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Excel'lentr'ssim Senyor President,
Excel'lentíssims i Il ' lustríssims Senyors,
Molt Il ' lustres Senyors Académics,
Senyores i Senyors,

Abans d'iniciar el discurs reglamentari d'ingrés, com a
Membre Numerari d'aquesta Reial Académia de Farmácia de
Barcelona, vul l  expressar amb emoció el  meu més sincer
reconeixement per la seva generositat i benevolenqa en cons!
derar-me amb mdrits suficients per a ser acollida en aquesta
corporació.

Si bé aquest fet em produeix una emotiva satisfacció, així
mateix no és menys incontenible I 'emoció que m'embarga
donat que la vacant que he d'ocupar és precisament la del
meu mestre i entranyable amic el Professor Gómez-Caamaño,
que fou Vice-president d'aquesta Reial Académia, per qui en
tot moment he sentit una gran admiració, afecte i agraiment.

La seva extraordinária personalitat i qualitat humana, su-
Itcientment conegudes per tots nosaltres, les seves excel'lents
aptituds docents, la seva capacitat i vocació didáctica, i la seva
trajectória professional en la investigació, principalment de
la História de la Farmácia, ha infós poder vocacional als que
hem estat els seus deixebles.



Eir retre-li el meu emocionat homenatge, expresso el desig
i propósit d'ocupar amb dignitat el llox que deixá buit a
I'académia, seguint el seu exemple.
i propósit tl 'ocupar amb dignitat el lloc que deixá buit a
I'Acaddmia, seguint el seu exemple.

En aquest emotiu moment de la meva vida, recordo a tots
aquells que han contribuit directament a conformar la meva
personalitat;els meus pares, que amb esforE i sacrifici tractaren
d'obrir-me les portes envers a un futur esperanEador; enyoro
avui molt especialment la preséncia del meu estimat pare
(a .c .s .  ) .' 

També recordo els meus professors que van ajudar a la
realització de la meva carrera científica i a la Doctora Rof
-Conchita-, entranyable companya i amiga, amb qui vaig
col'laborar durant molts anys a la Cátedra d'História de la
Fannácia i Legislació Farmacéutica de la Facultat de Farmácia
de Barcelona. El Dr. Josep Maria Suñé i Arbussd, director del
Departament, professor i amic, i tots els meus companys amb
qui col'laboro actualment en les tasques del Departament.

En ésser acaddmic electe d'aquesta Reial Académia de Far-
mácia de Barcelona de la que em sento molt orgullosa de for-
rnar part com a rnembre numerari de la mateixa, i segons els
seus reglaments. presento avui dia quatre de juny, el discurs
reglamentari d'ingrés sobre el fema "La nova ciéncin farma-
c ét¿ t ic a cat alata. I nflu é nc ia i i nc id é nc ia c ie nt ífiqu e s " .

La recerca iniciada i realitzada fa ja uns anys, em permet
palesar que els farmacéutics catalans demostraren interes i
preocupació per la seva professió i per les qüestions cieptífi-
ques, la qual cosa va fer que sorgissin farmacéutics catalans
considerats ent¡e els millors homes de cidncia de l'Estat
espanyol.

Evidentment, aixó suposa una riquesa per la História de
la Farmácia catalana, sobretot si tenim en compte tot alló
trobat fins el moment i ensems si seguim el criteri del Dr.
Valverde sobre la descripció de la História de la Farmácia com
el conjunt de I'art farmacdutic, medicament i formes farma-
céutiques, la História de les ciéncies farmacéutiques, és a dir,
relacionades amb Botánica, Química, Física, sense diluir la
História de la Farmácia en un senzill recull d'altres ciéncies,
tot el que fa referéncia a I'evolució dels medicaments, HistÓria
de la professió farmacéutica, de les farmácies i farmacéutics
importants, de les relacions entre Medicina i Farmácia, de la
terapéutica amb drogues, i sense oblidar la connexió de la

Farmácia amb la societat: economia, sociologia, política,
religió, filosofia i mitologia.

Antecedents

D'antuvi ens trobem personalitats científiques universal-
ment reconegudes, i que deixaren un llast prou important com
per a esdevenir-ne la nova ciéncia que ens ocupa avui.

Així doncs, des del segle XIII fins a finals del X-V' hi ha



penonatges ben concrets en el camp médico-t-armacéutic,
d'entre els quals podem destacar: Arnau de Vilanova amb els
seus "Canons d'Arnau", "Regiment de Sanitat  a Jaume II"  ( l )

i altres tractats especials terapéutics i farmacéutics, dins el
context que hom podria anolnenar galenisme atabitzaf, í
Raimon Llull amb la seva obra "L'arbre de la Ciéncia" (2).
S'ha de tenir  etr  compte que ambdós restaren vinculats a un
dels centres rnés famosos de I'Europa medieval, que fou I'Esco-
la áe Medicina de Montpeller. de la qual sorgiren també figu-
res cabdals de I'art de gnarir tals com Henry de Mondeville i
Guy de Chauliac. El "Receptari de Manresa", doc:unlent va-
luós. es un dels escr i ts més ant ics de Catalunya, real i tzat per
Bernat des Pujol .  que segons Comenge no hi  l ta cap indici
c le la medicina rnAgico-rel igiosa (3).  Pere Benet i  Matheu que
redactd el "[,iber in examen apothecariorum" (4), segotra obra
escri ta en el  rnón per un f 'annacdut ic de Barcclona, ja que
la pr imera fou dc I ' i ta l i¿l  Manl ius de Bosco, fet  qne demostra
el paral ' le l isme existent entre I tál ia i  Catalunya, com a capde-
vanters err el  context farmacéut ic,  s i  a més a més tenim en
contpte que tant a I 'una corr a [ 'a l t ra fbren redactades i  publ i -
cades les pr imeres F-annncopees. el  "Ricettar io f j iorent ino"
t1498) i  la "Concordia apothecariorum barchinonensium" cle
1 - 5 1 I  ( 5 ) .

Respecte a la renaixenga de la botánica, que s'esdevé a
Europa durant el segle XVL només trol'ra resso, pel que es
refereix als Pais<.rs Catalans. a I'Estudi Generai de Valéncia,
que compta des de la sel 'a fuudació, el  1499, amb una ci tedra
de botánica médica, d 'antuvi  unida a la d'anatomia, i  que més
tard. el  1560, va esdevcnir  independent.  Pere Jaume Esteve
(1500-1556),  en ésser-ne anomenat t i tu lar cap al  1540. herbo-
ritzá l¿ regió i conf'egí els famosos "llibres d'lterbes". A partir
de l  1561 ocupá la  cá tedra  Joan P laqa (1525-1603) ,  i  fou
llavors quan es fundá el primer jardí botánic de I'Estat.

Al  pr incipat destaca Francesc Micó ( i528-?).  metge i
apótccari. natural c1e Vic, que estudiá a Salamanca i es distin-
gí en el camp de la botánica pels seus descobriments de nom-
brose s plantes trobades a cliversos paratges de Catalunya,
especialment a les rodalies de Barcelona i de Montserrat. i
de Casteila. Una d'aquestes plantes fou anomenada "de Micó"
¿r I'obra botánica d'un botánic f'rancés. Jacques Dalechamps
(6),  i  L inné l i  otorgá, poster iorment,  el  nom de "Verbascum
Myconi",  actualment es coneix amb el  nom de "Ramonda
Myconi".
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Una contribució destacada en el camp médic fou la de
Joan Tomás Porcel l  (1528-1580).  en el  segle XVI,  en la l lu i ta
contra la pesta. S'encarregá de l'Hospital de Nostra Senyora
de Grácia de Saragossa i organitzá un servei forqa efectiu. Fou
llavors quan, per primer cop a la seva história, rcalitza autóp-
sies d'apestats: un precedent important de I'anatomia patoló-
gica modema. El l59l  es crea la pr imera Cátedra del món
d'influx paracelsista denominada "Remediis morborum se-
cretis et eomm usu". Els ensenyaments .foren realitzats per
Lloreng Cóqar,  protometge de Valéncia (7).

En el període central del segle XVII apareixen els mode-
rats, amb els intransigents i els innovadors, que haurien d'espe-
rar a finals de segle per a comenqar a ésser escoltats. Volien
transformar la cidncia, obrint les portes a l'Europa de la
revolució científica.

Destaca a l'escola valenciana de medicina, Matías García,
catedrátic d'Anatomia de la Universitat de Valdncia, que con-
tinuá practicant la dissecció i ádhuc ampliá I'amfiteatre anató-
mic. Havia trobat conciliable, d'antuvi, 1a teoria de la circula-
ció de la sang de Harvey amb el  seu saber cientí f ic c ldssic;més
tard, peró, la t i t l lá de "ver i  contagiós" i  par lá "d' immens
dany":  cal ia conservar les ensenyances de Galé. Així ,  en una
greu contradicció utilitzá I'experiéncia per a rebutjar les teo-
ries harveianes sense adonar-se que, d'aquesta manera, feia
seva I'essdncia d'alló que combatia. A Catalunya, Francesc
Morelló defensá la teoria de la circulació de Harvey des d'un
punt de vista galénic (8).

Com antecedent immediat al tema que ens ocupa, cal ci-
tar obligadament el moviment novator de l'últim quart del se-
gle XVII al país Valenciá, els quals s'encarregaren de la intro-
clucció de la nova ciéncia europea a Espanya, tasca que porta-
ren a terme majoritáriament fora de les institucions oficials, a
través de tertúlies, que en llur evolució donaren lloc a noves
institucions i en alguns casos a les Académies que floriran al
segle XVIII. El moviment novator en el camp de les ciéncies
médiques i biológiques s'inicia amb la figura de Joan de Ca-
briada, el 1687, amb la seva "carta filosóllca mddico-chymi-
ca", on es manifesta com a iatroquímic, essent capdavanter en
el moviment d'innovació i renovació científica, conjuntament
amb Gregori  Maians i  Siscar (1699-1781) (9).

El moviment innovador a la Universitat de Barcelona es
troba reflectit a la cátedra mddica de Joan d'AlÓs i Serrado-



ra  (  1617-1695) ,  de ixeb le  de  Jac in t  Andreu,  e l  qua l  p ro jec tá

un amfi teatre anatómic que s'estrená el  1675. Una de les dclc-

trines més progressives fou la d'acceptar la transfusió fent-la
conlpat ible amb la medicina galénica. A més a més Joan d'Alós
redactá i  publ icá la "Pharmacopea Cathalana sive Ant idota-
r iuln Barcinonensium", I 'any 1686, que regulava la preparació

c-le nredicaments, essettt la primera obra catalana que porta el
t i t t r l  dc farmacopea, encara que no es pot considerar com a
t l l .  s inó més aviat com a un formular i .

Tolnant al  carnp de les ciéncies naturals,  ens trobem que
a1 Princi¡rat de Catalunya adquir í  especial  rel ieu la nissaga dels
alrotecaris Salvador per tot  Europa. Establ i rer l  contactes amb
I'igures cientifiqr,res estraltgeres tals cont eis getmans Jussieu.
Simone¿u. Toutncfort ,  Ray i  Sloanc, entre al tres, arnb la f ina-
l i tat  d 'herbori tzar i  portar e tenne obsenaciotrs tant botár l i -
qucs coln médiques. Perieccionaren estudis a Montpel ler,  Mar-
scl la i  Tolosa o11 van conéixer i rnportants pe rsonal i tats cientí-
f i t lues .  [Jn  d 'e l l s .  Joan Sa lvador  Boscá (1598- i681) ,  fou  e l
crcaclor d 'un jardí botdnic a Sant -Toan I)espí.  pr imcr dei
Fr inc ipa t .  L in  a l t r t :  Sahador ,  en  Joscp Sa lvador  i  R ie ra  (1690-
17( r1) .  ins ta l . lá  a  casa seva les  co lecc ions  de ls  scus  avantpas-
sats. in ic iant un musett  conservat avui a I ' lnst i tut  Botánic cle
Barce lona (  l0 ) .

La nova cidrtcia farmacéutica catalana

Dins el  conlext de la l { istór ia de la Farmdcia catalana hi  ha
runa c\poca concreta en c1ué. es pot dir ,  sorgeix una nova cién-
cia. éc l ' ipoca de la l l .h,rstració o el  segle de " les l lums" a casa
rtostra. E,s caractcr i tza aquesta dpoca al  Pr incipat per la creació
i  rr 'novació de noves inst i tucions ci t :nt í f iques. tal  com la Uni-
versi lat  c le Cervera. la Junta de Comerq. la Reial  Acaddmia de
Ciéncies i  Arts.  el  Col. legi  dc Cirurgia, I 'Acaddmia de Medicina.
i el Reial Col.legi de l;arm¿icia de Sant Victoriá de Barcelo
nir  (  I  I  ) .  Els cientí f lcs més dcstacats d'aquestes inst i tucions
foren: Agustí  Yáñez i  Girona. Joan Francesc Bahí,  Francesc
Carbonel l  i  Bravo, Mateu Orf i ia i  Rotger,  Josep Roura. Fran-
cesc Santpons i  Roca. Irrancesc Salvá i  Campil lo,  Joaquim Bal-
cel ls i  Joan Agel l ,  Pere Virgi l i ,  Antoni de Gimbernat,  Josep
Antoni Balcel ls i  Carnps. Josep Antoni Saval l  i  Val ldejul i .
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Raimon Fors i Cornet, Josep Antoni Balvey i Parés i Antoni
Martí  i  Franqués, entre al tres. Si  alhora tenim en compte que
Catalunya estava culturalment vinculada al Roselló. Tolosa i
Montpeller, universitats a les que anaven a estudiar els cata-
lans, veurem com tot aixó contr ibuí de manera decisiva al
desenvolupament del moviment i l . lustrat catald (12).

Per al tra banda I ' in ic i  d 'un procés industr ial i tzador,  el  con-
tacte directe amb la resta d'Europa i  la manca d'universi tats,
concretament a Barcelona ( l3),  contr ibui ien al  fet  di ferencia-
dor del Pr incipat,  de tal  manera que venen homes de ciéncia
estrangers c ' ls quals són col. locats al  f ront d ' inst i tucions cien-
t Í f iques a f i  de perfeccionar- lcs. Entre el ls destaquem el quí-
mic  f rancés  Joseph Lou is  Prous t  (1754-1826) .  F .  Chavenau
(1754-1842) i  Christ ian Herrgen entre al tres.

Tarnbé i  com nlol t  bé és pot deduir  hi  han homes de
ciéncia que' anaren al estranger per tal d'ampliar els seus conei-
xenlents i trasmetre'ls a les noves institucions recién creades o
en fase de renovació. Trobem un exemple d'aixó en la f igura
de Mateu Or f  i la  i  Rotger  (1787-1853) ,  de l  que prec isament
aquesl any 87 es commenlorard el  2on. centenari  del  seu nai-
.rement al  Muscu d'Histór ia de la Medicina de Catalunya pel
seu Director i  i l . lustre histor iador de la Medicina. el  professor
Fel ip Cid. al  Col. legi  de Farmacéut ics de Mal lorca, a la Reial
Académia de Medicina de Barcelona i  el  consel l  insular de
Menorca entrc molts d'al t rcs. Podriern dir  que fou el  pioner
de la medicina legal i  de la toxicologia, essent degá de la Facul-
tat  de Medicina de París (14).  Orf i la assist í  a les classes que
s' impart i ren al  Col. legr de Cirurgia de Barcelona i .  segons el l
mateix relata, els ensenyaments eren d'un nivel l  molt  elevat,
impart i ts per Carbonel l .  Ametl ler.  Vieta. Saint-Germain entre
altres, amb una clara influéncia francesa. fet que clemostra
I 'am bient c ientí f ic barceloní.

Així  ens trobem que Orf i la.  pensionat per la Junta de Co-
lr lerE. rnarxa a estudiar Quírnica a París amb Fourcroy,a f i
d 'ampl iar coneixements. peró s 'hi  queda f ins a la seva mort,
I 'any  I  853.

Proseguint aquest estudi,  veiem que arr ibem al c im de la
química del segle XVII I  amb la nova quínt ica d'Antoine Lau-
rent Lavoisier (1143-1194),  pare dc la quírnica moderna. si
desterrem la química del f logist .  Lavoisier,  conjuntament amb
Bernard Guyton de Morveau. Berthol let  i  Fourcroy. elaborá un
sistema ldgic de nomenclatura quÍmica, que culmina en la pu-
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blicació del seu llibre "Traité élémentaire de Chimie", I'any
t 7 8 9 .

El moviment científic fou viscut principalment per dos ho
mes de cidncia catalans. el abans esmentat Mateu Orfila i Rot-
ger, que fou el pioner de I'aplicació de la química a la medi-
cina legal, i Francesc Carbonell i Bravo (1768-1837), titular
de la cdtedra de química de la Junta de ComerE el qual durant
l'estada a Montpeller féu seves les teories dels mestres france-
sos Lavoisier, Berthollet i Fourcroy, i fou I'introductor de les
noves teories o nova ciéncia química al Principat.

S'ha de tenir en compte que una de les Escoles més bri-
llants de la Junta de Comerg fou la de Química, que es féu
realitat el 1802 amb el farmacéutic Francesc Carbonell de la
que fou regidor. Era a més d'apotecari, doctor en Medicina
per la Universitat d'Osca, i, revalidat el grau a Montpeller, va
estudiar a Madrid amb Proust i Herrgen abans de fer-se cárrec
de la cátedra de Química. Els ensenyaments que impartia
eren merament práctics, la qual cosa motivá que tingués un
accident i perdés un ull. Després de la guerra del francés, es
va fer cdrrec de I'ensenyanga Agustí Yáñez i Girona, home
important en la vida política i científica catalana del se-
gle XIX. Anys després, finalitzada la guerra, s'incorporá de
nou fins I'any 1822 quan un atac de feridura I'impossibi-
litá de continuar la tasca. Llavors el va succeir Josep Roura
(1787-1860) (15).  Carbonel l  es considerá sempre per damunt
de tot farmacéutic, la seva gran passió era I'ensenyanqa i, tal
com diu Moles. era una personalitat dedicada íntegrament a
I'ensenyanE a i a la prosperitat del seu país ( I 6). La seva doble
professionalitat, com a metge i farmacéutic, se'ns presenta
sempre difosa, perqud mai sabem si exercí més com a metge
que com a farmacéutic, o el que és més probable, que amb-
dues professions no fossin altra cosa que I'entorn de la seva
gran afecció docent.

Per altra part, les trabes legals que tenia per a I'exercici
d'ambdues professions van fer que no tingués gran interés en
definir-se d'una manera clara. Si la carrera de químic hagués
existit en les seves époques juvenils, aquesta hagués estat la
seva professió preferida, com ho demostren les seves própies
paraules i els seus decisius fets, en crear l 'Escola de Química de
Barcelona. A causa dels seus coneixements médics, farmacéu-
tics i els encara més amplis de química, es troba amb prou
capacitat creadora per a crear medicaments. Aquesta capacitat
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creadora la demostra en un dels seus treballs: ,.Memoria quími-
comédica acerca de la preparación farmacéutica y usos medi-
cinales del proto-tartrato de mercurio y potasa". De la lectura
d'aquest treball s'arriba a la conseqüdncia que Carbonell posa
en joc tots els seus coneixements, ja que comenEd a escriure
com a químic, continuá com a preparador farmacéutic de me-
dicaments i acabá indicant la util ització mddica del seu prepa-
rat (  I  7).

Investigació dels medicaments químics

Un fet ben cert és, que a finals del segle XVIII i a principis
del XIX, els farmacéutics s'interesaven per la ciéncia química i
les seves aplicacions industrials (18), peró per damunt de tot
es sent ien preocupats, per condixer la composició dels medi-
caments. De forma general, els medicaments eren classificats
atenent precisament a la seva constitució, en medicaments de
composició química no definida o galdnics, i en medicaments
de composició química definida, als que Casaña. en el darrer
quart de segle XIX, qualificaria de "medicamentos especies
fannacológicas o farmacéuticas y medicamentos especies quí-
micas" (19). Grácies a la tasca d'investigadors il.lustres, s'ani-
rien descobrint nous procediments, que permitirien reconéixer
la composició dels medicaments galénics, i per tant, aquests
anirien creuant el ll indar que els classificaria entre els medi-
caments de composició química deflnida. Peró, com molt bé
deia Pascual de Lentisca, "si en la generalidad de los casos los
medicamentos químicos son a la vez especies químicas y far-
macéuticas, esta condición varía en algunas ocasiones, y en-
tonces sin ser diferente la composición del cuerpo, es diversa
su acción fisiológica, y a veces también sus propiedades. El ma-
gisterio del azufre y 1os calomelanos al vapor son más enér-
gicos que el mercurio dulce en gfuesos cristales pulverizados
o que el aztfre sublimado" (20).

Així, doncs, I'andlisi de la composició dels medicaments
no és, ni era fácil pels farmacéutics més experimentats, tal
com es reflecteix a la "Memoria sobre la no existencia de la
sal llamada tartrato mercurioso potásico", en la qual es posa
de manifest la capacitat d'investigació, quant a I'andlisi quí-
mica de medicaments es refereix, de dos grans farmacéutics,
Francesc Carbonell i Bravo, i Raimon Fors i Cornet.
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Alhora que Carbonell anunciava el descobriment d'una "sal
mercurial a base de potassa i óxid mercuriós units a l'ácid tar-
táric" (21) que semblava haver obtingut per evaporació del dit
"licor de Pressavin" (22, 23), un altre farmacéutic, Raimon
Fors, en examinar el producte, sospitá que era una mescla i
no pas una doble sal com propagava el seu autor. El resultat
de llurs investigacions fou presentat a la Reial Académia de
Cidncies Naturals i Arts de Barcelona. Concretament, a la
sessió literdria del dia I de juny de 1836, presentá I'esmentada
memória "sobre la no existencia de la sal llamada tartrato mer-
curioso potásico", atrevint-se a contradir públicament una de
les figures més destacades, Carbonell, que, pet cert, estava
present a la sessió d'aquell dia. Presentá raonaments amb vá-
ries demostracions práctiques, i indicá que la presunta sal
"tartrato mercurioso potásico", no era més que una mescla de
"tártaro soluble, cremor de tártaro y de óxido mercurio-
so" (24).

Considerant que la terapdutica podia enriquir-se amb una
dissolució mercurial, on s'associessin "un ácido vegetal con
otro salino", eü€ atenués llurs efectes, Fors continuá les seves
investigacions, de les que Carbonell desgraciadament ja no tin-
dria notícia, ja que va morir I'any 1837 (25). Posteriorment
Casaña denomin¿i al "tartrato potásico mercurioso", "sal de
Carbonell" (26) i indicá que aleshores no oferia cap utiltat.
Aixó fa pensar que la sal mercurial de Carbonell va tenir certa
difusió, sobretot quan el mateix Fors deia que molts farma-
céutics preparaven equivocadament la susdita sal, per evapo-
ració del "licor de Pressavin", tal qual feia Carbonell (22).

L'acetat potássico-mercuriós de Fors no va tenir segurament
la mateixa repercussió, peró és ben cert que tot aixÓ contribuí
al desenvolupament de l' investigació dels medicaments quí-
mics. El comentari de l' i l. lustre historiador de la Farmácia,
Gómez Caamaño contribueix a refermar aquesta afirmació:
"Fors colaboró en el Periódico de la Salud Pública, atrevién-
dose a refutar a Carbonell, asegurando ser una mezcla lo que
éste creía que era una sal mercurial. Es muy difícil determinar
qué es lo que ambos obtuvieron, pero no es muy aventurado
asegurar que posiblemente fuesen complejos de Werner"
( 2 7  , 2 9 ) .

Si bé és interessant ressaltar noves dades vers I' investiga-
ció dels medicaments químics, més ho és encara ressaltar la
tasca específica del desenvolupament científic dels apotecaris.
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Desenvolupament científic dels apotecaris

Els medicaments quÍmics a Catalunya (S. XVII I) .

Així ,  d 'acrord amb el  ressorgir  cul tural  de l lnals del segle
XVll I ,  s ' instaurá la cátedra de Matemátiques al  Col ' legi  dc Cor-
de l les ,  e l  1151,  que der ivá ,  e l  1764.  en  la  Confere \nc ia  F ís ico
Matemática Experimental .  Aquesta ent i tat  que hauria de perdu-
rar f ins els nostres dies va tenir  el  seu or igen en una rebot iga cle
la ciutat comtal,  que era propietat de Francesc Sala, el  qual
amb al tres dos companys apotecaris.  c inc doctors en rnedi-
cina, dos representants de la noblesa, un canónge. un c.scr ibi .
un ciutadá honrat,  un cadet de les reiais guárcl ies. un hatxi l ler
en l le is i  un individu amant de les ciéncies const i t t ie ix la
denominada "Conferencia Físico-Matemática Experimental" .
Aquests honres no es dediquen a l 'ensenyament ni  son invest i -
gadors en el  sent i t  actual.  són senzi l lament uns professionals
que desitgen ampliar els seus coneixc'ments per tal de transva-
sar l lurs idees en una espdcie de sinergisme cultural .

Així  quan es reorganitza la cont 'eréncia I 'any 1766. són
els apotecaris Mol lar,  Sala i  Sardarions els que s'encarreguen
de la Química demostrant,  d 'aquesta manera una vegada més.
la decisiva inf luéncia que t inguelen els apotecaris en el  desen-
volupament de la química eurol ' rea. Poster iorment la "Confe-
rencia Físico-Matemática Experimental" ,  es denominá "Real
Conferencia Física" i  a part i r  de I 'any 1790 rebé la denomina-
ció de "Reial  Acaddmia de Cjéncies Naturals i  Arts" (29).

El neguit  dels apotecaris es rnanifestá, mit janqant I 'e l ' labo-
ració pel Col ' legi  d 'Apotecaris de Barcelona. 1 'any 1763" d'un
pla d'estudis de Farmácia, que fou presentat al monarca Carles
I I I .

És de destacar que el Col'legi d'Apotecaris de Barcelona
com que no podia aconseguir del poder Reial la creació d'un
Col ' legi  de Farmácia simi lar al  de Cirurgia creat I 'any 1760,
realitzava uns exercicis cientifics setmanals, en els que es
disertava sobre els punts més sublims i contravertits de la
facultat, i feia seguidament la censura corresponent de les
disertacions amb el diáleg i preguntes pertinents. En realitat
és ben palesa la inquietud que experimentaven els apotecaris
barcelonins del segle XVIII per llur professió, ja que pretenien
en gran escala dignificarJa i elevarla a una posició científica
raonable d'acord amb llur pensament il ' lustrat.
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Així doncs, sorgeixen en els últims anys del segle XVIII,
els primers nomenaments de professors de Química i Farmácia,
que recauen en les figures de Joan Ametller i Josep Antoni
Savall. Es des d'aquest moment que apareix ja la figura de
farmacéutic i s'extingeixen els antics apotecaris que es trans-
formen en Llicenciats i Doctors en Farmácia, que canvien sens
dubte el nivell de la professió farmacéutica.

No obstant, en el període de la ll ' lustració tenen lloc una
série de canvis tan inrportants,  que trenquen les motl lures
velles, dintre les quals es formava i desenvolupava I'apoteca-
ria, i evoluciona lentament peró fermament la ciéncia f'armacéu-
tica catalana. Gairebé puc assegurar que I'actitud dels apotecaris
barcelonins, en proposar uns estudis per a la Farmácia, fou la
palanca que engegá tota la mecánica necessária, per tal que la
Farrnácia sortís de la "rebotiga" i s'encaminés cap a la Univer-
sitat, i que la seva decidida actitud influís entre els consellers
dels monarques Carles III i Carles IV per a arribar al fi propo-
sat.

Les normes que es fixaren per aquest canvi o entrepás
de I'apotecari catalá al ll icenciat en Farmdcia, reberen unes
batzegades que no foren difícils de seguir pels apotecaris cata-
lans, peró sí que els obligaren a canviar contínuament de
trajecte (30).

Aquests canvis, als que estaven subjectes els apotecaris
catalans, els trobem per sort a la figura excepcional de Josep
Antoni Savall, que representa I'arquetipus del canvi que hague-
ren de suportar les arts de guarir al Principat de Catalunya
a I'dpoca de la I1'lustració.

Científicament trobem en Savall un fenómen de direcció
contrária a la que marquen les grans figures de la História de
la Ciéncia (31).  D'el les es diu que nasqueren amb una intel ' l i -
géncia superior a la dels seus contemporanis, en un mot, que
nasqueren abans de temps i no foren compresos. No obstant
Savall. que també neix abans de ternps. queda sobtat pel feno-
men de la creació de la nova ciéncia en edat avangada, peró no
per aixó es conforma, sinó que tracta per tots els mitjans de
conéixer-la i dominar-la, en una paraula integrar-s'hi. El seu
esforE decidit queda palés en les conferdncies científiques que
dóna a Manresa i en els seus escrits, entre els que sobresurt el
Discurs sobre la necessitat d'una Farmacopea nova a la ciutat
de Barcelona i Principat de Catalunya, en el qual el farmacéu-
tic Savall es manifesta, peÍ primera vegada, coln un apotecari
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per damunt el nivell mitjri de la seva professió (32).
Abans que es difonguessin per Barcelona les teories de la

nova Farmácia paracelsiana, el farmacdutic Savall tractá per
tots els mitjans que els apotecaris catalans incorporessin a la
seva Farmacopea els remeis químics que s'estaven emprant
definitivament per tot el que es considerava Europa culta.
Quant a les preparacions amb I'antirnoni, element primordial
en aquesta nova Fannácia, comprovem. d'una mallera clara
i contundent, que Savall plantejava ja en el segle XVIII pro-
blemes que encara eren d'interés pels catedrátics de Farmácia
de finals del segle XIX.

En realitat, Savall més que per aconseguir una Farmacopea
catalana de carácter oficial, es preocupava que hi hagués una
unitat de criteri, en quant a preparacions, entre tots els apoteca-
ris i metges de Barcelona, ciutat on s'allotjava i exercia una
activitat sanitária. Sense cap dubte, els diferents tipus de
preparació, la varietat de métodes, i la manca de técniques
científiques amb que s'obtenien aquests "operatos" farmacdu-
tics, feia que les activitats terapéutiques fosin imprevisibles
produin en molta freqüéncia greus perjudicis quant a salut
pública es refereix.

Respecte als ácids minerals, es podien corregir les acrimó-
nies ácides amb medicaments alcalins, segons la teoria flogista,
quan el seu origen fos natural, peró evidentment calia evitar
que tot medicament produís un efecte patológic yatrémic, per
la qual cosa foren necessaris experiments "in vitro" (33).

Si tenim en compte que aquest discurs fou publicat I'any
1788, ens adonem que no s'havia difós encara la nova teoria
antiflogista, és a dir, les teories de Lavoisier no entraren fins
que el capitá del Reial Cos d'Artil leria, Juan Manuel Munarriz,
traduí al castellá el "Tratado elemental de Química presentado
bajo nuevo orden y conforme a los descubrimientos moder-
nos", on es plantejava definitivament el gran problema de la
Química moderna lliure de hipótesis arcáiques, l 'última de les
quals, tot i essent una extraordinária representant, fou la flo-
gista. Per tot aixó, creiem que Savall fou el precursor de Carbo-
nell, a qui doná la base per a introduir la nova ciéncia química
a casa nostra.
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Tasca docent

S'ha d'assenyalar també que quan es tracta d'establir a

Barcelona els Estudis de la Facultat  Reunida I 'any 1799, Joan

Ametller és anomenat catedrátic, i possiblement aquest sug-
gereix a les autoritats el nom de Josep Antoni Savall, que en

I'edat madura era capaQ d'establir els principis de la tlova

Química i Farmdcia, que tant es necessitaven en les apotecaries
barcelonines. Fou a més a més figura creadora i destacada del
Col'legi de Farmácia de Barcelona; el fet cert és que va for-
mant farmacéutics, més ben dit, l l icenciats en Farmácia amb
la qual cosa completa el cercle professional. O sigui, I 'home
que comenqá protestant per la manca de coneixements que

tenien els seus companys apotecaris, continuá ferm en les seves
conviccions, i acabá col'laborant d'una manera activa en la
formació d'aquells individus amb que havia somiat en la seva
joventut madura.

L'hem considerat com arquetipus en aquesta transició, ja

que no solament la realitzá ell, sinó que es féu acompanyar
dels altres apotecaris barcelonins. Si se'l vol comparar amb
Mollar, Morer, Sala. Sardañons, que abans que ell demanaven
els estudis de Farmácia, veurem que, a la realitat, Savall com-
parteix sempre el pensament d'aquests apotecaris, el que passa
és que ho expressa segons la seva especial idiosincrásia.

Posteriorment quan, l 'any 1822, s'extingí el Col'legi de
Farmácia de Sant Victoriá i s'establí I 'Escola especial de la
cidncia de guarir, continuá essent-ne professor junt amb els
metges (34). Aixó durá pocs anys i quan fou restablert el
Col'legi de Farmácia, I'any 1823, torná de nou com a profes-
sor i cap del susdit Col'legi. En resum podríem dir que els
farmacéutics no van arribar a les cidncies médiques per tal de
continuar millorant la tasca dels apotecaris, sinÓ a fi de comen-
qar una nova ciéncia, en la que actuarien independentment i
amb plena responsabilitat, com anys més tard es ratificd a la
Llei Orgánica de Sanitat de 1855 i en les Ordenances de Far-
mácia de 1860.

Si tornem al Reial Col'legi de Farmácia de Sant Victorid,
ens trobem amb quatre farmacéutics destacats, alguns d'ells
ja esmentats, com foren Agustí Yáñez i Girona, que fou
professor de l'assignatura d'História Natural, Josep Antoni
Balcells i Camps de Física-Química, Josep Antoni Savall i
Valldejuli de maté¡ia farmacéutica i Raimon Fors de Farmd-
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cia Experimental (35). Tots ells van fer realitat que els farma-
cdutics fossin molt superiors als vells apotecaris, i el que és
millor, que la societat reconeixés aquesta superioritat i els
donessin ampli crddit. Un d'ells, Savall, morí abans que fos
creada la Facultat de Farmácia, peró els altres Balcells, ydñez
i Fors foren els primers catedrátics de la nova Facultat Univer-
sitária.

L'ensenyament d'História Natural

Quant a les assignatures impartides és convenient ressenyar
que el pla de I'assignatura d'História Natural es dividia en dos
grans grups. Un, format per les ciéncies dels éssers naturals,
en el que devia practicar-se sobretot I'observació: Mineralogia,
Botánica i Zoologia; l 'altre, constituit per les ciéncies que es-
tudien les forces i les propietats: Física, Química, Fisiologia
i Psicologia, el millor medi d'estudi del qual era l'experimen-
tació .

En Mineralogia, Yáñez, explicava els sistemes de Werner i
de Berzelius, en Botánica seguia De Candolle, i, en general,
les obres de consulta d'História Natural eren predominant-
ment franceses, cosa que fa palés I'influx estranger sobre el
Col ' legi .

L'ensenyament de FísicaQuímica

D'altra banda la Física-Química impartida per Balcells es
basava en la neixent Química pneumática. L'estudi de la Quí-
mica es feia segons I'obra d'Orfila, ampliant{a amb les doctri-
nes de Thénard i altres autors. també amb una clara infludncia
francesa (36).

L'ensenyament de Matéria farmaceutica

La matdria farmacéutica impartida en el tercer cu¡s s'iniciá
amb el catedrátic Savall. Tot fent un estudi detallat dels géneres
existents al Gabinet de Matéria Farmacdutica d'aquest Reial
Col'legi, ens hem adonat que Savall en la seva relació els havia
agrupat de la següent manera: ler g¿neres corresponents a
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Matdria Farmacdutica anima[, 2on Matéria Farmacéutica vege-

tal i 3er Matéria Farmacéutica Mineral. No ens estranya absolu-

tament, ja que Savall va escriure un "Tractat de matéria farma-
céutica" per a la instrucció dels alumnes de dit Col'legi, el
primer manuscrit de Matéria Farmacéutica a Catalunya' Está
diüdit en quatre parts: la primera tracta de la matéria farma-
céutica en general i les altres tres de la matéria farmacéutica
mineral, vegetal i animal. La segona part és un tractat de mine-
ralogia, basat en la classificació de Widenmann, en el que, com
és natural, en parlar de l'aplicació dels minerals, es fa preferén-

cia als usos que tenen en medicina.
Com que coneixem I'existéncia d'aquest tractat, ens és

f¿icil de ressenyar com s'efectuá l'ensenyament d'aquesta ma-
téria, ja que en realitat el primer professor de l'assignatura de
Matér ia Farmacéut ica, fou Saval l  des del23 d'octubre de l8l5
f ins el  29 de setembre de 1830, data en que el  succeíBalvey.
Evidentment Savall entengud per Matdria Farmacéutica aquella
branca de la Farmácia que, a més d'estudiar tots els éssers de
la natura, com ho fa la História Natural. s'ocupa dels mitjans
que han d'usar-se per a la nrillor recol'lecció, elaboració i
conservació; i ens fa entendre les alteracions, adulteracions i
falsificacions, a qué están subjectes i els usos a qud s'apliquen.
L'enfocament d'aquesta assignatura coincideix sorprenentment
amb la del Dr. Casares Tejeiro. aproximadament un segle des-
prés  (37) .

Es curiós destacat un otici rebut al Col'legi el 5 de novem-
bre de 1819, en que Orf i la l loa el  catedrát ic Saval l  dient:
"Habiendo manifestado el Dr. D. Mateo Orfila, cuando vino a
visitar este Colegio y a asistir a sus lecciones en la mañana del
día 3. que tendría particular gusto en llevarse a París una raíz
de zedoaria y otra de calaguala con su fronde y fructificación,
de las que existen en el Gabinete de Materia Farmacéutica de
este Colegio y fueron remitidos últimamente por el RI Junta
Sup. Gubernativa a causa de su extrañeza, se trató este asunto
con madurez,y en atención a los distinguidos méritos de dicho
sabio y al aprecio que mostró al Colegio, se acordó unánime-
mente acceder a sus insinuaciones. interpretando la voluntad
de la RI Junta, de lo cual quedó encargado el Catedrático de
Materia Farmacéutica" (3 8 ).

Destaquem ací les conferéncies dominicals, ja que mitjan-
qant aquestes hem pogut arribar a conéixer la situació de
I'ensenyament de la matéria farmacdutica. Cal tenir en compte
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que quan la farmdcia passd a ser Facultat Universitária, es
reemprengueren aquestes conferéncies dominicals amb el nom
d'Académies.

L'ensenyament de matdria farmacéutica a I'Escola Especial
de la Ciéncia de Guarir de Barcelona fou iniciada per I'abans
esmentat Savall, peró en realitat s'encarregá de l,assignatura
Josep Antoni Balcells. perqud Savall demaná la jubilació,
suposem que per tal d'evitar tota classe de discussió i a la
vegada beneficiar tot el possible el seu col.lega Balcells,
afavorintlo en la plaqa de I'assigratura que exercia, ja que
Balcells no tenia cap cátedra en propietat.

Hem trobat les explicacions que es donaven a I'Escola
Especial de la Cidncia de Guarir en un manuscrit inddit. Són
uns apunts escrits de puny i l letra per un dels alumnes d'aquella
Escola, Josep Roca i Duran. Volem destacar el valor d'aquests
apunts, ja que ens donen a condixer el programa i la metodolo-
gia emprada per Balcells en la seva curta trajectória com a
professor de Matéria Farmacéutica. Hem de valorar també que
Roca i  Duran fou un molt  bon alumne. segons es pot deduir
de la qualificació d'excel'lent obtinguda en l'assignatura de
Farmácia Experimental ,  cursada I 'any I824. El cont ingut del
manuscrit ja esmentat ens dóna rrna informació fefaent respec-
te al  concepte, c lassi f icació i  medicaments ut i l i tzats en aquel la
época. Així Balcells diu que: "La Materia Farmacéuticaabraza
todos los cuerpos de la naturaleza que sirven para curar nuestra
salud, con exclusión de los que se trabajan en los laboratorios".
Per estudiar la matéria farmacdutica és necessari conéixer una
sdrie de característiques dels cossos a estudiar com ara són
I'edat, estat dels susdits cossos, carácters físics, químics, com-
posició i mdtodes de conservació (39).

Balcells indica que el farmacéutic ha de condixer també
com poden destruir-se els cossos, tant els orgánics com els
inorgdnics, així com els mdtodes de conservació d'aquests que
classifica en cinc: dessecació, cocció, fred, condiments i aillar-
los del contacte de I'aire, insectes i humitat. Les causes que
modifiquen els cossos són: temperatrlra, aigua, aite, vapor,
agitacií i repós, adició, suspensió, estat meteorológic, altura,
profunditat, graus de longitud i latitud i posició en el globus.

Les operacions farmacéutiques descrites en els apunts de
les lliqons de Balcells són les operacions d'extracció i de combi-
nació. Divideix tanmateix farmacéutiques les operacions far-
macéutiques segons el seu grau de dificultat en operacions
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sencilles i operacions molt difícils i quasi impossibles com les
operacions químiques, oxidació, etc.  Per a recondixer les sub.
táncies, el farmacéutic haurá d'observar els seus carácters físics
i  químics, com calor,  gravetat,  cohessió, pes específ ic i  cr ista-
lització. S'estén després en una sdrie de disquisicions sobre la
importáncia de les formes, colors, sabors i olors dels cossos que
formen la matéria farmacéutica, de tal manera que dedica a
cadascun d'ells un capítol especial.

En el  capítol  dels medicaments en part icular,  Balcel ls
indica que en Medicina són els vegetals els cossos més ut i l i t -
zats i  els que ofereixen més avantatges. Els animals, cossos
menys usats com a medicaments, són molt  act ius, essent
els minerals i altres del regne inorgdnic, els més actius, peró
al mateix temps. els menys adaptables a I 'organisme.

Balcells cita els principals investigadors químics de 1'dpoca.
Vogel.  Fourcroy. Vauquel in,  Thénard, Pel let ier,  Caventou i
Berzelius principalment, per a establir la composició química
de les diverses substdncies medicinals i les seves virtuts guari-
dores. Tanmateix ci ta autors com Guibourt  i  Gómez que
s'han especialitzat en matéria farmacéutica.

La classificació botánica acloptada per Balcells és la clas-
si f icació natural .  que comenqá a ensenyar Jussieu i  modif icá
De Candolle. De I'estudi de la matéria farmacdutica animal
i vegetal de Balcells deduim que I'ensenyament d'aquesta assig-
natura va rebre un gran influx europeu> sobretot francds, essent
el seu nivell altament qualificat. Es interessant assenyalar que
Balcel ls inclou la "veratr ina" (descoberta el  1819) i  l 'emetina
entre els pr incipis act ius de la ipecacuana i  de I 'e l . lébor.  Si  con-
siderem que precisament fou Pelletier qui amb la col.laboració
de Caventou a I'Escola de Farmácia de París va descobrir diver-
sos alcaloids, entre ells, la manera d'aillar la veratrina i I 'eme-
tina, podem deduir que Balcells estava molt ben informat, no
tan sols sobre Botánica. sinó també en I'avenq produi't en
I 'anál is i  de substdncies medicamentoses i  pr incipis act ius.

Referent a la matdria farmacdutica vegetal, Balcells estava
molt  al  dia.  ja que coneixia el  mdtode natural  de De Candol le
per a classificar les espécies botániques. I, si tenim en compte
que classifica la matéria farmacdutica de manera molt similar
a I'adoptada per Guibourt, I 'amplitud i profunditat de les
seves investigacions bibliográfiques. ens queda confirmada
(40) .

Quant a la matdria farmacéutica mineral, que manca
totalment en els apunts, hom suposa que deuria seguir la
1 . )

que explicava el primer catedrdtic del Col'legi de Sant Victorid
Josep Antoni Savall, ja que aquest va escriure un "Tratado de
Materia Farmacéutica, dispuesto por el Dr. José Antonio
Savall y Valldejuli, Catedrático del Real Colegio de Farmacia
de San Victoriano de Barcelona, para la instrucción de los
alumnos de dicho Real Colegio".

La part corresponent a mineralogia es basa en la classifica-
ció de Widenmann i, en la que, com és natural, en parlar de
I'aplicació dels minerals, es fa preferdncia als usos que tenen
en Medicina (37).

Prosseguint I'estudi evolutiu de I'ensenyament de dita as-
signatura, fa que sigui de vertader interés el t-et d'haver trobat
un manuscrit complert, primer manuscrit localitzat, de matdria
farmacéutica, del que fou successor de Savall, Tomás Balvey
i Parés, ja que així ens facilitará poder explicar com s'efectuá
I'ensenyament, el seu contingut i tanmateix I'evolució de
I 'ensenyament de matér ia farmacdut ica (41).

Balvey fou el primer degá de la Facultat de Farmácia de
Barcelona (1845), iniciá la seva docdncia universitária ocupant
el cárrec de catedrátic interí de Farmácia Experimental ( 1824-
1830), cárrec que exercí fins que fou anomenat catedriitic
de matéria farmacéutica I'octubre de 1830. Home dinámic i
emprenedor,  paral ' le lament a la seva act iv i tat  docent,  desen-
volupd una interessant trajectória empresarial junt I'antiga
botica familiar situada a Cardedeu, on crea una fábrica d'al-
cohol i l icors, i a Barcelona establí una nova botica, el 3 d'oc-
tubre de 1833, al  centre de la ciutat,  concretament a la Plaga
Nova, segons consta en el Dispensatori de la Botica Balvey,
que després va ésser inici d'una nissaga farmacdutica represen-
tada avui dia com a tercera generació per l 'Acaddmic d'aquesta
Reial Académia, Dr. Francesc Taxonera.

Amb una notable visió de futur, Balvey fundá l'any 1832
el laboratori de productes químics i farmacdutics, junt amb
els farmacéutics Antoni Bastús i Jaume Codina, que després
es coneixeria com Laboratori Codina Lánglin (42).

Del manuscrit abans esmentat s'han fet diversos trebahs
d'investigació, entre els quals destaquem un, sobre la metodo-
logia de I'ensenyament de matéria farmacéutica a Catalunya,
en el qual s'indica que per tal d'estudiar les substáncies medica-
mentoses, Balvey pren en consideració básicament les propie-
tats químiques d'aquests. Adopta per aixó, encara que sense
mencionar-ho, la metodologia creada per Thomas Thomson
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i agrupa les substáncies en classes, gdneres i espécies, dins el
cliissic esquema linneá.

Certament segueix en tot moment el sistema de De Cando-
lle, autor acceptat i difós a Catalunya pels professors del Col-
legi de Farmácia de Barcelona. A més a més de cadascuna de
les substáncies animals, Balvey dóna la classificació de Linné
al mateix temps que la de Cuvier i Lamarck.

En resum podríem dir, que la lectura crítica de les lliqons
de Matéria Farmacéutica de Balvey, mostra la bona formació
de l'autor en Botánica, Química, Zoologia, Física i Matemá-
tiques. Tanmateix introdueix en llur ensenyament i recomana
l'util ització del sistema mdtric decimal, trenta-cinc anys abans
que fos declarat obligatori per la farmdcia espanyola (43).

Molt interessat en l'evolució de la ciéncia de la seva época,
sol'l icita els serveis per a la redacció de la seva obra d'investi-
gadors de gran categoria científica en les diferents disciplines
que integren la Matéria Farmacdutica. Estructura la seva obra
amb un criteri professional, que el fa fugir de la rígida ordena-
ció botánica i zoológica imposada pels tractadistes de les sus-
táncies medicinals, per tal de centrar-se exclusivament en la
matéria farmacéutica, considerada com a element a manipular
en la confecció del medicament.

La metodologia aplicada per Balvey és un nou intent
d'un especialista, per tal d'obtenir una classificació natural
de les substáncies medicamentoses. discut ible com la d'al t res
autors. peró que mostra una clara evolució tant conceptual
com de la sisternatització de la matéria. especialment si hom
la compara amb els textes utilitzats en l'ensenyament de Matd-
ria Farmacdutica en el Col'legi de Farmácia de Sant Victoriá
de Barcelona fins a la seva transformació en Facultat de Far-
nrácia (44).

L'ensenyament de Farmiicia Experimental

Els orígens de la priictica farmacdutica moderna a Catalu-
nya provenen de comengaments del segle XIX, i queden reflec-
tits en un compendi de farmácia operatória.

Per a I'estudi de la galdnica catalana del segle XlX, ens hem
de centrar, sense cap dubte, en la persona de Raimon Fors i
Cornet, prototipus dels farmacéutics d'aquest segle i testimoni
presencial dels ensenyaments de Farmácia Experimental, des
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de la creació del Reial col'legi de Farmácia de Sant Victorid,
fins a la instauració de la nova Facultat.

La major part dels seus treballs es troben agrupats al seu
"Tratado de Farmacia operatoria". Aquesta obri, que s,utilit-
zd com a llibre de text a la universitat, reflecteix els estudis
galénics del segle XIX. volem fer constar que a comenqament
d'aquest segle l'aportació de nous medicaments va ser extra.r-
dindria, des de I'aillament dels alcaloids fins a la nova concep-
ció de procediments analítics i mdtodes de preparació, per la
qual cosa la seva obra és molt avangada respecte a la primera
part del segle.

Escriure l'esmentat tractat va ser, per al Dr. Fors, una
tasca árdua i difícil, i l i va caldre recopilar escrits dels seus
mestres i dels seus contemporanis estrangers, i, sobretot, es
va haver de basar en tots els resultats que li proporcionaven
les seves experiéncies de laboratori.

Inicia I'obra amb el concepte de Farmácia i Farmdcia
Operatória. definintla com la ciéncia que ensenya a conéixer,
elegir, preparar, reposar i conservar els medicaments respec-
t ivament.

També s'ocupa del medicament, i entén com a tal, tota
substáncia que serveix per a guarir malalties. Especifica que la
manera d'obrar dels medicaments no és sempre per llur acció
química, s inó que moltes vegades depén de l lur acció mecáni_
ca. Tanmateix classifica els medicaments en senzills, compli_
cats, oficinals i magistrals.

Una dada que cal tenir en compte és I'opinió que Raimon
Fors tenia quant a I'Oficina de Farmdcia i a la normativa legal
sobre I'exercici professional.

Una secció interessant és la que escau als instruments, en-
tre els quals hem de destacar els d'ús característic en Farmácia,
citem-ne les espátules, poperes, remenadors. batidors, pindo-
lers, llevabocades, filtres, tamissos, .'Instruments de pirotdc-
nia", fornells. bufadors. caramelles, llums i estufes. Defineix
els vasos conservatoris com instruments, en els quals es guar-
den o dipositen les substáncies medicinals, incloent-hi les
caixes de fusta, pots, flascons, fioles i poms. Com a "vasos
operatoris" cita els alambins i continua amb la descripció dels
instruments de mecánica, de dinámica, d'estática, d'hidros-
tdtica, d'hidráulica i d'electricitat.

Les manipulacions per I'elaboració dels vasos de vidre,
cristall i terra, com també les regles per a construir instruments

25



tubulars, i la manera de gravar sobre peces de vidres i de me-
tall, sQn altres dels molts aspectes que ens ofereix la seva obra
(4s).

En ocupar-se de les operacions farmacdutiques, fa palds
que el Dr. Carbonell fou el primer que va veure la diferéncia
entre les operacions i l lurs productes als que denomina opera-
tos. El Dr. Fors manifesta que: "los operatos farmacéuticos
al ser producto de una operación, se deben exponer en último
lugar, porque para obtenerlos es preciso que se hagan las apli-
caciones correspondientes de todas las demás fracciones de la
Farmacia Operatoria de que supongo debe de tratarse anterior-
mente" (46).

Fors reforma el sistema Carbonell dividint en set classes
les Operacions Farmacéutiques. Quant als Operatos farma-
céutics els divideix en tres sdrie s diferents : "operatos" que cons-
ten d'excipient, "operatos" que manquen d'excipient i "ope-
ratos" químics que no serveixen d'excipient i que no s'han
pogut incloure en les altres séries per raó de dissemblanga i
composició. Cada una d'elles en classes i aquests en géneres.

Cal remarcar que Raimon Fors creá un aparell destil ' latori
de vapor per a ús farmacéutic, demostrant ésser una autoritat
en la galénica puix que establí contacte amb la gran figura
de la farmácia francesa, Souberain, el qual era considerat en
aquells temps com a infalible, en defensa del seu aparell des-
til ' latori (47).

En resum, podríem dir que el Col'legi de Sant Victoriá
va saber unificar els coneixements práctics amb els técnics,
i així I'apotecari, en establir-se les modernes ciéncies expe-
rimentals, passá, sense adonar-se, de ser un artesd a un cien-
tífic d'estil més modern que els seus companys de les altres
facultats majors.

La tasca professional dels farmacéutics catalans com a

químics i botánics notables

Si tenim en compte les consideracions fins ara exposades,
hem necessdriament de deduir que els farmacéutics catalans
són els millors químics del Principat, sense cap mena de
dubte; destaquem solament fora de I'dmbit farmacéutic el
tarragoní Josep Martí i Franqués (48). D'altra banda, són
també uns botánics notables, si bé tenen una séria competén-
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cia amb els metges i altres homes de ciéncia. No obstant, són
més nombrosos els treballs botánics dels apotecaris que els es-
tudis químics. Un fet ben cert és que els apotecaris catalans
es dediquen a la Química com a una ciéncia aplicada útil per
a moltes realitzacions práctiques, així veiem com preparen
pintures, begudes gasoses, máquines de fumigar. etc. I també
tracten de rnilloiar el métode d'obtenció i de purificació cle
substáncies medicamentoses ja conegudes (49).  En la Botánica
es mostren com uns científics purs, accepten els mdtodes de
Tournefort i els posteriors estudis taxonómics de Linné i de
De Candol le.

Aquesta afecció a la Botánica sembla ldgica a primera
vista, si tenim en compte la gran tradició galénica de la Farmá-
cia i  la moda europea envers aquest t ipus d'estudis;cal  recor-
dar els ll igams entre Franqa i Catalunya, Perpinyá, Tolosa i
Montpeller on reberen molts catalans, que hi anaren a perfec-
cionar llurs coneixements en el camp de la botánica, medicina
i de la química.

Cal tenir en compte que d'enqá de la victdria de Felip V en
la guerra de Successió, el centralisme fou aclaparador, així
doncs, I'escola botdnica catalana traslladá el seu centre de
gravetat a Madrid, concretament al Jardí Botánic, fundat
I'any 1755, institució en la qual incidirien els científics cata-
lans.

Entre ells podem destacar el catalá Josep Quer i Martínez
(1695-1764),  al  qual junt amb Joan Minuart  (1693-1768),
foren confiats els ensenyaments de botánica.

Quer era de Perpinyá, vinculat, peró, amb Catalunya Sud,
on s'hi formá. La seva obra acabá de ser publicada pel botdnic
castelld Casimiro Gómez Ortega (1741-1810), que fou també
director de I'esmentat Jardí Botdnic conjuntament amb el
farmacéutic catalá Antoni Palau i Verderá, natural de Blanes
i que exercí la seva professió a Tordera. A ell es deu la intro-
ducció de les teories de Linné a Catalunya i a la resta de
I'Estat Espanyol, per la qual cosa traduí la "Filosofía y fun-
damento botánico" i la part práctica titulada "Species Plan-

tarum".
Cal tenir en compte que la majoria dels botiinics catalans

eren seguidors de Tournefort (1656-1708), francés, testaura-

dor de la ciéncia botánica i predecessor del gran naturalista

suec Carl Von Linné (1707-17'78). L'estada del deixeble de

Linné, Lófling, dividí els botánics en partidaris de Tournefort

i partidaris de Linné. 
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Successor de Quer, fidel a Tournefort al Jardí Botánic, fou
Miquel Barnades, fil l de Puigcerdá, autor de "Principios de
Botánica", que havia estudiat a Montpeller i que exposá el
sistema científic suec en les explicacions de cátedra, cosa que
ens demostra un deixeble seu, el célebre José Celestino Mutis,
elogiaf pel mateix Linné (50).

Al Principat cal destacar tota una dinastia de farmacéutics
d'Olot, la nissaga dels Bolós. Entre ells destaquem Francesc
Xavier Bolós Germá (1773-1844), el qual estudiá a Barcelona
amb la gran figura de la ciéncia Carbonell i Bravo, es relacioná
amb altres botánics catalans i estrangers, cosa que li permeté
confegir  un herbari  de més de sis mi l  plantes (51).

En resum podrÍem dir que bairebé tots els farmacéutics
i molts metges, com Francesc Salvá i Campillo s'afeccionaten
a la Botdnica. L'herbari del Dr. Salvá es conserva avui a l'Aca-
ddmia de Medicina de Barcelona (52).

Molts altres farmacéutics catalans es distingiren, en el segle
XVIII ;  en el  camp de la Botánica, entre el ls c i tarem Lluís
Blet i Gacel. farmacéutic de Lleida, que fou Apotecari Major
de Cambra, President de la Junta Superior Governativa de
Farmácia i Creador del Jardí Botánic d'Algesires. Pere Abat,
natural d'Igualada que fou director i catedrdtic del Jardí
Botdnic de Sevilla i Joan Doménech Arnau, farmacéutic de
Tarragona, autor d 'un valuós herbari  (53).

Influéncia i incidéncia cientifiques franceses

Es ben palés doncs, l ' influx i incidéncia científiques en
I'dpoca de la Il.lustració, peró també és important ressaltar
el paral.lelisme i relació docent entre Franqa i Catalunya,
en el primer terq del segle XIX, en el que predomind una cla-
ra influéncia científica francesa en la Química, a Catalunya.
De les paraules del farmacéutic Balcells i Camps, es dedueix
que, d'acord amb els químics d'aquella época, tenia molt arre-
lat el concepte de que tant els elements com els compostos,
possei'en una categoria extracientífica en relació amb la seva
importáncia i util itat en la indústria, I'agricultura i la propia
vida. Era quasi inconcebible perdre el temps en un estudi que
no tingués una clara i prompta aplicació pr¿ictica;possiblement
d'ací prové l'enorme importácia que assolí la química farma-
céutica, ja que I'aplicació no podia tenir un rang superior al
de la consewació de la salut dels humans.
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Veiem, doncs, que Balcells es preocupa fonamentalment de
crear una taula mnemotdcnica, per tal de faóilitar I'estudi de la
Química als seus alumnes del Reial Col.legi de Farmácia, tot
seguint les normes reformistes del pla d'Ampére que es realit-
zarenl'any 1834 per Henri i Guibourt.

Estudiant les classificacions franceses de I'dpoca, es pot
comprovar, que la classificació de Balcells té molts punts de
semblanga amb les de Baudrimon, Dupasquier i Hoeffer, enca-
ra que, si establim un paral.lelisme entre aquestes classifica-
cions i les que es realitzen d'acord amb els coneixements ac-
tuals, creiem que la de Balcells era una mica més perfecta.

En resum, podriem dir, que durant el primer terg del se-
gle XIX, I'ensenyament de la Química al Reial Col.legi de Far-
mácia de Sant Victoriá, únic centre oficial, on es cursaven
estudis de F-armácia a Catalunya, es realitzd d'acord amb la
partenqa seguida en els centres docents de Franqa, dedicats als
estudis de Farm¿icia.

Precisament per aquestes dates, s'estava gestant la revolu-
ció química amb I'aparició de les teories unitáries, en la que
tanta influéncia tingueren els químics francesos Dumas. Lau-
fent, Gerhardt i d'altres. Peró quan la Farmdcia Catalana, el
1845, s ' integra a la Universi tat ,  Balcel ls ja no expl ica aquesta
disciplina i la deixa a un altre farmacdutic més jove, Tomás
Balvey, ja citat anteriorment, que segurament podria compren-
dre millor les modernes concepcions unitáries i la teoria dels
"tipus", antesala de la valéncia química (54).

Descoberta científica en la societat catalana
per un farmacéutic

Segons ens consta per les dades facilitades pel company
Santiago Riera i Tuébols, historiador de la ciéncia cafalana, a
mitjans del segle XIX, en el si de la societat catalana sorgeix
una descoberta científica pel farmacéutic Joaquim Balcells i
Pascual (1807-79), catalá i doctor en Farmdcia. Nascut a Sant
Martí de Provenqals es graduá batxiller en filosofia al Col.legi
de Sant Victoriá, on va atdnyer la ll icenciatura i el doctorat
en Farmdcia. Cursá així mateix, Física i Química al "Real
Colegio de Farmacia de San Fernando de Madrid", i mate-
mátiques, a més de taquigrafia i catalá, a les escoles que la
Junta de Comerg mantenia a la Ciutat Comtal. La seva carrera
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professional, com ho era la docent, pot semblar sorprenent'

mirada des del punt de vista d'avui dia; cal, peró, considerar-

iu 
"o. 

normal, si ens situem en el terg cent¡al del segle XIX

;;;t, én no úuu.r-." produit encara úna acusada diferencia-'

ció 
'de 

matéries, producte d'una especialitzacií de la ciéncia

que no trigará en presentar-se de manera progressiva i i¡rever-

,ibl", utt llicenciat en farmácia podia esdevenir catedrátic de

físicá, publicar temes sobre química, presentar memóries

sobre la mdquina de vapor en una Escola Industrial i inves-

tigar sobre el cólera, la qual cosa va fer Balcells (55)'

Com acaddmic de la Reial Académia de Ciéncies i Arts de

Barcelona, va presentar diverses memóries, entre les quals cal

destacar-ne una, en qué es tracta els mdtodes que es segueixen

a Anglaterra i FranEa, a fi d'obtenir adobs amb ossos, sang i

altres residus orgánics, tot considerant que un adob és tan

més bo, com més nitrógen i fosfats contingui' Un altre era:

una "Memoria Químico'Farmacéutica sobre el valerianato de

Zinc",llegida a la Societat Filomática de Barcelona, el7 de se-

tembre de 1845. A més, Joaquim Balcells va investigar sobre el

cólera i ultra donar a la llum els resultats de les investigacions,
va fer-ne arribar notícia a l'Académia de Medicina.

Durant I'epiddmia de cólera que assold Barcelona l'estiu

del 1854, Joaquim Balcells varealitzar determinades experién-
cies, de les que en tragué concretes conclusions. Unes i altres
van ésser publicades a "El restaurador Farmacéutico" i a
"El Porvenir Médico" I'octubre del mateix any, prova de la
importáncia que les hi concedí (56).

Del primer experiment que realitzd Joaquim Balcells en
va treure dues conseqüéncies: que la transmissió del cdlera té
lloc a través de I'aire i que I'agent és la "procreación animal-
cular microscópica", i sense dubtes assegurá a continuació que
"eleva a la categoría de teorema 1o que ahora no pasaba de
opinión problemática" (57). Si aquesta primera observaciÓ
havia estat feta a finals d'agost, la segona la realitzit el nou de
setembre: va col.locar un got amb aigua de manera idéntica
a com ho havia fet el primer cop, peró aquesta vegada en una
sala de malalts de cólera de l'hospital provisional de Betlem.
Al cap de tres dies havia aparegut també un pósit blanquinós,
aquest cop més glan, i en observar al microscopi una gota de
I'aigua infectada, "quedamos con los ayudantes admirados al
ver la indefinida variedad de infusorios tanto en magnitud
como en figura". Balcells en va identificar tres tipus: "cocci-
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nella", "oniscus" i "termes". Es curiosa I'observació final
d'aquesta experiéncia: "A pesar de ser tan distintas las varie-
dades de estos tres tipos de infusorios, no se observaba que se
devorasen los unos a los otros, como sucede con los infuso
rios procreados por las sustancias alimenticias;es probable que
su instinto esté limitado a nutrirse de los fluidos segregados
en las cavidades de los animales mayores" (58). Hom pot
observar la bona estructuració de I'article, en el que aprofita
I'exposició dels fets per anar bastint progressivament la seva
teoria.

En una tercera versió verifica, un xic sorprés, que malgrat
aillar el got, al cap d'un mes els vibrions no nomes continuen
vius sinó que el nombre augmenta.

El 9 d'octubre efectua una quarta experidncia: experi-
menta I'acció del sofre, de I'arsénic i del mercuri sobre els
vibrions colérics. D'antuvi va atacar la gota saturada d"'onis-
cus" amb sulfur de calci: els efectes es notaren ja en apropar
aquest darrer a aquella, de tal manera que, quan s'esdevingué
el contacte, la mort dels vibrions fou un fet general i total.
Després emprá un arsénic i, si bé els microorganismes mori-
ren també, I'efecte no fou tan espectacular segons I'autor.
Finalment, quan va emprar el sublimat corrosiu -clorur mer-
cúric-, "tardaron los infusorios tres segundos en extinguir
(sic) su movimiento convulsivo". I conclou: "Estos resultados
me inducen a creer que el azufre, tan inocente respecto a la
naturaleza humana es más activo anticolérico que los prepa-
rados de arsénico y de mercurio" (59).

Després d'una cinquena observació, no directament relacio-
nada amb els "vibrions coldrics", i d'explicitar que hom podia
fer moltes més proves, ja sigui canviant els agents terapdutics,
ja el tipus de vibrions, esperonat el nostre home pel dramatis-
me i  la crua real i tat  d 'una epidémiacom la de I 'any 1854, pas-
sa tot seguit a redactar deu bases, en les que exposa les mesures
profildctiques i terapéutiques que cal seguir segons el seu parer.

Sense detallarles una per una, sintetitzem tot seguit les
conclusions a qué arriba Joaquim Balcells, el qual comenEa per
distingir I'agent extern que els anomena "vibrions" i I'agent
intern, que consisteix, segons paraules seves, "en la mayor o
menor cantidad de fluidos en fermentación amoniacal que
tiene cada individuo... y que le constituye en una predisposi-
ción muy contingente de llamar y multiplicar indefinidamente
los antedichos animálculos" (60).
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A continuació, després d'insistir que' aquells au9 no tin-

suin dintre seu fluids en fermentació amoniacal' o bé que ha-

;. ;;i;;;;iLis teixits amb substáncies repelents de la invasió

E*i.irru, no poden caure malalts de cólera' especifica que' els

""" 
.J-i.".n tendéncia a emmalaltir d'una vital afecció, són

Jü-¿l¡ilt, els qui duen una vida sedentária iio dormen en

llocs humits i, en general, "los que con comidas indigestas o

aon putionas violentas trastornan su salud"'

A la base setena' raona' com a conseqüéncia de les expe-

riéncies realitzades, que la transmissió dels microorganismes té

iio" p"t l 'aire;per bé que, exposa, els susdits vibrions -"ani-

málcülos"- ataquen d'antuvi els pulmons, "en la mayor parte

á. tot casos, especialmente si los atacados cargan su estómago

con alimentos indigestos (sic)' la invasión animalcular pasa

rápidamente de la Lavidad vital a la natural y de ambas al

ll i imo re¿ucto de la vida que es el encéfalo..." (61). A través

d'aquest mecanisme s'expliquen' diu, I'autor, els vómits i la

diaieaque poden acabar amb la vida de I'individu'

I arribem ja ala profilaxi i a la terapéutica'

ó""., fa" referéncia a la primera' a més d'accentuar les

.".rr.". higiéniques, convé fregar la pell, segons Balcells' al

;;;t. un óp ui ¿iá, amb un drap impregnat aparts iguals de

r.ttfut de calci i aigua sedativa, i ' ensems, beure diariam€nt

"un vaso de limonaáa sulfúrica", amb nou gotes d'ácid sul^fú-

r i c d i l u i . t . P e l q u e e s r e f e r e i x a l , e v a c u a c i ó d e l s f l u i d s e n f e r -
mentació amoniacal, "lo mejor es tomar :una vez a la semana

una papeleta de dos dracmas de sobre-tartrato de potasa y

un esirupulo de la flor de azufre" (62)'

Respecte a la terapéutica, cal d'antuvi eliminar els fluids

en fermentació a base de dosis adequades de pólvores d'ipeca-

."u"u- Després, cal atacar els vibrions amb "píldores sulfúreas

de Etíope mineral y magisterio de azufre, tomado a cortos

intervalos 
".r "o.páRía 

áe las infusiones theiformes" (63);

iamU¿, enemes dlnfusions de láudan, friccions amb rom

amoniacal, emulsions amb bálsam del Perú... Mai, peró, acon-

sella, ni substáncies verinoses ni alcohóliques'
E n d a r r e r t e r m e , p e r e v i t a r q u e l ' e p i d é m i a p e r s i s t e i x i o

rebroti si ha minv at, óal fer fumigacions de les que n'expli-

cita un exemple belt concret: "Para un aposento de unos trein-

ta metros cúbicos de capacidad se mezclan en una cazuela

onza y media de polvos de azufre, otro tanto de nitro con un

dracma de oropimente; se hace la deflag¡ación con una ascua;

se desprende en abundante.humo espeso deletéreo que se de.¡a
coobar (sic) por nu^eve horas en el aposento cerrado para que
tenga el tiempo suficiente de desempeñar su acción desinfec_
tante" (64).

Acaba I'article, gairebé proféticament, expressant el
desig de ser escoltat: "Además ra lección de óste ,iri",nu
bielemental para el cólera es muy probable que sea 

"; 
G"-

ción general para las demás enfermedades epiiémicu.. ,óiuf¿que mis amados comprofesores Bofill, Guardiola, Font v óa._
bonell se hubiesen podido aprovechar de las saludabres u"iáu-
des que encierra esta lección, que no hubieran sido víctimas de
la epidemia de Barcelona y ojalá que todas las ciudades de Es-
paña que hayan participado del azote aprovechen esta tosca
lección, especialmente sobre la desinfección, para que no
vuelva a retoñar la epidemia en la primavera, que ló dudo
mucho atendida la historia de lo pasado,, (65).

Hem d'assenyalar que l 'any 1854, nogensmenys, en el
context de la cidncia europea. la bacteriolo'gia i la immuno-
logia hi trobaren un camp ben abonat que havia de facilitar
els éxits que ben aviat serien assolits. No és pas una casualitat,
que no només Balcells es fixés en les diferents classes de vi-
brions, que romanen en I'ambient que envolta el malalt de có-
lera: F. Paccini a Itália i Costa Simoes i Macedo pino a la
veiha Portugal, són altres casos a considerar; les circumstán-
cies, peró, eren semblants a les que va trobar el nostre compa_
triota. Definitivament hauria d'ésser Koch qui assumís la
responsabilitat del descobriment.

Influéncia germánica en la docencia farmaceutica catalana

També a mitjan segle XIX, s'iniciá a I'estat espanyol
una tendéncia a acceptar els sistemes didáctics i d'investi-
gació seguits a Alemanya. Aquesta que podem denominar
influéncia germánica s'iniciá amb Julián Sanz del Río, que fou
el propagador i difusor de la filosofia kraussista que aprengué
a la Universitat de Heildeberg (66).

Giner de los Ríos fou el creador, amb altres, de la Junta
per ampliació d'estudis, de la qual va sorgir precisament la
idea d'enviar joves professors a Europa per tractar d'aixecar
el nivell de la investigació, essent la meta preferida les Uni-
versitats alemanyes.
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A l e s F a c u l t a t s d e F a r m d c i a , c o n c r e t a m e n t a B a r c e l o n a e s
v a n o t a r a m b g r a n i n t e n s i t a t a q u e s t a i n f l u é n c i a g e r m i i n i c a .
Entre els profeisors que tractaren d'implantar la teoria i la

pi¿.ti.u clé tes universitats alemanyes, trobem principalment

ior"p Casares Gil, Enric Moles Ormella, Josep López iCapde-

pán i ngurtí Murua i Valerdi. El Professor Casares, catedrátic

á. f¿.ni.u Física aplicada a 1a Farmácia i Análisi Química i

en particular dels aliments, medicaments i verins de la Facultat

de Farmácia de Barcelona, aplicá no sols els seus coneixements

de la Moderna Química alemanya en la seva docéncia, s inó que

fou un incansable propagador de la teoria de la coordinació

de Werner (67).
Casares i Murua es formaren amb una de les més cdlebres

figures de la cidncia germánica, potser la de més relleu his-

tJric en la euímica orgánica, Adolf von Baeyer i treballaren

en el laboratori d'investigació analítica amb els Drs. Bender,

Hobein i Greb.
Les conclusions indicades per aquests professors són que:

..El profesor explica con absoluta libertad de método hablan-

do de las diversas teorías en el momehto mismo en que se

hacen necesarias para la comprensión de algún hecho experi-

mental a cuya realizacíón se subordina todo" (68)' Moles'

professor auxiliar de Barcelona i posteriorment catedrátic de-Química 
inorgánica de la Facultat de cidncies de Madrid, im-

plantá la mateixa técnica de la investigació alemanya -en- el

institut Nacional de Física i Química Fundació Rockefeller.

La teoria I'explicava seguint la norma del professor Ephraim,

que eliminava totalment les velles docdncies descriptives ante-

riors i creava una nova sistemdtica fonamentada en el sistema

periódic de Mendelejew (69).

Influx anglés

D'altra banda per estudis realitzats sobre la infludncia es-

trangera, s'ha averiguat que Raimon Fors' I'any 1845, informá

de la possibilitat d'aplicar a catalunya el métode original i

rápid utilitzat pels anglesos a Birmingham per la fabricació de

cerussa (70), qúe tenia la propietat de facilitar la cicatrització
de les llagues i se'l creia sedant i corrector de les neurdlgies
rebe ls  (71) .

3 4

Interrelacions entre farmacéutics catalans i estrangers

Queda ben patent que des de sempre han existit contactes
mutus i relació entre professionals farmacdutics de diferents
paisos. Es bo que la cidncia es beneficii d'aquestes interrela_
cions que tenen com a finalitat donar a condixer descobri_
ments notables i noves metodologies, que suposen sense cap
dubte una constant renovació científica(72).

Aquests contactes entre farmacdutics catalans i estrangers
s'ha donat, principalment, en tres vessants: farmacéutics que
són becats per ampliar estudis i investigar a I'estranger;farma-
cdutics que es desplacen a altres paisos per ampliar estudis,
especialitzar-se i realitzar investigacions científiques i farma-
cdutics que formen part de comissions i expedicions de carác-
ter científic a altres paisos.

Com a resultat d'aquests contactes i intercanvis d'expe-
riéncies i coneixements, es fa patent una clara influéncia inter-
nacional a tots els nivells, des de I'activitat docent i investiga-
dora (es segueixen unes línies de treball i metodologies empra-
des en altres paisos) fins la purament professional, a nivell
d'indústria farmacéutica i química (73).

A finals del segle passat i principis del XX, es va fer patent
un esperit renovador, promogut en els estudis de Farmácia
per l 'ampliació de les funcions del farmacéutic en els múltiples
problemes de la salut pública, i pel carácter, cada vegada més
práctic que adquireixen aquests estudis.

S'introdueixen, en els plans d'estudi, assignatures com
I'Análisi d'aliments, Bacteriologia, Química biológica, entre
altres, que són totalment noves i que exigeixen una base cientí-
fica de coneixements, de la que estaven mancats totalment, i
una posterior investigació.

Aquest motiu indueix les Institucions. Governs. Instituts
i Facultats a becar farmacéutics per tal d'ampliar els seus es-
tudis i especialitzar-se, treballant sota la direcció dels millors
investigadors estrangers.

Un dels pioners de la nova Universitat catalana entroncada
amb Europa, sobre tot amb les Universitats alemanyes, fou el
Dr. Murua Valerdi, ja mencionat, del que tenim notícies fe-
faents respecte a la segona estada a Alemanya per les seves inves-
tigacions, realitzades amb el Dr. Beckmann a Leipzig, sobre
Práctiques de Química; Química de les matd¡ies colorants
orgániques amb el Dr. Heller i d'História de la Medicina amb
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el prof'essor Sudhoff (74).

Un altre dels pensionats fou el Dr' López Capdepón, Cate-

drátic de Química Inorgánica a la Facultat de Farmácia de

Barcelona, que estudiá amb Ostwald, Beckmann' Rassow i

altres ja citats anteriorment (75).

Un altre catedrátic de la mateixa Facultat fou el Dr' Josep

Deulofeu i Poch, nat a Figueres (Girona), que és becat per tal

d'ampliar els seus estudis a París sota la direcció del Dr. Paul

Lattéux, sobre bacteriologia, histologia i microfotografia i prac-

ticá en el servei antirrábic de I'Institut Pasteur de París, amb

els professors Dujardin, Beautmetz i Jules Viales (76). Deulo-

feu fou el primer professor de Bacteriologia a la Facultat de
Farmácia de Barcelona i va tenir com a ajudants seus i deixe-

bles a dos il ' lustres acaddmics. afortunadament membres
actius d'aquesta Reial Académia de Farmácia el Dr. Oliver
Suñé i el Dr. Cullell.

Del barcelonés Enric Moles Ormella, del qual ja hem fet
esment abans, només cal ressaltar que es pot considerar com
el fundador de la Química-Física a Espanya, junt amb els
professors Blas Cabrera, Obdulio Fernández, Josep Casares
i  al t res. Sota la direcció del Dr.  Moles, I 'any 1918, el  barce-
lonés i catedrátic de la Universitat de Barcelona, el Dr. Josep
Pascual i Vila, realitzá un curs práctic de Físico-Química,
Electroquímica i Electroanálisi en el Laboratori d'Investiga-
cions Físiques, creat per la "Junta de Ampliación de Estu-

dios". Es becat conjuntament per les Facultats de Cidncies
i Farmácia. Realitzá treballs d'investigació en el camp de la

Química Orgánica amb el professor H. Wisland a Friburg,
practicant la microanálisi orgánica amb el professor Pregl a
Graz (Austria).

Entre els farmacéutics catalans que es desplacen a altres
paisos per ampliar estudis, especialitzar-se i realitzar investi-
gacions científiques, destaquem Ferran Bou i Gascó d'Al-
cora (Castelló), que, I'any 1853, es traslladá a París Ón conva-
lidá els seus estudis de Farmdcia i guanyá, per oposició, una
plaqa de Farmacéutic a I'Hospital Gene¡al. Després aná a
Londres i Sudamérica per tal d'ampliar estudis. S'establí a
Cebú, on va montar un gabinet químicofarmacéutic i torná
a Espanya I'any I 867.

El farmacéutic catalá, de Verges (Girona), Ramon Mar-
qués i Matas es traslladá a París per concórrer amb els seus
productes a I'Exposició Universal, que es celebrá a la capital
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francesa, i visitá després dil 'ersos paisos europeus (Suissa,
Austria, Bélgica i Alemanya). mogut per l ' interés a cónéixer
els avenEos científics relacionats amb la seva professió.

Per altra banda, el farmacdutic catalá Rafael cusí i Fortunet,
nat a Garriguella (Girona), fou auxiliar en el laboratori d,assaig
i valoració de medicaments, especialitats i remeis de fórmula
secreta, del Institut Farmacéutic de la Universitat de Berlín.

El seu cosí germá Joaquim Cusí Fortunet nat a Llers (Giro_
na), comenqá la fabricació de preparats oftalmológics en la
seva farmácia de Figueres i posteriorment fundá els laboratoris
Cusí que continuen funcionant en I'actualitat, en els quals
treballá Rafael Cusí Fortunet com a director tdcnic.

Una breu al'lusió al farmacéutic de Girona Esteve Cardelús
i Carrera, que es traslladá, l 'any 1907, a Munich per especialit-
zar-se en análisi química, estudiant a la politécnica de la ciutat
germánica. Afi d'ampliar els seus estudis, marxá a Ginebra, el
f'armacéutic barcelonés Novelles i Roig, on seguí els cursos
d'ampl iació a I 'Escola de Química i  a l ' Inst i tut  de Botánica.
Estudiá també a les Escoles de Farmácia de Montpeller i parís,
i  a  l ' l ns t i tu t  Pas tcur ,  l ' any  1907.

Abans de doctorar-se, el farmacéutic rnallorquí Josep
Sureda Blanes, completá els seus estudis de euímica Orgánica
a la Universitat de Munich i prosseguí els seus estudis i inves-
t igacions a Suissa, concretament a I 'Escola Pol i técnica Federal
de Zurich.

Cloem aquest apartat amb el farmacdutic Establier i Costa,
el qual es traslladá a París amb la finalitat d'ampliar els seus
estudis. En 1932, fou nomenat secretari técnic del comité de
coordinació de Terminologies cientí f iques, del  comité d'estu-
dis sobre Ir i tohormones (Paris).  sclrre les noves teor ies de la
Física (Varsóvia),  sobre els fonaments dc la tnatel tr i t ica 1Zu-
r ich).  sobre e1 magnetisme (strasburg),  mesurcs de les radia-
cions ioni tzants (Groningen) i  sobre terminologia de la Genét i-
ca i  Citologia (Londres).  Establ ier t rebal lá clurant quatre anys
al Laboratori de Química Fisiológica de la Universitat de
Strasburg, dirigit pel professor Schaeffer, i fou finalment
Secretari Técnic de Comité de Consellers científics de ia
Societat de Nacions.

Entre els farmacéutics catalans que formen part de Comis-
sions i expedicions de carácter científic a altres paisos, desta-
quen Ramon Botet i Jonulla. natural de Palamós (Girona),
que fou anomenat, l 'any 1870, ajudant de la Comissió Espa-
nyola que es creá per tal  que, en unió de la dels E.E.U.U.,
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estudiés, a la il la de Cuba, l 'epidemiologia de la febre groga
(77) .

Influéncia americana

A finals del segle XIX i a principis del XX, sorgeix de nou
una lleugera influéncia americana plasmada en les obres cien-
tífiques de Casares i com a repercusió notable a través de la
Societat Espanyola de Física i Química, de la que formaren
part professors de la Facultat de Farmácia de Barcelona i
farmacdutics catalans com Casares, Moles, Joan Bofill, Rafael
Cusf, Roman Casares. Benet Oliver i Rodes, que a més fou
el que assolí I'assentament de les análisis clíniques i químiques
(en especial d'aigües), Santiago Piña, Salvador Tayá i Filella
i Enric Soler i tsatlle entre altres molts. essent admés com a
soci honorari d'aquesta societat el Dr. Alexander Smith,
professor de la Universitat de Colómbia de Nova York, en
data  de l  3  de ju l io l  de  191 l .

Concretament en els "Anales de la Sociedad Española
de Física y Química", es troben alguns dels articles realit-
zats pel Dr. Casares en col'laboració amb Santiago Piña,
relacionats amb la composició i análisi dels gudisers i fonts
del Yellowstone-Park d'América del Nord (78).

Un dels més eminents botdnics del nostre país, el catalá de
Cadaqués (Girona), Frederic Trémols i Borrell, membre de la
Societat Botánica barcelonesa que juntament amb Joan Teixi-
dor, Ramon de Bolós i Estanislau Vayreda foren els millors
deixebles farmacdutics d'Antoni Cebriá Costa fundado¡ de
l'escola catalana moderna de Botánica. Fou comissionat
(1879), per la Diputació de Barcelona per tal que desenvolupés
un exhaustiu estudi del cep i la viticulfura als E.E.U.U. Per
aquelles dates. s'havia declarat una auténtica plaga en els ceps
europeus. Gran Bretanya, FranEa, Itália, Hungria i Espanya,
veien afectats els seus ceps per la terrible "Philloxera vastatrix".
Aquesta aparegué principalment a l'Empordá. La qüestió era
molt greu, afectava profundament Catalunya, regió vinícola de
gran importáncia. S'elegí el Dr. Trémols (Catedrátic de euí-
mica Inorgánica de la Facultat de Farmácia de Barcelona,
des de l862,el qual, malgrat esser químic i farmacdutic, sentia
gran afecció a la botánica, la qual cosa era ben palesa des dels
seus primers treballs), per estudiar quins eren els ceps que
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mil lor resist ien 'epiddmia. sufragartJi  les despeses t lel  v iatgea ls  Es ta ts  Un i ts  (79) .
Establí  contacte amb l 'Acadérnia de Ciéncies de Novaorleans i  v is i tá ers _estats de Mississipi ,  Alabama. Kentuciy,

Tennesy, Missouri ,  I l l inois,  Ohio, Virginia.  MaryianJ,--p"". i f_
van_ia, New yersey i New york. cleturant_se principalment
a St.  Louis,  Corúmbia. pi t tsburg, washington. g" i i l ; . .
Phi ladelphia i  Niágara (80).

Aquest inl lux americd es fa palés també en al tres farmacdu_
t ics catalans conl Ramon casamada Mauri .  Giner Al iño. u"r.r
Tarragó i  Romeu entre al tres (  8l  ) .

CONCLUSIO

Podem assenyalar que sota res infrui 'c ies esmentades. pr in-
c ipa lment  t l c  p ¡ ¡ ¡ ¡  c le  l ' t ' sco lu  t rc  Frank l i r r l .  es  p rodue ixen ers
orÍgc-ns en pro de la senzi l la noció f is iológica de la immr-rni tat
e n  l a  e s c o l t  c ¿ t t l l a n u

Així doncs. podeut assenyalar que ia f is iologia, per un
cos ta t ,  e ls  es tud is  qu í rn ics  o rgan ics .  per  L l r  a l t re ,  ie rs  resu l ta rs
dels estudis biologics. després d'un procés nloclerni tzador.  on
no podem excloure cls nivel ls d ' integraci ír  en cacrasc,rra
d'aquestes ci incies. polar i tzen res in 'est igacions químico-
biologiques i  f is iolügiques. i  s 'est*rctura així  la t  iocrui lnica en
e l  món c ien t í t ' i c ,  conr  c iénc ia  au tórorna  i i ' depcnde ' t .  a
pr inc ip is  de l  seg le  XX (B l ) .

HE DI
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DISCURS DE CONTESTACIO

per l'Académic Númerari
M. Iltre. Dr. Josep M.a Suné i Arbussi



Excel'len tíssims i Il ' lustríssims Senyors
Senyores i  Senyors:

La Reial  Acaddmia em confereix la dist inció de contestar
el  discurs d' ingrés de la Dra. Anna Maria Carmona i  Cornet.
triimit preceptiu que accepto gustós, ja que amb ell acom-
pleixo dues funcions igualment sat isfactór ies: per una part  el
donar la benvinguda a qui ha estat i  segueix essent una col ' la-
boradora a les tasques docents universitáries i per altra I'ocupar
immerescudament el  l loc que malauradament no pot ocupar
el recc¡rdat Professor José Luis Gómez Caamaño. clocent.
acaddmic i  gran persona i  amic, responsable molt  directe de
la formació de la Dra. Carmona i de que avui ens trobern aquí
rettni ts en un acte que, el l ,  sense dupte, des del més enl lá,
contempla amb emoció.

La Dra. Carmona, barcelonina de naixement,  va cursar
Enginyeria Técnica química-industrial i a continuació Farmá-
cia a la nostra Facultat .  l l icenciant-se arnb grau el  1914 i
doctorant-se el  1979. en ambdós graus amb máxima qual i f i -
cació. La se-va tesina de grau sobre "Histr,¡ria de la Cótadra
de Técnicu Física a¡tlicada u la Funnacia )' Anali,si,s Químit:o
)' en particular de los alint¿ntos, ntcditumcntos -t, venenos de
la Facultad cle liarmucia de la Llnivarsidad de Barcelona
( IB86-1936)" i la seva tesi doctoral "Dt'l Colegio de Br¡ticarir¡s
de Barcelc¡na al Reol Colegk¡ de Farntutia de San trlictoriauu.
José Antonk,¡ Savall ¡' Valldeiuli ( 1752-1831)", ambdues
dirigides pel Prof. Gómez Caamaño senyalaven prou bé una
orientació vers la história de la nostra prolessió que ja no
hauria d'abandonar com a l ínia pr incipai de la seva tasca
docent i investigadora. De la tesi doctoral cal remarcar la sor-
¡rresa produida en els membres del tribunal que va jutjar-la
en tenir-se d'afrontar a només cinc volums de dades i clocu-
mentació inddita d'un període prou interessant i fins llavors
poc conegl l t ,  que havia d'enl laqar anlb el  període del Col ' legi
de Sant Victor iá ben estudiat precisament pel Dr.  C]ómez
Caamaño a la seva tcsi  doctoral .

Durant el  període de preparació de la tesi  doctoral ,  la Dra.
Carmona va f igurar cont a col ' laboradora amb cdrrec al
Foment d'Investigació a la Universitat de que disposava el
Prof. Gómez Caamaño, integrant-se a la Cátedra d'Histbria
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de la Farmácia i Legislació farmacéutica com a Professor

Ajudant el curs 1976-77 i, successivament a Professor Adjunt

interí  (1979-80),  Professor Agregat interí  (1981-82),  i ,  f inal-

ment, Professor Titular, d'acord amb la nova nomenclatura de

la Llei de Reforma Universitária' en les proves d'idoneitat en

aplicació de la dita Llei. Tots els cárrecs docents els ha ocupat

en régim de dedicació exclusiva, o completa com avui es diu,

situació que segueix ocuPant.
De la seva activitat docent cal destacar' a més de la diária

tasca a I'ensenyament teóric i práctic als alumnes de I'assigna-

tura a la ll icenciatura, el curs de doctorat del que s'encarrega
personalment des del 1983-84 i el gran nombre de tesines de

ilicenciatura i tesis doctorals dirigides. De les primeres fins

a 23, rlues ja al 1979 recent doctorada, i de les segones fins

a 5, essent forqa més les que es troben en període d'elaboració'
Destaca la gran activitat de la Dra. Carmona en les seves

publicacions. més de setanta publicades i bon nombre en
p.e*su, de temes sempre molt farmacdutics i, en general'

d'história de la farmácia, entre els que tan sols citarem els

dos llibres "Recerca inédita professional, científica i artística

cle la f'atmdcia a Catalunya" i "De l'Apotecari al farmacéutic'
Els farmacéutics catalans dels segles XVIII i XIX", ambdós

en catalá. També la preséncia a congressos i manifestacions

científiques de I'especialitat en la que la Dra. carmona és una

assídua i ben coneguda assistent donada la seva simpatia i

carácter extrovertit que la fa notar-se.
L'assistdncia a congressos li ha facilitat el viatjar gairebé

arreu del mon que ha aprofitat per a visitar i estudiar "in situ"

els millo¡s lnuseus d'histÓria de la farmácia, el que li ha servit
per formar-se especialment en el camp de la museística farma-

ié,rtica en el que avui és una de les millors coneixedores de

I 'Estat.
Una demostració més de I'activitat de la Dra. Carmona és

la participació en tasques extra-acaddmiques' podríem dir de

relació i govern: a la Facultat ocupant diferents cárrecs a la

Comissió Cultural de la que ha estat membre permanent des

de 1980. a la Junta de Facultat, claustrable del Claustre

Constituent de la Universitat i a la ComissiÓ del Claustre
entre altres, vocal de la Junta de Govern de I'Institut Médic-
farmacéutic de Barcelona, membre de nombroses societats
científiques nacionals i estrangeres i, per a no cansar, académic
corresponent de la nostra Reial Acaddmia de Farmdcia de
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Barcelona des del 19 d'octubre de l9g2 en que va llegir el
treball d'ingrés titulat "context farmacéutic en el món lilerari
i qrtístic a Catafunya".

Precisament només tres anys més tard, el 5 de desembre
de 1985, la doctora Carmona era elegida en Junta General de
la Reial Académia com a académic numerari, adscrita a la
Secció quinta que correspon a História, Legislació i Formació
Professional. I avui, complerts tots els trdmits reglamentaris,
ens ha obsequiat amb una excel'lent dissertació qul. nu titulat"La no^va ciéncin farmacéutica catarana: Influéncia ¡ ¡ni¡dénca
científiques".

La Dra. Carmona en el seu treball s,ha proposat i ha
assolit, donar un repds al que ha significat la ciéncii farmacdu-
tica a Catalunya i, malgrat que s,ha centrar en el que en diu
"nova ciéncia", ha comenEat amb els antecedents histdrics
per tal de centrar er tema. I ho ha fet demostrant un .*t.r,.
coneixement de fonts a l'ensems que intercalant-hi dades
originals d'investigacions p¡ópies que han enriquit el conjunt
del treball.

Molt poc es el que jo podria aportar_hi. Valguin uns breus
comentaris que no tenen altre objecte que ressaltar el que la
Dra. Carmona ens ha exposat.

Ens comenqa parlant d'en Arnau de vilanova i d'en Rai-
mon Llull, dels qui tant s'ha dit i tant pot dir*e encara, de la
col'lecció de receptes del segle XIV conegudes com "Receptari
de Manresa", guardades a I'Arxiu municipal de la ciutat,
ben estudiat per Comenge i Miró que comenga:

"En nom de Deu sia e de la verge Sanct-a Maria sia comen-
qada aquesta obra, que aci so¡donara ha profit dels cossos e a
salvament de lanima est ll ibre de receptes de medicina per
nrans de mestres e de bexellers e daltres nobles e bons püc_
tichs e cirugians. Anno domini MCCCXLVII lo p.Ln"rl*n
de cuaresma. Bernardus des pujol aphotecary".

Diu molt bé Comenge que el ..Receptaii ', demostra per si
s9f eue, al menys en alló que es refereix a dita comarca, la
cidncia mddica del segre XIV no fou un teixit de mentiáes,
ni una polifarmácia aniirquica, ni un munt estrafalari de
drogues i práctiques supersticioses.

.  Del mateix segle XIV (13g5) és un al tre códex catald
existent a la Biblioteca Nacional de Madrid, ,,Secret 

de se-
crets", on s'hi troben també moltes receptes.
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A la Biblioteca Universitdria s'hi guarda un codex gÓtic

titulat "Llíbre de coneixenses de species y drogues", de 1455,

amb una part en qud s'ocupa de les drogues i espécies objecte

de comerE que servien per a proveir els especiers o apotecaris.

L'estudia breument Mossdn Norbert Font i Sagué ja al 1908'

Tambe parla la Dra. Carmona de Pere Benet Matheu que

el 12 d'octubre de 1497 data la fi del seu "Liber in examé

apothecariorum", que veuria la llum el 1521 per má dels

sóus fills, primer llibre a Espanya i segon al món dedicat per

un apotecari als qui volien ser-ho. Nosaltres hem dedicat

forEa hores al seu estudi i avui podem donar com a primícia

que junt als exemplars coneguts de la Biblioteca Colombina

rie Sévilla, del Palau Reial de Madrid i de la Facultat de Medi-

cina també de Madrid, hem localitzat el primer exemplar cone-

gut a Catalunya en mans d'un col'leccionista particular no

iarmacéutic que esperem transmeti algun dia a una institució

farmacdutica catalana que podria ésser, per que no?, aquesta

mateixa Reial Académia.
Passa per alt la Dra. Carmona amb afany d'abreujar la in-

troducció histórica al seu trebali, la participaciÓ dels apote-

caris catalans a la redacció de les tres ConcÓrdies de Barcelona

c te  151 l ,  1535 i  1587.  E ls  cÓnso ls  Gabr ie l  Es tanyo l  i  M ique l

Sancho que ho eren ell publicarse la pritnera; els cónsols

Joan Pedrosa i Joan Latzer Rossell en aprovar I'edició de la

segona en sessió col'legial a la que assistiren Joan Bosqui,

consel ler.  Pau Planes, Esteva Fonol l ,  ( . . . )  Duran, [ ' ranc'  Roger,
Joan Lugano, Joan Magarola, Bartomeu Gavarra, Joan Banet
Bosch, Banet Mateu. Nicolau Torra, ( . . . )  Joa. Joa Torrent,
Cl iment Fontanies, Joa Arbós, Pau Vi la,  Jaome Gomis, ( .")

Busquets. Miq. Alfonso, Joan Florensa. Pa Pallisser, Gabriel

Ollei, Antoni Roura, Antich Prats, Pau Solanes i Jaome

Delmau; Bernat Domdnech i Joan Benet Pau, cÓnsols, nome-
nats pel Col'legi per a corregir i perfeccionar la tercera edició.

De finals del segle XVI ( 1592) és la "Theorica y próctica

rle boticarios, en que se trata de la arte y forma como se han
tlt' componer las confecciones ansi interiores como esteriores",
publicada a Barcelona, obra del monjo i apotecari catalá del
nronestir de Montserrat Fr. Antoni Castell, "una de les mes
rahonades y práctiques del sigle XVI", en paraules del citat
Font i Sagué.

Poc, molt poc és el que varen deixar-nos escrit els apote-
caris catalans ilel segle XVIL En Joan Pere Jutglar publica el
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1664 I'obra "De pastill is viperinis: dinlogus apologeticus', i
de Miquel Bartroli, farmacopola, un manuscrit datat el 16g9
de propietat particular que va localitzar Font i Sagué, ..recopi_
lació de diversos tractadets de farmacia i medicina amb varies
receptes en catald, castellá i l latí,, i amb váries formes alquí_
miques intercalades.

Ens cita la Dra. Carmona encertadament la ,.pharmacopea
Cathalana",  de 1686, obra del protomddic Joan d,Alós, no
apotecari, peró obra destinada als apotecaris que la reberen
i util itzaren amb agrai'ment.

El segle XVII I  és en tots els camps, també en el  de la
Farmdcia, el d'una espectacular transformació que es fa més
manifesta a mesura que s'acosta al XIX. El fet que és general,
també es fa sentir a Catalunya essent de senyarar la lreació
el 1764 de la que amb els anys s'anomenaria Académia tJe
Ciéncies a la apotecaria de Francesc Sala amb representació
de la classe dels apotecaris per Josep Mollar i Joan sardeñons.

Cal mencionar la tasca poc coneguda dels apotecaris als
hospitals, peró eficaq. com ho demóstra la parlicipació de
"Hemeterius Alzina Malet, Nosocomii pharmacopeus,' en la
confecció del "cathalogus remediorum tum simpliciunt tum
compositum que perenne extant in nostra ol'icina parata,,.
que figura al final de la segona edició de r74d ¿el'sl'r¿áps¡s
Formularum", de Mi lans i  Rossel l ,  del  Nosocomi Generai  ¿e
Barcelona i  quina pr imera edició de rr42 obra de Thomás
i dels dos anteriors varem tenir la sort de descobrir al cor'legr
de Farmacéutics de Barcelona i donar a condixer al congrés
Internacional d'História de la Farmácia celebrat a paris el
1973. Es l 'únic exemplar conegut.

De 1750 és el 'D¡scurso 
físico-químico sobre el ntejor

método de elaborar la Magnesia blanca, o Leche cJe tie*a para
conseguirla mós vírtuosa", de I'apotecari tortosí Josep Beiilla,
publicada a Saragossa, cinc anys abans de que el professor
Blach d'Edimburg ho fes i se li atribuís la paternitat del desco-
briment.

Parla la Dra. carmona de dos membres de la famÍlia Sarva-
dor, en Joan Salvador i Boscd, fundacror de la dinastia de natu-
ralistes, i en Josep Salvador i Riera. caldria afegir-hi en Jaume
Salvador i Pedrol (1649-1740), examinat d'apotécari al col.legr
de Barcelona als vint anys, que va seguir i ampliar la tasca del
seu pare en Joan, grácies a la seva perllongada vicla de 9l anys,
conservant clara intel.ligéncia i portentosa memória, peró no
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la vista que va perdre als darrers anys, i Joan Salvador i Riera
(16g3-1i25) tamaé apotecari, el Salvador de formació cientí-

li ica més completa en opinió del M' Iltre. académic d'aquesta

Reial, també desaparegut, Antoni de Bolós i Vayreda' D'aquest

darrer Salvador voldria destacar el diari en catalá que va escriu-

re del viatge fet amb els Jussieu, per encarrec de l'Académia

de Paris de la que ja era acadérnic corresponent, a Espanya t

Portugal del  7 d'octubre de 1716 al30 de maig de l '717, en

el que es pot seguir dia a dia els passos de I'expedició;explica
Pourret que Joan Salvador va deixar d'anotar al diari les dades
botdniques per respecte als Jussieu, peró, va compensar-ho
amb una descripció curiosíssima de llocs i costums: recordo

I'explicació de com preparar unes "migas" i com a dada anec-
ddtica que he viscut, la descripció que féu del pati d'entrada
al convent de Sant Jeroni de Granada, al'ui monument nacio-
nal, va servir als reconstructors del dit monestir quina ánima
fou el catalá Antoni Dalmases, quan els hi váreig proporcionar'
per a ésser més fidels en els treballs de reconstrucció allá pels

anys seixanta, durant la meva estada a la formosa ciutat dels
"cármenes". Jo m'atreviria a demanar a la Reial Académia
que iniciés les gestions per aconseguir i 'edició del dit diari que,
estic segur, patrocinaria la Generalitat i que podria ésser anotat
per alguns dels nostres académics, bons coneixedors del tema.

La Dra. Carmona dedica la major part del seu discurs al
període que va des de la Ilustració fins gairebé els nostres dies i

ho fa amb gran coneixement del tema i destacant el més digne
de destacar, pel que poc puc afegir-hi, com no sigui algun breu
comentari de les obres dels autors citats que és un dels meus
camps de treball.

De Carbonell i Bravo destacar la publicaci6 de "Pharmacia

Elementa" io796) en llatí, seguida de tres edicions com "Ele-

mentos de Farmacin fundados en los principios de la química

moderna" (1802, 1805 i 1824),ja en castelld, traduida al fran-
cés, italid i alemany.

Dignes d'assenyalar son Agustí Yañez i Girona (1789-
1857). barceloní de naixement i formació, farmacéutic i
catedrdtic a Barcelona malgrat les pressions per retenirlo a
Madrid, publicava "Lecciones de Historia Natural explicadas
en el Colegio Nacional de Farmacia de San Victoriano de
Barcelona" (Barcelona I 820).

Josep Oriol Ronquillo (1806-1876), també farmacéutic
barceloní, d'dmplia projecció científica com ho demostra el
pertányer a l7 corporacions nacionals i l5 estrangeres, reputat
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publicista. al que devem la traducció del "Tratado de Farmacia
teórico-prdctica" de Souberain (Barcelona 1840), amb un
apéndix original, datat I'any següent, molt interessant.

De Fors i Cornet recordariem el "Tratado de Farmacia
operatorie o sea Farmacia esperimcntul" amb edicions el 1841
i  r 8 7 6 .

Fructuós Plans i Pujol ( 1832-1890). farmacéutic, catedrá-
t ic d ' Inst i tut  a Girona i  d 'Universi tat  a Sant iago i  Barcelona.
prolífic escriptor de temes varis d'Histdria Natural destacant
Ies "Lecciones de Historia Natural aplicadas a la [;armacologia
.t '  de Mater ia furmacéut ica" (1867. 1870 i  1879).

Teixidor i  Cos (1838-188,5),  nascut a Torrel lá (Cl i rona).
farmacéut ic com el seu pare. catedrát ic '  a Sant iago. Maclr id
i finalrnent Barcelona, ens ha deixat un "Herbario meclicinal,'
publicat a Olot el 1866, una "Recopitación de vegetales, sus
partes .v productos para uso medicinal,' (Madrid lg6g) i la
"Flora de España -,- Portugal' ' (Madrid 1871).

D'Esteve Quet i  Puigvert  (?-1897),  nascut a Santa Susana
(Barcelona).  catedrát ic a Sant iago i  Barcelona, cal  destacar
la "Fitologia médica c,¡ esÍudio de las plantas medicitnles v
e.\-ót  icus" (Sant iago 1 8 7 1 ) .

Benet  Torá  i  Fer re r  (1835-1910) .  nascut  a  Baño las .  fa rma-
ceut ic i  catedrdt ic a Granada i  Barcelona, ben estudiat a una
de les tcsis dirigides per la Dra. Carmona, del que es guarda
una "Sinopsis de las con.fcrencias sobre Farmacia practic.a
cladas en Catedra... " , recopilades pel seu deixeble també
farmacéut ic Aurel i  San Clemente.

Pere  Bassegaña i  Bonhome (  1816-1894) ,  nascut  a  Sant
Pau de Seguries (Girona),  l l icenciat i  doctor pel  Col. legi
de Sant Victor iá.  catedrát ic a Granada i  Barcelona. ens cleixa
l¿r "Practica cle operaciones farmacéuticas" amb eclicions rli:
1 8 8 0  y  1 u 9 1 .

El període que estudia la Dra. Carmona es I ' in ic i  de la
premsa farmacdut ica també a Catalunya. El I804 apareixia
"Cr,trresprtndencia Literaria Médica". quin subtitol deia "Perió-
dico tr in lestral  de Medicina, Cirugía. Química y Farmacia".
. Ia havien estat promulgades les Reials Ordenances de Farmd-
cia de 1800. ho eren les de 1804. i  ja I 'apotecari  s 'anolnenava
amb tots els drets farmacéut ic.

El 1844 el terme farmacéutic figurava per primera vegada
a sengles publicacions barcelonines. el "Repertorio Méttico-
Fermacéutico" i la "Revi,sta Médicr¡-Fumtacéutica" i al 1852
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apareixia la primera publicació periódica catalana exclusiva-
ment farmacéutica, "La Botica: Periódico defensor de los
intereses materinles de la Farmacia" quin redactor principal
era Josep Oriol Ronquillo, seguida el 1860 de la "Revista
Farmacéutica Española. Periódico de intereses generales para
Ia clase farmaceutic¿". Molt avanqat el segle, 7872, Joan
Teixidor i Cos traslladava la redacció del conegut "Restau'
rador Farmacéutico", nascut a Madrid el 1844, a Barcelona
i aquí continuava la seva edició. El 1877 apareixia l'órgan
col'legial "Boletín del Colegio de Farmacéuticos de Barcelo-
na", la "Enciclopedia Médico-Farmacéutica Revista cientí-
fica y profesional", órgan oficial de I'Académia médico
farmacdutica de Barcelona, i tres anys més ta¡d "El Labora-
torio. Revista de Farmacia i Ciencias accesorias y su anexo el
Bolett'n profesional, órgano oficíal del Colegio de Farmacéu-
ticos de Barcelona".

Al camp de la Botánica,tan cultivat pels farmacéutics i ben
destacat per la Dra. Carmona, voldria insisti¡ nomenant a Esta-
nislao Vayreda i  Vi la (1848-1901),  farmacdut ic d'Olot que
ens ha deixat varis treballs botánics a quina ciéncia va dedicar-
se tota la vida, essent membre de la "Sociedad Española de
Historia Natural" i acaddmic corresponent de la Reial de
Ciéncies i Arts de Barcelona.

Peró el nostre més gran botánic ha estat sens dubte Pius
Font i  Quer (1888-1964),  del  qui  recordo l 'amabi l i tat  amb
que ens va rebre al meu mestre professor del Pozo i a mi
quan va cridar-nos per fer-nos encárrec de la actualitzacií
de la part dedicada a Farmácia Galénica de la conegudíssima
"Medicamenta", que dirigia com a successor d'altre gran
farmacéutic, el professor Enric Soler i Batlle. Tot el que podria
dir de Font i Quer seria poc ja que mereix, no un record meu,
sino una sessió dedicada a la seva memdria per la que podria
aprofitar-se I'any vinent, centenari del seu naixement. Del
gran farmacéutic i botánic lleidatá sols recordaré el "Dios-
córides renovado", que tots hem consultat i la major part
guardem com un dels tresors de la nostra biblioteca.

La Dra. Carmona acaba la seva dissertació citant molts
noms de farmacéutics entranyables que tots recordem amb
emoció. Jo voldria fer-ho com a colofó d'un discurs sobre la
nova ciéncia catalana, d'aquells membres de la nostra Casa
que per llei de vida ens deixaren havent estat grans farmacéu-
tics, excel'lents científics, mestres i bons amics, uns catalans
de naixenqa i altres d'adopció: Guillem de Benavent i Camps,
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Joan Solanes Ponseti, Mariano T. Losa España, Joaquim Cusí
i Furtunet, Santiago Pagés Maruny, pau Cartañá Castella,
Antoni de Bolós vayreda, Lluís Miravitlles Millé, Fidel-Enric
Raurich i Sas, Antoni Esteve i subirana, Jesús Isamat vila,
Josep Ma Pla Dalmau, pere puig Muset, Eliseo Gastón oe
Iriarte, José Luis Gómez Caamaño, Josep Vireili Viñadé i
Josep Amargós Anoro.

Senyor President. Senyors Académics.
La meva tasca está conclosa. per a complir amb el protocol

sols resta I'entrega dels atributs acaddmics a la Dra. cur*ono
i co¡net per tal de que ocupi el seu iloc efectiu a la nostra
Corporació, que jo us demano, Senyor president, d,efectuar,
amb quin trámit final la Reial Académia es veurá enriquida
amb qui, sens dubte, ha de contribuir brillantment af seu
prestigi.

He dit.
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