ª Edic. /              Real Academia de Medicina             Castellano
                                                                                                                                         11OFICIAL

   1870        Códex medicamentarius o Farmacopea Francesa          Madrid            1ª Edic. /1                         Antonio Villar                         Castellano
                                               TRADUCCIÓN

   1884                         Farmacopea Oficial Española                          Madrid             6ª Edic. /              Real Academia de Medicina             Castellano
                                                                                                                                         11OFICIAL

   1889                    Farmacopea-Formulario Universal                      Madrid            1ª Edic. /1            F. Marín, J. Pizá, M. Melgosa y           Castellano
                                                                                                                                                                                          J. Sánchez

   1905                         Farmacopea Oficial Española                          Madrid             7ª Edic. /              Real Academia de Medicina             Castellano
                                                                                                                                         11OFICIAL

   1915                         Farmacopea Oficial Española                          Madrid           7ª Ed. Re. /            Real Academia de Medicina             Castellano
                                                                                                                                         11OFICIAL

   1926                         Farmacopea Oficial Española                          Madrid           7ª Ed. Re. /            Real Academia de Medicina             Castellano
                                                                                                                                         11OFICIAL

   1930                         Farmacopea Oficial Española                          Madrid             8ª Edic. /              Real Academia de Medicina             Castellano
                                                                                                                                         11OFICIAL

   1954                         Farmacopea Oficial Española                          Madrid             9ª Edic. /              Real Academia de Medicina             Castellano
                                                                                                                                         11OFICIAL

   1987                                Farmacopea Europea                                 Madrid             2ª Edic. /         Ministerio de Sanidad y Consumo        Castellano
                                     (Traducción de la 2ª Edición)                                                  1OFICIAL

   1997                          Real Farmacopea Española                            Madrid             1ª Edic. /         Ministerio de Sanidad y Consumo        Castellano
                                 (Incluye 3ª Ed. Farmac. Europea)                                               5OFICIAL

   2002                          Real Farmacopea Española                            Madrid             2ª Edic. /         Ministerio de Sanidad y Consumo        Castellano
                                 (Incluye 4ª Ed. Farmac. Europea)                                               5OFICIAL

   2003                                Formulario Nacional                                  Madrid             1ª Edic. /         Ministerio de Sanidad y Consumo        Castellano
                                                                                                                                          4OFICIAL

   2005                          Real Farmacopea Española                            Madrid             3ª Edic. /         Ministerio de Sanidad y Consumo        Castellano
                                 (Incluye 5ª Ed. Farmac. Europea)                                               5OFICIAL

                                            Formulario Nacional                                  Madrid        1ª Edic. Rev./4 
   2007                       (1ª Ed. Revisada y actualizada)                                               y Actualizada     Ministerio de Sanidad y Consumo        Castellano
                                                                                                                                           OFICIAL

                                      Real Farmacopea Española                                                   4ª Edición /5
   2011                     (Incluye 6ª Ed. Farmac. Europea)                       Madrid            “On line”        Ministerio de Sanidad y Consumo        Castellano
                                                                                                                                           OFICIAL

                                      Real Farmacopea Española                                                   5ª Edición /5
   2015                     (Incluye 7ª Ed. Farmac. Europea)                       Madrid            “On line”        Ministerio de Sanidad y Consumo        Castellano
                                                                                                                                           OFICIAL

   2015                                Formulario Nacional                                  Madrid            2ª Edic. /4        Ministerio de Sanidad y Consumo        Castellano
                                                                                                                                           OFICIAL

   2020                                Formulario Nacional                                  Madrid            3ª Edic. /4        Ministerio de Sanidad y Consumo        Castellano
                                                                                                                                           OFICIAL

Taula 4 - Obras farmacéuticas del siglo XIX al XXI
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león evitó que se editara antes. Sin embargo, el perí-
odo de tiempo fue mayor hasta la aparición de la
quinta edición, denominada ya Farmacopea Espa-
ñola, en 1865. En estos 48 años los boticarios tuvie-
ron que recurrir a las farmacopeas no oficiales que
se editaron. Entre ellas la denominada Farmacopea
matritense en castellano, de autor anónimo, editada
en Madrid en 1823 (De Laredo, 2005),  que puede ser
una copia en castellano de la Farmacopea Matritense
del siglo XVIII. En ella aparece como justificación
de su publicación la adaptación al idioma castellano.
En 1844, también en Madrid, se publica la
Farmacopea Española de la cuarta edición por el doc-
tor Don Pedro Luis Aguilón (Rodríguez Chamorro
et al., 2012), traducción al castellano de la edición la-
tina para facilitar a los boticarios y profesores su uso.
En 1837 se publica la primera edición del Formulario
Español de Farmacia Militar para los hospitales mi-
litares, del cual  se publicarán sucesivas ediciones en
1850, 1890, 1905, 1948, 1975 y reediciones posteriores
(De Jaime, 2002; Farfán, 2015). 

En este siglo también se publicaron varias tra-
ducciones que eran recopilaciones de farmacopeas y
formularios, donde se puede destacar la Farmacopea
Universal o Reunión comparativa de las farmacopeas
(Avilés etAceñero, 1829), que es una recopilación de
las farmacopeas, recetarios y farmacopeas militares
de varios países por A. J. L. Jourdan y traducida al
castellano por Juan Avilés y Justo Aceñero en Ma-
drid. En 1841, Francisco Álvarez publicó el Formu-
lario Universal, también recopilatorio, y en 1889 se
publicó la Farmacopea-Formulario Universal, otra
recopilación de farmacopeas y formularios de hospi-
tales civiles y militares y traducido por F. Marín, J.
Pizá, M. Melgosa y J. Sánchez (Marín et al., 1889).
Además, se realizaron traducciones al castellano y
aumentadas de la farmacopea francesa como las re-
alizadas por Manuel Jiménez en 1840 y 1847 con el
título Códex o Farmacopea Francesa. También Anto-
nio Villar publicó una versión española titulada
Códex medicamentarius o Farmacopea Francesa en
1870. La Farmacopea de Londres también fue tradu-
cida al castellano en este siglo por Casimiro Gómez
en 1815, aunque previamente en 1797 se publicó la
primera edición de esta traducción.

El mismo año que se editó la quinta edición
(1865) de la Farmacopea Española se publicó por el
Colegio de Farmacéuticos de Madrid el Diccionario
de Farmacia (Pérez García, 2007), que recogía todos
los medicamentos de cualquier procedencia que se
conocían hasta la fecha. Las siguientes ediciones de
la ya Farmacopea Oficial Española que se publican
son en español, adoptan las medidas del sistema mé-
trico decimal y son editadas por la Real Academia
de Medicina (Rodríguez Chamorro et al., l.c.). En
1997 aparece la primera edición de la Real Farmaco-
pea Española, que en el año 2020 presenta 5 edicio-
nes publicadas siendo las dos últimas on line, pero
además han pasado a ser una serie de monografías
generales quedando las fórmulas magistrales y los
preparados oficinales reconocidos como medicamen-
tos y las normas de correcta preparación y control de
cada uno de ellos registrados en el Formulario Na-
cional, que es el que podríamos considerar la verda-
dera farmacopea. En 2020 se ha publicado la tercera
edición del Formulario Nacional, que incorpora 4
monografías pediátricas, dos de las cuales están indi-
cadas para la tuberculosis infantil, siendo de consulta
gratuita en la web  de la AEMPS, así como en la pá-
gina de la agencia estatal BOE.

Conclusión
Las numerosas farmacopeas no oficiales son

verdaderos compendios y ensayos terapéuticos sobre
el arte de preparar los medicamentos y de curar que,
independientemente de que cumplieran las condicio-
nes exigidas para ser verdaderos códigos farmacéuti-
cos oficiales, fueron obras indispensables, en algunos
casos verdaderas obras maestras que suplieron la
falta de las oficiales, por diferentes causas y permitie-
ron al boticario realizar ciencia en muchos períodos
de la historia de España. Se han identificado en este
período en España 92 farmacopeas no oficiales.
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Normes de presentació dels articles
1. Els treballs que es presentin a la Revista hauran
de ser originals i tractar sobre algun aspecte del
coneixement directament relacionat amb la His-
tòria de la Farmàcia. Els autors es fan responsa-
bles del seu contingut.

2. Els treballs hauran d’estar signats amb el nom i
cognoms de l’autor o autors i la filiació acadèmica
o institucional o l’adreça postal, així com una
adreça electrònica de contacte amb l’autor o au-
tors.

3. S’enviaran per correu electrònic (schf@schf.cat) i
amb el text en format Word (.doc, .docx). Els ar-
ticles podran ser escrits en català, castellà, anglès
o  francès.

4. En cas d’incloure il·lustracions (fotografies, grà-
fiques, taules, mapes, etc.) s’hauran de lliurar in-
closes en el text (copiades en baixa resolució, en
la ubicació suggerida) i, a més, adjuntar-les a part
en format JPG en un arxiu independent del text
per a cada imatge. La qualitat de la resolució ha
de ser suficient (mínim 300 dpi) i hauran de por-
tar obligatòriament el text de la llegenda que
s’haurà de posar al peu. Pel tal de facilitar la ma-
quetació, les il·lustracions han de tenir una am-
plada de 8 cm (mitja caixa) o de 16 cm (ample de
caixa)

Les il·lustracions han de ser preferiblement ori-
ginals, 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. Els treballs presentats tindran una extensió mà-
xima de 25.000 caràcters amb espais (unes 12 pà-
gines en lletra Times New Roman, cos 11, amb
interlineat d’un espai i mig).

6. Els manuscrits sotmesos seran revisats per dos ex-
perts que, si és el cas, podran demanar les  modi-
ficacions oportunes. No es publicaran els articles
que, un cop valorats pel Consell de Redacció, es
consideri que no s’adeqüen a aquestes normes.

7. Els articles no es consideraran acceptats fins a la
comunicació formal de l'aprovació per part del
Consell de Redacció.

Drets d’Autor

8. L’autor conserva els drets d’autoria i atorga a la
revista el dret de primera publicació i de repro-
ducció en altres formats.

La revista es publica sota els termes de llicència
de Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 (Re-
coneixement-No Comercial-Sense Obra Deri-
vada 4.0 Internacional) identificada pel
pictograma

que permet als usuaris copiar i distribuir el mate-
rial en qualsevol mitjà o format exclusivament
sense adaptació o modificació, exclusivament
sense ús comercial i exclusivament si es fa l’atri-
bució al creador (en els termes que especifica la
llicència a <https://creativecommons.org/licen-
ses/by-nc-nd/4.0/deed.ca>)
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Tanmateix, l’autor pot distribuir, copiar i exhibir

la seva obra sense restriccions i fer-ne obra deri-

vada, fent constar la menció a la primera publica-

ció a la Revista de la Societat Catalana d’Història

de la Farmàcia i l’avís de la llicència CC BY-NC-

ND 4.0.

Organització dels treballs

Els treballs estaran organitzats de la forma següent:

• Seran escrits en DIN-A4, amb els marges de 3 cm.

• No ha de ser activada la divisió de paraules al text.

• No s’ha de numerar les pàgines

• Els paràgrafs han d’estar justificats i sagnats a 0,8

cm. No utilitzeu espais ni tabulacions

• El títol de l’article s’escriurà en minúscules, en lle-

tra Times New Roman de cos 14 i anirà centrat. A

sota, i també centrat, el títol en anglès en lletra de

cos 11

• A sota s’identificarà l’autor o autors en lletra Times

New Roman 12, tot indicant

Nom(s) Cognom(s) de l’autor(s), en lletra versa-

leta

Adreça(ces) professional(s) en lletra rodona.

Si hi ha dos o més autors, aniran separats per una

coma i seran reconeguts amb superíndex.

Exemple:

A propòsit del bust del Doctor Andreu del vestíbul

de Pau Claris 94 de Barcelona

About the bust of Doctor Andreu in the lobby of Pau Claris 94 in Barcelona

Xavier SORNÍ ESTEVA

SCHF, Societat Catalana d’Història de la Farmàcia. C.E.: schf@schf.cat

• El text ha d’anar acompanyat també d’un resum

de l’article d’un màxim de cinc línies i de cinc pa-

raules clau a sota del resum. 

• Si el treball és en català o anglès hi haurà un resum

en català i un altre en anglès. En els altres casos hi

haurà, a més dels resum esmentats, un resum en l’i-

dioma del treball.

• Les il·lustracions han de ser referenciades en el

text com a “Fig. X” amb un punt desprès de la «g»

i el text de la llegenda iniciat amb el mot sencer

“Figura”. Les taules, com a “Taula X”, al text i a la

llegenda.

• Els apartats en què es divideixi l’article han de dur
el títol en negreta, en lletra Times New Roman de
cos 11; els subapartats s’escriuran en negreta i cur-
siva. Ni apartats ni subapartats portaran cap tipus
de numeració. 

• S’escriuran en lletra cursiva les paraules o frases a
destacar en el text, els títols d’obres o els estrange-
rismes. Les transcripcions literals s’indicaran entre
cometes i en lletra rodona.

Sistema de referències
L’apartat de Bibliografia ha de figurar al final de l’ar-
ticle. Les referències bibliogràfiques s’ordenaran per
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l’ordre alfabètic dels cognoms dels autors, i es citaran
segons els criteris següents:

Llibre:

COGNOMS, Nom. Títol en cursiva. Lloc d’edició: Edi-
torial, any, pàgines indicades.

PUJOL, Martí. La Matèria Farmacèutica de la Farmà-
cia del Monestir de Santa Maria la Real de Nájera. El
Masnou: Museu Cusí de Farmàcia de la Reial Aca-
dèmia de Farmàcia de Catalunya, 2020, p. 55-56.

Part de llibre:

COGNOMS, Nom. Títol de la part de la monografia. A:
COGNOM, Nom. Títol de la monografia.Número d’e-
dició. Lloc d’edició: Editorial, any, pàgines indicades.

CASTANYER, Pere. L’ús de les plantes i les flors en
època romana: la cuina i els perfums. A: AQUILUÉ,
Xavier; MONTURIOL, Joaquim (Coord.). Jardins
d’Empúries. La jardineria en època romana. L’Escala:
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries, 2005,
p, 89-94.

Article de revista:

COGNOMS, Nom. Títol de l’article. Títol de la publica-
ció en cursiva. Lloc d’edició: Editorial. Número (mes
any), pàgines indicades.

YLLA-CATALÀ, Miquel. Una col·lecció de petits mor-
ters de bronze. Revista de la Societat Catalana d’His-
tòria de la Farmàcia. Barcelona: 34 (2019), p. 85-89.

Fonts electròniques:

COGNOMS, Nom (o bé NOM DE L’ENTITAT RESPONSA-
BLE). Títol [en línia]. Edició o versió. Lloc de publica-
ció: editor, any publicació. <adreça web> [Consulta:
dia/ mes/ any].

CARRERAS COMA, Miquel. Comentaris al respecte de
Homo Deus  de Yuval Noah Harari. [en línia]. E-
Col·laboracions núm. 1. Barcelona: Societat Catalana
d’Història de la Farmàcia, 2019. <https://schf.cat/co-
mentaris-al-respecte-de-homo-deus-de-yuval-noah-
harari> [Consulta: 12/01/2021].

Quan l’obra té dos o més autors, s’han d’anotar les

dades de cadascun separades per punt i coma i espai

(;).

Citació en el text

Les cites en el text, es faran amb el cognom de l’autor

i l’any separats per una coma, entre parèntesis (Cog-

nom, any). Si hi ha dos autors, s’indicarà amb et (Cog-

nom 1 et Cognom 2, any) i si n’hi ha tres o més, amb

et al. (Cognom 1 et al., any). Si el nom de l’autor apa-

reix com a part de la narració citarem només l’any

de la publicació entre parèntesi.

(Secanell, 2013)

(Boatella et De la Torre, 2020)

(Buhigas et al., 2015)

[...] en l’obra de recent publicació de Jaume Casas

(2020) es revisen [...]

Notes

Les notes han d’anar organitzades dins el text en su-

períndex correctament numerades i correlatives, i el

seu redactat a peu de pàgina. El superíndex ha d’anar

darrere del mot que provoca la nota. Si darrere

aquest mot hi ha un signe de puntuació, la crida es

col·loca després. Si hi ha referències bibliogràfiques

a les notes, han de seguir el model general de cita-

cions.

Acceptació de les normes de publicació

La submissió d’un manuscrit implica que els autors

accepten les normes de publicació i l’ètica en la pràc-

tica de la publicació, tenint com a referència la

Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes

científiques editades per la Universitat de Barcelona

que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions 

la Universitat de Barcelona i que és disponible a

< http://hdl.handle.net/2445/97665>.



78

SOCIETAT
CATALANA
D’HISTÒRIA
DE LA FARMÀCIA

SCHF

Fes-te’n soci!

E La Societat Catalana d’Història de la Farmàcia està oberta a tothom, farmacèutic
 o no, interessat per la Història de la Farmàcia o per la Història de les ciències afins
 o auxiliars.

E L’àmbit d’actuació de la SCHF és el de les ciències farmacèutiques, des del punt
 de vista històric, cultural, artístic i professional.

E Els socis de la SCHF tenen dret a:

 O Participar a les activitats i visites culturals a preus reduïts.

 O Rebre gratuïtament la Revista de la Societat Catalana d’Història de la 
  Farmàcia.

 O Participar a les Jornades d’Història de la Farmàcia, que tenen lloc cada dos
  anys, amb quota reduïda.

 O Rebre informació puntual sobre actes, conferències, cursos etc.

Més informació a: www.schf.cat

SOCIETAT
CATALANA
D’HISTÒRIA
DE LA FARMÀCIA

SCHF
BENVINGUDA LA SOCIETAT ACTIVITATS PUBLICACIONS SOCIS

O T’interessa la història de la Farmàcia?

O Coneixes la Societat Catalana
 d’Història de la Farmàcia?
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Butlleta de contacte
 O Retalleu la butlleta i envieu-la per correu postal a:
   Societat Catalana d’Història de la Farmàcia
   Carrer de Girona, 64-66 - 08009 Barcelona.

 O Copieu les dades i envieu-les per correu electrònic a:
   schf@schf.cat

 O Ompleneu el formulari de contacte des del web de la societat a:
   www.schf.cat

Estic interessat/ada

 q En fer-me soci de la SCHF

 q En rebre informació de les activitats de la SCHF

Nom ...................................................................................  Cognoms .......................................................................................................................................

Adreça electrònica ....................................................................................................................................................................................................................

Adreça postal ...................................................................................................................................................................................................................................

Localitat ...................................................................................................  CP ......................................................  Pais .....................................................

Protecció de dades: Us informem que únicament utilitzarem les vostres dades per a enviar-vos les informacions 
relacionades amb la Societat, i que no seran cedides a tercers. Tanmateix, recordeu que podeu exercir els drets d’accés, 
rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat de les vostres dades adreçant-vos al correu 
electrònic schf@schf.cat

Amb la col·laboració de

O La Societat Catalana d’Història de la Farmàcia fou fundada a Barcelona, l’any
 1991, amb el nom de Societat d’Amics de la Història i de la Ciència Farmacèu-
 tica Catalana, sota l’impluls del Dr. Ramon Jordi i González.

O El seu àmbit d’actuació és el de les ciències farmacèutiques, des del punt de
 vista històric, cultural, artístic i professional.

O La seva activitat consisteix principalment en contribuir a l’estudi de la història
 de la farmàcia i del patrimoni històric farmacèutic. Des de la seva fundació,
 celebra periòdicament conferències i seminaris. 

Facultat de Farmàcia
i Ciències de l’Alimentació

Reial Acadèmia
de Farmàcia
de Catalunya

,




