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Dedico aquest discurs a la memòria de quatre persones:

El Dr. Pius Font i Quer (1888-1964), químic i farmacèutic, seny orde-
nador de la botànica al nostre país.

El Dr. Juan Antonio Seoane Camba (1933-2017), biòleg, el meu di-
rector de tesi, organitzador de l’actual laboratori de botànica de la 
nostra facultat.

El Dr. Miquel de Garganta i Fàbrega (1903-1988), farmacèutic i his-
toriador de la botànica, mentor meu en l’estudi de la història de la 
nostra matèria.

La Dra. Maria Xirau Vayreda (1932-2017), farmacèutica, professora 
de química a la nostra facultat (i tia meva, que, no sé si només per 
a fer-me content, sempre deia que la botànica, encara que va trobar 
dura la manera com la hi van ensenyar, era imprescindible en la for-
mació dels farmacèutics).
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Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims i Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics, 
Distingides autoritats acadèmiques i professionals, 
Estimats familiars, amics i companys,
Senyores i Senyors,

Agraeixo a l’Acadèmia que m’hagi encomanat la tasca de presentar 
el Dr. Joan Vallès Xirau en aquest acte de recepció com a acadèmic 
corresponent. Es una ocasió molt especial per a mi, que m’omple de 
joia i d’emoció pel merescut reconeixement que representa cap el Dr. 
Vallès i per l’amistat que ens uneix des que coincidirem en les aules 
de l’Institut de Figueres, que es refermà mentre compartíem els estu-
dis de Farmàcia alhora que practicàvem l’activisme cultural a l’Alt 
Empordà i fèiem alguna incursió en la història de la ciència.

En Joan Vallès Xirau va néixer a Figueres el 1959 en el si d’una famí-
lia de farmacèutics entre els quals es troba la seva tia, la Dra. Maria 
Xirau Vayreda, que va ser professora d’Anàlisi Química a la Facultat 
de Farmàcia de Barcelona, el seu avi, Joan Xirau Palau, i el seu rebe-
savi, Estanislau Vayreda Vila, il·lustre botànic olotí.

Persona poliglota i polifacètica, interessada tant per les ciències com 
per les lletres, per la cultura i per la llengua, per la biologia de les 
plantes i les ciències de la salut, per la història i l’etnologia, així com 
per la interrelació entre aquests diferents vessants del saber i la seva 
divulgació, el Dr. Vallès els ha anat conjugant de forma harmònica al 
llarg de la seva vida. 

Amb un any de diferència es llicencià en Farmàcia, el 1981, i en Fi-
lologia Catalana, el 1982, sempre a la Universitat de Barcelona. Ja 
d’estudiant, entrà com alumne col·laborador al llavors Departament 
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de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelo-
na, on realitzà la tesina de llicenciatura (1982) sobre les algues dels 
Aiguamolls de l’Empordà i, posteriorment, es doctorà en Farmàcia 
(1986), amb una tesi sobre la biosistemàtica de les espècies iberico-
baleàriques de dues seccions del gènere Artemisia. que mereixé pre-
mi extraordinari. Ambdós treballs foren dirigits pel Dr. Juan Antonio 
Seoane.

A partir del 1982 va gaudir d’una plaça de professor ajudant, el 1986 
va guanyar una plaça de professor titular d’universitat i des del 2006 
és catedràtic d’universitat, sempre adscrit al que en l’actualitat és la 
Unitat de Botànica de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimen-
tació de la Universitat de Barcelona, on ha impartit, principalment, 
botànica i botànica econòmica, així com toxicologia vegetal i tècni-
ques de cariologia de fanerògames, entre altres assignatures. Participa 
també com a professor en el màster de Biodiversitat de la Facultat de 
Biologia de la mateixa Universitat. És precisament de l’ensenyament 
de la botànica als estudis de farmàcia que el Dr. Vallès ens parlarà en 
el seu discurs d’ingrés.

El Dr. Vallès ha desenvolupat part de la seva tasca docent com a pro-
fessor visitant o invitat en altres universitats, tant a Catalunya, a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, com a fora, a la Universitat Na-
cional Autònoma de Mèxic, la Universitat de Sarajevo, la Universitat 
de l’Esperit Sant de Kaslik (Líban), la Universitat de París Sud (París 
XI) a Orsay, on col·labora des del 1988 amb el laboratori d’Ecologia 
Sistemàtica i Evolució, i la Universitat Pierre i Marie Curie (París 
VI), en la qual actua regularment, des de fa més de 10 anys, com a 
professor del màster sobre genètica i gestió de la biodiversitat.

Les línies de recerca del Dr. Vallès es mouen en quatre eixos, en l’àm-
bit dels quals ha dirigit 11 tesis doctorals. El primer eix és la bio-
sistemàtica vegetal, amb èmfasi en l’organització del genoma i les 
implicacions sistemàtiques i evolutives. Això li ha permès replantejar, 
sobre una base molecular, la sistemàtica de diversos gèneres de la fa-
mília de les asteràcies, principalment el gènere Artemisia. El segon és 
l’etnobotànica, en el qual ha desenvolupat estudis etnoflorístics entre 
altres lloc en zones de muntanya de Catalunya (Montseny i Pirineus) 
i a les Illes Balears (Mallorca i Formentera). El tercer és la termino-
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logia científica, principalment pel que fa als noms populars i tècnics 
de les plantes. I el darrer és la història de la botànica, sobretot de la 
botànica catalana dels segles XIX i XX. 

Fruit de la seva tasca investigadora, part de la qual l’ha desenvolupat 
en col·laboració amb grups de França, Rússia, Polònia i els Estats 
Units d’Amèrica, el Dr. Vallès ha publicat 226 articles en revistes 
científiques, la majoria internacionals, 4 llibres com a editor; 15 lli-
bres com a autor; 48 capítols de llibre, 19 dels quals internacionals. 
També ha donat lloc a prop de 200 contribucions a congressos ci-
entífics, entre conferències, comunicacions orals i pòsters. Aquesta 
activitat l’ha portat a terme, en bona part, en el marc de 48 projectes 
subvencionats, en 23 dels quals ha sigut investigador principal, co-
ordinador o coordinador de grup. Pel que fa a la seva producció, cal 
remarcar que el seu interès per la divulgació científica l’ha portat a 
publicar també més d’un centenar d’articles amb aquesta finalitat, així 
com alguns vídeos, CD i publicacions electròniques.

En el marc internacional, és membre del consell executiu de la In-
ternational Organization of Plant Biosystematists (IOPB) i de la co-
missió de noms de plantes i d’etnobotànica de l’Organization for the 
Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area (OPTI-
MA), i pertany també a altres associacions, com la Society for Econo-
mic Botany (SEB). En l’àmbit local es membre de diverses societats 
científiques catalanes de les àrees de la biologia, la història de la ci-
ència i la llengua i la literatura catalanes. Entre elles cal destacar-ne 
la Institució Catalana d’Història Natural, de la qual va ser vocal del 
consell directiu (2003-2007) i la Institució Alt-Empordanesa per a la 
Defensa i l’Estudi de la Natura (IAEDEN), de la qual n’és membre 
fundador (1980). 

És membre del consell editorial de diverses revistes internacionals, 
entre elles el Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, Ecology of 
Food and Nutrition, Comparative Cytogenetics i Caryologia. A més, 
des del 2001, pertany a la Comissió Internacional Permanent dels 
Congressos Internacionals d’Etnobotànica.

Entre els reconeixements que ja ha rebut, i per no allargar-me, en 
voldria destacar només dos. El 2015 va rebre el premi Crítica Serra 
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d’Or de recerca pel llibre Noms de plantes - Corpus de fitonímia cata-
lana, publicat el 2014. Conté més de 35.000 denominacions catalanes 
i més de 8.000 noms científics, per a prop de 6.000 tàxons. Està ba-
sat en un projecte d’elaboració d’una base de dades que es continua 
actualitzant amb posterioritat a la publicació del llibre. El projecte 
s’ha desenvolupat en el marc del comitè de botànica, del qual el Dr. 
Vallès és coordinador, dins del comitè general d’organismes vius, del 
TERMCAT.

El dia 17 de novembre de 2016, pocs mesos després de que aquesta 
acadèmia l’escollís com a membre corresponent, l’Institut d’Estudis 
Catalans nomenà el Dr. Vallès membre numerari de la Secció de Cièn-
cies Biològiques. El seu discurs de presentació que llegí el passat mes 
d’abril, es titulà Etnobotànica: persones, plantes, cultura i benestar. 
Aspectes generals, i situació i perspectives als Països Catalans, on es 
posa de manifest la multidisciplinarietat de la recerca del Dr. Vallès.

Treballador incansable i minuciós, ha forjat una trajectòria científica i 
professional àmplia i diversa que, si per una part el fa mereixedor de 
ser acollit com membre d’aquesta Acadèmia, per l’altra significa una 
valuosa aportació al patrimoni humà d’aquesta institució, de la qual 
no tinc cap dubte que el Dr. Joan Vallès Xirau n’honorarà el bon nom.
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Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims i Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics, 
Distingides autoritats acadèmiques i professionals, 
Estimats familiars, amics i companys,
Senyores i Senyors,

Mots preliminars

Abans d’entrar en el contingut d’aquest discurs d’ingrés, em cal, pri-
mer de tot, agrair el fet que hagi estat designat per a fer-lo. Els acadè-
mics numeraris Dr. Salvador Cañigueral, Dr. Joan Bosch i Dr. Jordi 
Camarasa van presentar la meva candidatura, que va tenir suport su-
ficient a la junta general del 3 de juliol de 2016, en què es va aprovar 
la meva elecció com a acadèmic corresponent, amb adscripció a la 
secció de biologia i biotecnologia. El Dr. Cañigueral, amic meu des 
de la joventut, ha acceptat, a més, de fer l’amable presentació que 
precedeix aquestes línies. Els regracio, doncs, per la confiança que 
m’han fet i espero fer-me’n digne tot col·laborant, en el nivell que 
pertoca als acadèmics corresponents, amb tasques de l’Acadèmia, a 
disposició de la qual em poso. L’il·lustre geògraf i geòleg Lluís Solé i 
Sabarís -membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i de la 
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB)-, es referia, 
en el seu discurs d’ingrés com a acadèmic corresponent d’aquesta 
casa (Solé, 1982), a “companys i col·legues universitaris, als quals 
m’uneixen no solament llaços de companyonia sinó també l’afinitat 
que existeix entre les reials acadèmies que els representen, fins a ar-
ribar a confondre’s llurs membres, en la llunyania del temps, com a 
científics naturalistes”. Aquesta reflexió del Dr. Solé -com a preàmbul 
d’un interessant discurs que recordo molt bé haver vingut a escoltar i 
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a endur-me’n imprès en aquesta mateixa sala on som ara- evoca la re-
lació entre les diverses acadèmies del país que tenen almenys un cert 
substrat naturalista, per ordre alfabètic l’IEC, la RACAB i la RAFC, 
i també la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, car hi ha hagut 
naturalistes excel·lents entre els metges, els quals, fins a principis del 
segle XX, estudiaven, al curs comú, zoologia d’un costat i mineralo-
gia i botànica de l’altre. Això fa pensar en l’interès de la transversali-
tat interacadèmica, a la qual, com a membre numerari de la secció de 
ciències biològiques de l’IEC, potser podria contribuir, en la mesura 
de les meves possibilitats i en el meu àmbit -i, és clar, en col·laboració 
amb altres membres d’aquesta corporació que ho són també d’alguna 
altra-, si mai la RAFC ho considera interessant.

Aquesta acadèmia ha tingut entre els seus membres un nombre signi-
ficatiu de botànics. Un dels tres fundadors, el 1944, com a secció de 
Barcelona de la Real Academia de Farmacia, el Dr. Taurino Mariano 
Losa España, ho era. A més, diversos acadèmics numeraris o corres-
ponents ho han estat o ho són, a dedicació completa o parcial: per 
ordre alfabètic de cognoms, els Drs. Cèsar Blanché, Antoni de Bo-
lòs, M. Àngels Calvo, Creu Casas, Antoni Esteve, Lluís Girau, Josep 
Guarro, Lleonard Llorens, José Mª Losa, Joan Roure i Rafael Salord. 
Encara podria mencionar que dos altres acadèmics que no són pas bo-
tànics, els Drs. Joan Barceló i M. Teresa Pàmpols, van ser, en els seus 
començaments professionals i segons els anuaris de la Universitat de 
Barcelona, professors ajudants de classes pràctiques de botànica, el 
primer dos cursos i la segona, un. Trobo doncs, en arribar a aquesta 
casa, un substrat important de la meva disciplina científica, a l’alçada 
del qual miraré d’estar.

Aquesta acadèmia també acull -o ha acollit- com a membres alguns 
dels meus professors durant la carrera que es compten entre els que 
han influït en algun aspecte de la meva activitat docent o investigado-
ra. Em plau molt evocar (també per ordre alfabètic) aquí aquests meus 
mestres, els Drs. Jaume Bech, Joan Bosch, Jaume Gàllego (gràcies a 
ell, si jo no sentís una certa por o repulsió pels animals, potser hauria 
tingut alguna hesitació entre ser botànic o zoòleg), Lluís Girau (i, 
tot evocant el meu primer professor de botànica a la universitat, no 
puc deixar d’esmentar altres mestres que m’han marcat, especialment 
en aquesta disciplina, encara que alguns no siguin d’aquesta acadè-
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mia i que alguns ja ens hagin deixat: els Drs. Maria Àngels Cardona, 
Pere Montserrat, Juan Antonio Seoane, Sonja Siljak-Yakovlev i Josep 
Vigo), Josep Iglesias i Josep M. Suñé Arbussà. Des de matèries ben 
diverses (tot i que majoritàriament de l’àmbit naturalístic del qual par-
lava abans), m’han servit i em serveixen de model en algun aspecte de 
la meva feina, la qual cosa els agraeixo molt.

No soc pas de nissaga de farmacèutics, tot i que en tinc tres a la famí-
lia més directa, tots per la banda materna, que crec que he d’evocar 
aquí: un rebesavi botànic, Estanislau Vayreda (florista i botànic siste-
màtic de renom, i també ornitòleg, que només va exercir d’apotecari 
el temps que va ser a l’exèrcit carlí), i un avi i una tia químics, Joan 
Xirau (amb oficina de farmàcia a Figueres i uns anys professor de la 
Universidad Michoacana de Morelia a Mèxic) i Maria Xirau (profes-
sora de la nostra facultat). A més, el farmacèutic i botànic Ramon de 
Bolòs es va casar amb una germana del seu amic i col·lega Estanislau 
Vayreda, de manera que la meva família va quedar emparentada amb 
una de les que han generat una nissaga, en aquest cas sí, més llarga de 
farmacèutics (i també de botànics) al nostre país, la dels Bolòs. Final-
ment, la meva mare havia començat a estudiar la mateixa carrera, que 
va abandonar quan es va casar amb el meu pare. Quan em va tocar a 
mi escollir-ne una, vaig triar farmàcia perquè, dins de les de ciències, 
jo era molt inclinat cap a les ciències naturals (i també cap a la quí-
mica) i perquè em van convèncer que farmàcia tenia moltes sortides 
(entre les quals, la farmàcia de l’avi, que jo, tot s’ha de dir, ja sabia 
del cert que no voldria pas continuar) i, sobretot, que el pla d’estudis 
de farmàcia tenia un component quimiconaturalístic força important. 
Amb el pla d’estudis actual, estic ben segur que no me n’haurien pas 
pogut convèncer i en part això (i també el fet de ser professor d’una de 
les poques assignatures naturalístiques que encara queden a la carrera, 
almenys a la nostra universitat) ha pesat molt a l’hora de triar el tema 
del qual us parlaré ara.

Encara com a aspecte liminar, però, lamentablement, important, no 
puc pas deixar d’assenyalar que l’alegria que hauria de sentir per un 
acte com aquest queda bon xic entelada -com ho queden moltes ac-
tivitats que faig- per l’estat d’ocupació que el meu país viu, que em 
recorda tant el tardofranquisme que vaig viure i que no pensava pas 
que pogués tornar.
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La botànica en l’ensenyament de farmàcia a Catalunya

Després d’aquests mots preliminars, alguns dels quals enllacen molt 
directament, com he dit, amb el tema que he triat per a aquest discurs, 
entrem en matèria. El que tractaré té a veure amb la botànica i la 
seva importància i evolució en la formació dels batxillers, llicenciats 
o graduats en farmàcia des que aquest ensenyament es va incorpo-
rar a la universitat fins al moment actual, tot intentant albirar-ne les 
perspectives, almenys immediates. Aquest viatge en el temps anirà 
acompanyat de consideracions sobre la rellevància de la matèria que 
ens ocuparà en la farmàcia i en la formació dels farmacèutics i d’al-
tres titulats de la nostra facultat, i també per uns incisos per a parlar de 
dos professors de l’assignatura que, per motius diversos, han excel·lit 
entre els botànics de les seves respectives èpoques. Entre els diversos 
comentaris que aniré fent hi haurà dues reivindicacions, la d’una dis-
ciplina científica en un àmbit determinat i la d’un seu professor.

El tema que ara encetaré m’ha preocupat sempre com a ensenyant de 
botànica i com a interessat per la història de la ciència, que constitueix 
una de les meves línies de recerca. Fa 34 anys, aprofitant un volum 
extraordinari del Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natu-
ral, el número 50, que recollia, entre altres, evolucions històriques 
de disciplines naturalistes, vaig publicar una revisió (Vallès, 1985) 
bàsicament bibliogràfica (amb molt poca component de recerca en 
arxiu) sobre l’ensenyament de la botànica a la facultat de farmàcia 
barcelonina. Aquest treball em va servir per a prendre consciència 
d’on venia (més que no pas cap on anava) la feina docent i de recerca 
en aquesta disciplina, que jo havia començat a exercir tres anys abans. 
En aquell moment no podia pas (i, sincerament, crec que cap botànic 
de la nostra facultat no podia, tampoc) albirar un declivi tan gros com 
el que va començar al cap de poc temps, i que ara analitzaré (aquest 
cop amb força feina d’arxiu, a part de la bibliogràfica), en la posició 
de la nostra matèria en la formació dels farmacèutics.

No és pas aquest el primer discurs pronunciat en aquesta acadèmia 
que s’ocupa de l’evolució (i també de la rellevància passada, present 
i futura) d’una matèria en la formació de les persones professionals 
de la farmàcia. Tres acadèmics, ara numeraris, en van fer justament el 
motiu dels seus discursos d’ingrés com a acadèmics corresponents: en 
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moments de l’elaboració dels dos darrers plans d’estudis de farmàcia, 
el Dr. Josep M. Suñé Negre es va ocupar de la tecnologia farmacèu-
tica industrial en el present i l’avenir de la carrera de farmàcia (Suñé 
Negre, 1991), el Dr. Alfonso del Pozo ho va fer del que ell va dir 
“passat, present i potser futur” de la farmàcia galènica (Pozo, 1992) 
i el Dr. Jordi de Bolòs es demanava “per què han d’estudiar física 
els farmacèutics?” (Bolòs, 2000). Tots tres reivindicaven llurs res-
pectives disciplines en l’àmbit de l’ensenyament de farmàcia actual 
i venidor i tots tres han vist com tots els plans d’estudis, l’actual in-
clòs, n’acollien àmpliament la docència: tres assignatures obligatòri-
es, dues d’obligatòries d’itinerari i una d’optativa d’itinerari (aquesta 
darrera, l’única amb el nom de tecnologia, però no pas la sola amb 
contingut industrial) de l’àmbit galènic amb un total de 27 crèdits i 
quatre assignatures obligatòries i una d’optativa d’itinerari de l’àmbit 
físic amb un total de 21 crèdits. Emprenc ara un camí similar al que 
ells van fer, tot i que molt em temo -i tant de bo m’equivoqui i el nou 
pla d’estudis que un dia vingui em desautoritzi en aquest aspecte- que 
no tindré pas tant d’èxit.

Importància actual i futura del món vegetal en farmàcia

És ben sabut que, en èpoques pretèrites, hi havia una gairebé estricta 
equivalència entre farmàcia i productes naturals, la majoria dels quals 
d’origen vegetal. Les persones han usat les plantes des de temps im-
memorials per a molts propòsits, entre els quals els lligats a la salut, 
que podem resumir, simplificant, en els usats per a guarir-se i no-
drir-se, han estat molt significatius des de temps molt reculats. En el 
camp medicinal, a més de molts treballs recents, dels quals ara no par-
laré, i de fonts històriques clàssiques de la botànica farmacèutica, com 
ara la Materia medica del prou conegut metge Pedani Dioscòrides 
(Riddle, 1971) o d’altres de vinculats a la nostra geografia, com les 
que es poden trobar en un treball que hem fet fa poc d’etnobotànica 
històrica a partir de l’estudi de l’herbari del farmacèutic olotí a cavall 
dels segles XVIII i XIX Francesc Bolòs (Gras et al., 2017), Lietava 
(1992) va trobar proves de l’ús de plantes medicinals al paleolític mit-
jà (fa uns 60. 000 anys) a partir de dipòsits de pol·len en unes tombes 
de neandertals a l’Iraq. En l’àmbit alimentari, molts reports recents, 
dels quals tampoc no m’ocuparé ara, de l’ús de plantes per a menjar 
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i beure coexisteixen amb dades sobre usos antics (Barrau, 1971) i 
domesticació (Zohary i Hopf, 2000) d’aquestes plantes. Tot i que ho 
considero ben interessant, no vull pas tractar d’això -dels usos de les 
plantes per a la salut humana en temps reculats i la seva evolució fins 
als actuals- amb més detall, perquè aquest és un discurs que, encara 
que, ben volgudament, té una càrrega històrica, des del present mira 
el futur.

Avui en dia les plantes (que inclouen les algues), els fongs i els cia-
nòfits o cianobacteris (els tres grups d’organismes que clàssicament 
s’han considerat de l’àmbit vegetal i que continuen estudiant-se dins 
de l’assignatura de botànica) juguen un paper molt important en el 
món de la medicina i la farmàcia. El nombre d’espècies de plantes 
medicinals ultrapassa 50.000 (Schippmann et al., 2002), mentre que 
el de tàxons de plantes alimentàries s’acosta a 7.000 (Hawtin, 2007), 
dues xifres elevades que indiquen un ús ampli i variat, que implica 
tant plantes cultivades com silvestres. Per una banda, segons l’Orga-
nització Mundial de la Salut (OMS), entre els dos terços i els quatre 
cinquens de la humanitat tenen bàsicament les plantes com a recurs 
medicinal corrent (WHO, 2011). En molts casos, de fet, és l’únic arse-
nal terapèutic de què disposen (Swerdlow, 2000). Per descomptat, tots 
els que escoltin o llegeixin aquest discurs pertanyen, com jo mateix, 
al terç (o a la cinquena part) que podem anomenar ric, industrialitzat 
o de maneres similars i podem accedir tant a remeis o medicaments 
naturals (industrials o no) com a fàrmacs semisintètics o de síntesi. 
No podem, però, oblidar aquesta gran majoria de la nostra espècie 
que no pot accedir a tot. Per altra banda, en aquest món industrialitzat 
en el qual som nosaltres es continuen utilitzant remeis o medicaments 
d’origen natural i, a més, se’n van desenvolupant de nous -alguns 
dels quals molt importants- a base de matèries primeres vegetals. És 
evident que, per a poder fer front a tot això en una oficina de farmàcia, 
en una farmàcia d’hospital, en un laboratori farmacèutic o on sigui, 
les persones professionals de les ciències farmacèutiques (i les d’al-
tres camps, més relacionats amb els aliments, que surten de la nostra 
facultat, que per això es diu de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació) 
han de tenir una formació sòlida en botànica. És també clar que això 
no vol dir de cap manera negligir la formació en àmbits relacionats 
com ara la fisiologia i la biotecnologia vegetals, la farmacognòsia i la 
fitoteràpia (i en molts altres de distants, per descomptat), però jo, és 
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clar, em centraré en la meva matèria, la botànica. Per a il·lustrar la re-
llevància dels vegetals en l’àmbit farmacèutic recorreré només a uns 
pocs exemples dels camps medicinal i alimentari.

En el domini medicinal, no cal pensar només, és clar, en les plan-
tes que les persones van a collir i usen de manera casolana. Tampoc 
únicament en les que es venen als herbolaris, metges tradicionals o 
similars. Aquests dos grups representen una tradició popular i tenen 
una incidència prou remarcable. Són les que sustenten, com hem dit 
abans, la salut d’una majoria molt gran de la humanitat i, a més, ser-
veixen de complement, com a mínim, per a la salut de la resta de la 
població mundial. Hem de pensar, també, en els medicaments a base 
de vegetals i en els que contenen principis actius d’aquest origen. 
Aquests són molt importants fonamentalment per a una part minori-
tària de l’espècie humana, però en tot cas significativa i aquella en la 
qual ens trobem nosaltres i l’ensenyament al qual es refereix aquest 
discurs. D’acord amb l’OMS, una quarta part dels fàrmacs actuals de-
riva de plantes (WHO, 2011) i l’11% dels 252 fàrmacs considerats es-
sencials per aquesta organització són exclusivament d’origen vegetal 
(Veeresham, 2012). Un percentatge gens negligible de medicaments 
antitumorals, vora el 60%, conté elements vegetals (Brower, 2008; 
Newman i Cragg, 2012). Si ens limitem a les plantes, encara que es 
tingui informació d’ús tradicional de moltes de les 250.000-300.000 
d’existents, només d’un 15% se’n coneixen estudis farmacològics, de 
manera que el potencial en el desenvolupament de fàrmacs és molt 
elevat (De Luca et al., 2012). Miller (2011) va fer una estimació (amb 
una forca molt grossa) d’entre 550 i 23.500 nous medicaments d’ori-
gen vegetal que poden quedar per descobrir. Anant més enllà dels 
fàrmacs (però no oblidant-los pas) podem fins i tot mencionar una 
proposta de producció d’aliments i medicaments a nivell local en 
horts vinculats a hospitals, publicada no pas en una revista botànica o 
agronòmica, sinó en una de les més influents en medicina, The Lancet 
(George et al., 2016).

Molts medicaments, doncs, deriven de plantes (Tringali, 2012) i molts 
medicaments derivats de plantes tenen, a més, una tradició d’ús popu-
lar al darrere, com ara, per dir-ne un de molt conegut, l’àcid acetilsali-
cílic (Prance et al., 1994). El seguiment de l’ús farmacològic popular 
de plantes ha anat essent sempre productiu com a estratègia en la 
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recerca i l’establiment de nous fàrmacs. Una de les fites més relle-
vants (i més comentades, pel ressò mediàtic del reconeixement que va 
tenir) és l’aïllament de l’artemisinina d’una planta, Artemisia annua 
L., usada des de molt antic en la medicina popular xinesa i el desenvo-
lupament, a partir d’aquest principi actiu, de fàrmacs antimalàrics que 
han permès revolucionar el tractament d’aquesta malaltia després que 
espècies o soques de Plasmodium s’haguessin mostrat resistents a la 
quinina i els seus derivats que, fins fa poc, eren el tractament d’elecció 
per al paludisme i els quals, tot s’ha de dir, també són d’origen vegetal 
(Wilbur i Weina, 2010; Tu, 2011). Aquesta troballa va fer que la seva 
artífex (Tu Yu Yu, l’autora del darrer treball que acabem de citar) fos 
reconeguda amb el premi Nobel de fisiologia o medicina de 2015, que 
va ser atorgat a tres persones destacades en la lluita contra malalties 
parasitàries. Ultra extreure’s de la planta silvestre o conreada, la qual 
cosa donava un rendiment insuficient per a la demanda, l’artemisinina 
s’ha produït també a partir de plantes millorades de manera clàssica, 
mitjançant encreuaments, o bé a partir de llevat de cervesa (Saccha-
romyces cerevisiae Hansen) i de l’anomenada biologia sintètica, amb 
la producció d’un precursor de l’àcid artemisínic (Ro et al., 2006) 
o amb la reconstitució de la via biosintètica de l’artemisinina (Hale 
et al., 2007). Això vol dir que el fet de treballar amb plantes o amb 
productes naturals que en deriven com a bases de medicaments no és, 
ni de bon tros, renyit, amb l’aplicació, a part de mètodes de treball en 
botànica, de tècniques moleculars, metabolòmiques, genòmiques, de 
química combinatòria i qualsevol altra de necessària per a una exitosa 
aproximació pluridisciplinària (Skirycz et al., 2016; Garnatje et al., 
2017). Cal dir que el desenvolupament de fàrmacs a base de plantes 
no és un fet aïllat, flor d’un dia (ni que sigui premiada amb el Nobel). 
En podem posar un altre exemple, ben recent, amb l’estudi que un 
grup català ha començat sobre la silibinina (component del card ma-
rià, Silybum marianum (L.) Gaertn., planta coneguda fa temps en el 
mercat de fitofàrmacs com a hepatoprotectora) com a possible medi-
cament antitumoral (Bosch-Barrera et al., 2016).

En el camp de l’alimentació, cal dir que, així com en el cas dels me-
dicaments industrials les plantes són minoritàries (amb un prou me-
ritori 25%, però, recordem-ho), els vegetals i els seus productes són 
clarament majoria en el consum humà (Palhares et al., 2015). A part 
que fins i tot els humans omnívors mengen vegetals en una proporció 
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que no desdiu pas de la d’animals que consumeixen, les tendències 
vegetarianes i veganes (i la gairebé absoluta inexistència de règims 
estrictament carnívors) afavoreixen el predomini global del món ve-
getal en l’alimentació. 

De la mateixa manera que les plantes han passat de l’ús popular a l’in-
dustrial en el camp de la medicina, també ho han fet en el de l’alimen-
tació, que també concerneix els professionals de la farmàcia i d’altres 
de formats a la nostra facultat. En aquest cas, a partir d’una utilització 
tradicional basada en plantes silvestres s’ha arribat a la domesticació 
d’unes espècies que avui sustenten la humanitat i de l’ús casolà s’ha 
arribat al gastronòmic, fins i tot al de l’alta cuina. La quantitat de 
grans cultius industrials en dona testimoni. 

A cavall dels àmbits medicinal i alimentari, trobem un altre concepte 
que concerneix la farmàcia en el seu costat botànic, entre altres: el 
d’aliment funcional o producte nutricèutic. Als famosos àcids omega 
3 i omega 6 provinents de peixos de la família dels salmònids (també 
productes naturals, doncs, tot i que d’origen animal), s’hi pot afegir 
una bona quantitat de plantes que, a més de nodrir, tenen efectes me-
dicinals, entre els quals el digestiu és un dels més estesos, tot i que 
n’hi ha força d’altres. Hom pot trobar un repàs dels aliments funcio-
nals vegetals d’ús popular a casa nostra en el treball que ha resultat 
del seminari de recerca de la facultat sobre el tema que vam fer fa poc 
(Vallès et al., 2017). Diverses de les plantes que s’hi esmenten podrien 
ben ser comercialitzades de la mateixa manera que s’esdevé des de fa 
un temps amb les llavors de xia (Salvia hispanica L.), també riques en 
àcids omega 3 i considerades aliment funcional (Ullah et al., 2016), 
fins i tot, a vegades, qualificades amb un nom d’arrel comercial que 
va fent fortuna, superaliment, el qual, sincerament, no veiem pas gaire 
necessari, havent-hi ja el de nutricèutic. Per a esmentar un altre cas 
en podem triar, com hem fet en parlar de les plantes medicinals, un de 
dut a terme per científics de casa nostra, inclosos alguns de la nostra 
facultat, i que va mostrar la qualitat nutricèutica de les nous (Juglans 
regia L.), com a hipocolesterolèmiques (Zambón et al., 2000).

Finalment, tocant els usos medicinals (i no pas poques vegades els 
alimentaris), hi ha una altra propietat dels vegetals que els fa d’interès 
en les ciències farmacèutiques en sentit ampli: la toxicitat. Cada any 
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hi ha notícies d’intoxicacions mortals (i d’altres de greus o de lleus), 
habitualment accidentals, per la ingestió de plantes o de bolets. Po-
dríem afegir, encara, en aquesta categoria nociva per a la salut, les 
drogues d’abús d’origen vegetal.

Els exemples que hem donat (i molts altres casos) justifiquen i fan im-
prescindible una formació botànica sòlida dels professionals de la far-
màcia. I quan dic farmàcia, ara em refereixo a tots els ensenyaments 
de grau que la facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la 
Universitat de Barcelona imparteix. Un professional d’aquestes cièn-
cies ha de poder identificar plantes, cianobacteris i fongs, conèixer-ne 
les utilitats, estar al cas de problemes de salut que puguin causar i fer 
recerca sobre ells, i per a això necessita saber botànica, i no només 
unes pinzellades. Evidentment també necessita coneixements d’altres 
matèries (en general i fins i tot en allò que concerneix els vegetals), 
però ara em toca remarcar allò que té a veure amb la botànica. En can-
vi, com reconeix l’acadèmic numerari d’aquesta corporació Dr. Josep 
Boatella, en els plans d’estudi de farmàcia (que ell va estudiar fins al 
de 1992; Boatella, 1998) hi ha una disminució progressiva del bloc de 
matèries on es troba la botànica (i també la farmacognòsia). Tot seguit 
analitzaré aquesta davallada, que ha dut la botànica a estar, com dic al 
títol del discurs, en perill -seriós- d’extinció en aquest ensenyament (i 
pràcticament inexistent en els altres de la facultat). Remarco que, quan 
dic botànica, evidentment no vull pas dir només la botànica sistemàtica 
clàssica. La botànica d’avui en dia, pel que fa a la relació amb el dis-
seny de medicaments i amb la seguretat alimentària (els dos principals 
àmbits que la fan farmacèutica i, doncs, necessària en els estudis de far-
màcia i altres de la facultat de farmàcia), abasta, com hem dit fa poc, del 
saber tradicional (etnobotànica) a aspectes químics, genètics, genòmics 
i metabolòmics, entre altres (Garnatje et al., 2017). Remarco també, 
però, que la base també ha de ser-hi, car, com passa en tots els camps 
del saber, sense uns bons fonaments no es basteix cap edifici sòlid. Jo 
adverteixo sempre els meus estudiants de primer -o, abans, de segon- 
curs que aquesta base, constituïda per la nomenclatura i la sistemàtica 
elemental, es pot fer àrida per a molts -i dic bé a molts, perquè no és pas 
a tots, car a mi aquesta part més descriptiva m’agrada prou i sé que, per 
rar que se’m consideri, no soc pas l’únic-, però que és imprescindible 
i, si hi ha poc temps, cal explicar això encara que sigui en detriment de 
temes que podrien ser molt més atractius.
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La botànica just abans de l’adscripció de l’ensenyament 
de farmàcia a la universitat

Abans de tenir farmàcia un ensenyament reglat, els professionals de 
la disciplina es formaven com en tots els oficis, mitjançant l’apre-
nentatge dels postulants en apotecaries, al costat del farmacèutic que 
se n’ocupava, i això va ser així fins a la creació, el 1815, del Reial 
Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià (Gómez, 1958). Des dels seus 
inicis, aquesta entitat va assegurar la qualitat de públic i superior de 
l’ensenyament de farmàcia durant els 30 anys que van fins al seu em-
plaçament a la universitat. La formació durava quatre anys amb una 
assignatura per curs (a part, fins el 1828, de conferències dominicals 
complementàries) i dos anys més de pràctiques, després dels quals 
hi havia els exàmens de revàlida. Al primer curs, l’assignatura era 
la història natural, dividida en generalitats, mineralogia, botànica 
i zoologia. Per tant, aproximadament una tercera part de totes les 
classes de primer curs es dedicava a la botànica.

La botànica al primer pla d’estudis de farmàcia com a 
ensenyament universitari

Els estudis de farmàcia es van impartir, abans i després del Col·legi 
de Sant Victorià, en alguns establiments universitaris creats de ma-
nera relativament forçada i que van tenir poc recorregut: la Facultat 
Reunida de Medicina i Farmàcia (1799-1800), l’Escola Especial de 
Ciències de Guarir (1820-1823) i la Facultat de Ciències Mèdiques 
(1843-1845) (Gaspar, 1996). De totes maneres, l’ensenyament de far-
màcia només va assolir la normalitat de la consideració d’universitari 
quan el 1845 el Col·legi de Sant Victorià es va dissoldre i va quedar 
integrat a la Universitat de Barcelona (que feia ben poc, entre 1837 i 
1842, havia retornat a Barcelona després del seu trasllat a Cervera de-
cidit pel rei d’Espanya Felip V com a càstig i premi, respectivament, 
per les actituds de cada vila en la guerra de successió) com a facultat. 
Això va coincidir amb una reforma profunda dels ensenyaments mitjà 
i superior a l’estat espanyol, coneguda com el pla Pidal pel cognom 
del ministre que la va impulsar, que va entrar en vigor el mateix 1845 
(Palomeque, 1979).
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En el primer pla d’estudis universitari estable per a l’ensenyament de 
farmàcia, per a començar-lo els estudiants havien de ser batxillers en 
filosofia i, a més, haver aprovat en un any almenys química general, 
mineralogia, zoologia i botànica (Gaspar, 1996). De fet, podem veure 
aquí el precedent, encara no estructurat, del curs que després va rebre 
els noms de comú o selectiu de ciències, que tots els estudiants havien 
de superar abans d’especialitzar-se en un o un altre ensenyament de 
ciències. Un titulat en farmàcia, doncs, havia d’haver estudiat botà-
nica abans de l’ingrés a la facultat. Un cop hi havia ingressat, la car-
rera durava cinc anys, després dels quals es rebia el títol de batxiller 
en farmàcia i, al cap de dos més de pràctiques, es podia optar al de 
llicenciat. Tot segon curs era dedicat només a botànica aplicada a la 
farmàcia i matèria farmacèutica corresponent. Per tant, a part de la 
botànica de base d’abans de començar la carrera, tot un any era de-
dicat a aquesta disciplina i una bona part del que ara coneixem com 
farmacognòsia (que més endavant es va segregar de la botànica, amb 
càtedres separades; Gaspar i Carmona, 1983). Dit en altres paraules, 
mig any dels cinc de l’ensenyament era dedicat a la ciència de les 
plantes. El 1850, un pla d’estudis consolidava i matisava el model del 
pla Pidal, i en ell la botànica mantenia la mateixa posició, tant en el 
curs preparatori com en la llicenciatura (Contreras, 1998).

Un professor extraordinari: Agustí Yàñez i Girona

Sense voler treure cap mèrit als altres i no considerant els que actual-
ment som vius, penso que hi ha hagut tres professors de botànica a la 
Universitat de Barcelona que, cadascú en el seu moment, han destacat 
més enllà de la seva docència i la seva recerca i han contribuït a crear 
o a difondre canvis en el paradigma científic de cada època. Un d’ells, 
Odón de Buen y del Cos (1863-1945), fou catedràtic d’història natu-
ral i de mineralogia i botànica, amb les càtedres de zoologia i cristal-
lografia acumulades, a la facultat de ciències de la nostra universitat 
entre 1889 i 1911. Conegut com a zoòleg (bàsicament marí), ensenyà 
botànica al curs comú que havien de fer els estudiants que després 
anirien a estudiar farmàcia. Introductor de l’oceanografia a casa nos-
tra, fou, a més, un dels primers i màxims defensors de les teories 
evolucionistes darwinianes en terres ibèriques, la qual cosa li costà 
l’excomunió (Arqués, 1985). Com que no va ser estrictament botànic 
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ni directament professor a la facultat de Farmàcia, no ens n’ocuparem 
més aquí. D’un altre, Pius Font i Quer, en tractaré amb cert detall a 
la part final d’aquest discurs. Ara m’ocuparé d’Agustí Yàñez i Girona 
i així, tractant d’ell i de Font, hauré glossat dos dels professors de 
botànica més preeminents de la nostra universitat en dos moments 
d’esplendor d’aquesta disciplina a la facultat de Farmàcia.

Yàñez representà l’enllaç entre la formació del farmacèutic al Col-
legi de Sant Victorià i la seva consolidació com a carrera universi-
tària, i fou el primer professor de botànica a la facultat de Farmàcia 
incorporada a la Universitat de Barcelona. Fins i tot assegurà també 
l’ensenyament de la disciplina els dos anys que durà l’abans esmenta-
da Facultat de Ciències Mèdiques. Agustí Yàñez i Girona (Barcelona, 
1789-1857) era farmacèutic de formació de base (i fill d’un farma-
cèutic, Lluís Yàñez, que fou regent de la farmàcia Salvador, d’una 
coneguda família de botànics; Gaspar i Carmona, 1989) i provenia del 
Col·legi de Farmàcia. Havia estat catedràtic de Química a la Junta de 
Comerç el 1815, de Mineralogia a la facultat de Filosofia (que incloïa 
l’estudi de les ciències) de la Universitat de Barcelona de 1822 a 1823 
i de Física experimentals i elements de Química a la mateixa facultat 
de 1841 a 1845 (Sales, 2011), i des de 1845 va ser-ho de botànica a la 
facultat acabada d’instal·lar a la Universitat de Barcelona, de la qual 
va arribar a ser degà i, més endavant, rector de la universitat. Yàñez 
va passar d’explicar un curs complet d’història natural al col·legi a 
centrar-se en la botànica i la seva matèria farmacèutica a la facultat. 
Tant en la matèria més general com en la més específica destacava 
per un aspecte en el qual també excel·lien els altres dos professors 
que he esmentat fa poc, de Buen i Font: la importància atribuïda a 
les classes pràctiques i, en particular, a les sortides de camp. Tenint 
tot el dia per a desenvolupar la docència de la seva assignatura, feia 
classe teòrica al matí, després de la qual sortia amb els estudiants al 
camp o treballava amb ells amb plantes que tenia en conreu (Gómez, 
1966). L’obra cabdal de Yàñez, las Lecciones de Historia Natural, 
que fou llibre de text tant al col·legi com a la facultat, representen 
una innovació científica, en introduir, per primer cop en l’àmbit geo-
gràfic ibèric, el sistema natural de classificació. En botànica, fins ben 
avançat el segle XVIII i fins i tot ja entrat el segle XIX, els sistemes 
artificials, basats en un sol criteri, i sobretot el conegut mètode sexual 
de Carl Linné (que ha passat a la història de la botànica per la seva 



26

aportació a la nomenclatura, no pas pel seu sistema de classificació), 
foren usats àmpliament i poc discutits, entre altres coses perquè es 
tractava de sistemes senzills i no difícils d’entendre intuïtivament fins 
i tot per part d’estudiants novells. De totes maneres, alguns botànics 
veien aquests sistemes deficients per a incloure i explicar la diversitat 
de plantes conegudes, que anava creixent amb les grans expedicions 
florístiques que es feien per tots els continents. Per això sorgí la idea 
que un sistema amb una base que anés més enllà de l’ús d’un o escas-
sos caràcters morfològics era necessari per a abastar la complexitat 
del món vegetal. Això va dur a l’anomenat mètode natural de classifi-
cació, que pretenia servir-se d’un conjunt ampli de trets morfològics, 
però també anatòmics, fisiològics i d’altra mena, per a establir les 
relacions de similitud i de parentiu entre els diversos grups de plan-
tes. Aquest mètode se sol lligar a Augustin Pyrame de Candolle, que 
en va fer la formulació més global, tot i que ja s’havia anat gestant 
amb altes aportacions. Com després passaria amb el darwinisme, els 
Pirineus van representar una dificultat per a l’acceptació del mètode 
natural a la seva banda meridional, bàsicament per obra del botànic 
valencià Antoni Josep Cavanilles, que va ser director del Real Jardín 
Botánico de Madrid, una obra del qual (Cavanilles, 1803), explíci-
tament contrària al mètode natural i que es referma en la bondat del 
sistema artificial de Linné, fou el llibre de text bàsic de moltes gene-
racions d’estudiants hispans (Camarasa, 1983). No només això, sinó 
que el sistema artificial linneà era designat oficialment com a llibre 
de text per a ser seguit en els col·legis de Farmàcia (Contreras, 1998). 
Yàñez, que, tal com afirma Gómez (1966), “era un científic pràctic 
que posava en dubte raonable les teories fins que no les comprovava 
satisfactòriament”, va presentar, el 1818, una memòria a la Reial Aca-
dèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona en la qual comparava 
els sistemes artificials i el mètode natural (Llobet, 1957). A la primera 
edició de les seves Lecciones, Yàñez (1820) adopta encara el sistema 
linneà, tot i que dedica un capítol a tractar, positivament, del mèto-
de candol·leà (assenyalant Adanson i els Jussieu com a capdavanters 
del mètode natural), la qual cosa, com assenyala Camarasa (1983), el 
situa en una avantguarda científica, i va permetre que la segona edi-
ció de les Lecciones (Yàñez, 1844-1845) ja seguís el mètode natural. 
La part de botànica d’aquesta edició actualitzada va ser publicada el 
mateix any d’entrar farmàcia com a carrera universitària i el 1847 va 
ser adoptada oficialment per la facultat (Contreras, 1998), a part que 
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Yàñez ja la devia usar com a llibre de text des del principi (figura 1). 
Cal tenir en compte que diversos botànics de renom, com ara Joan 
Francesc Bahí, Francesc Bolòs -aquest, farmacèutic i una de les bau-
les importants de la nissaga a la qual abans m’he referit-, Antoni de 
Martí i Miguel Colmeiro, van continuar usant el sistema linneà encara 
ben avançada la dècada de 1840 (Sucarrats, 2006). Yàñez fou, doncs, 
en certa manera, un pioner o un precursor, a casa nostra, de la manera 
de veure actualment la sistemàtica botànica, i biològica en general, 
que sovint es designa amb el terme biosistemàtica i que significa la 
integració de tots els caràcters possibles (avui molt significativament 
els moleculars, per exemple) per a la classificació dels éssers vivents 
i la inferència de llurs filogènia i evolució. 

Figura 1. Agustí Yàñez i Girona i coberta de la segona edició, revisada, de les Lecciones 
de historia natural.

Pel seu pensament polític liberal, Agustí Yàñez fou separat de la càte-
dra de 1824 a 1830, en el període absolutista. Aquest tractament injust 
per raons polítiques també va ser aplicat als dos altres professors que 
he mencionat fa poc, de Buen i Font, un d’ells excomunicat i amb 
alguns problemes a la universitat i l’altre, com veurem, empresonat i 
destituït de tot càrrec públic. Molts paral·lelismes (mètodes actius en 
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docència, avantguarda científica i depuració per motius ideològics) 
fan que, un cop s’ha vist que la seva visió científica era ben adequada 
i un cop han estat, poc o molt, rehabilitats políticament, convingui 
difondre la seva tasca i no oblidar-los.

Evolució de la botànica als plans d’estudi de farmàcia 
a la Universitat de Barcelona des dels inicis fins ben 
avançat el segle XX

Després d’aquest primer incís, continuem amb l’evolució de la botà-
nica a l’ensenyament de farmàcia. Suara hem vist que, al primer pla 
d’estudis universitari de farmàcia, la botànica hi jugava un paper ben 
important. Es tractava d’un pla, com era típic de l’època, en què cada 
curs acadèmic es desenvolupava una sola assignatura. En el cas de la 
botànica i la seva matèria farmacèutica, explicades conjuntament pel 
mateix professor, de fet podríem dir que es tractava del que més tard 
van ser dues assignatures separades, que es devien impartir de manera 
integrada, i per això comptem mig curs complet per a la part que con-
cerneix la botànica en sentit estricte. Més endavant, van anar venint 
plans d’estudis en els quals aviat es va produir la compartimentació 
en assignatures més petits i diverses per curs, que bàsicament és el 
model que ha anat pervivint fins ara. Els repassem breument pel que 
fa a la presència de la botànica. Per als plans d’estudis entre 1857 i 
1931 m’he basat en les dades d’una tesi doctoral sobre l’ensenyament 
de farmàcia als segles XIX i XX (Contreras, 1998), on hom podrà 
trobar les referències dels documents legals de cada pla, i per als plans 
entre 1933 i 2009 he fet la recerca directament i hom en trobarà les 
referències a la bibliografia o a la llista de documents legals o pàgines 
web d’universitats consultats del present treball.

El 1857 es va promulgar una llei d’instrucció pública, coneguda com 
a llei Moyano, pel cognom del ministre que la va fer possible, que va 
ser va ser vigent fins ben entrat el segle XX i va significar una fita im-
portant per a la universitat espanyola (Palomeque, 1979). Aquesta llei 
contemplava un curs preparatori a la facultat de ciències, on s’hi estu-
diava història natural, i sis cursos més (dels quals dos de pràctiques) 
un dels quals, amb classe diària, era dedicat a aplicació de la botànica 
a la farmàcia amb la seva matèria farmacèutica corresponent. Molt 
similarment, el pla d’estudis de farmàcia que en va derivar, el 1858, 
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preveia un curs preparatori on calia cursar, entre altres, botànica i mi-
neralogia amb nocions de geologia. Després per a esdevenir batxiller 
en farmàcia calia superar, en almenys tres anys, diverses matèries i 
per a ser-ne llicenciat, afegir-hi dos anys de pràctiques. Pel que fa a 
les assignatures, la botànica hi era ben representada (tot i que sense el 
nom): tot un curs (amb classe diària) era destinat a exercicis pràctics 
de determinació i classificació d’objectes de matèria farmacèutica, es-
pecialment plantes medicinals. La matèria farmacèutica vegetal s’ex-
plicava en un altre curs i un altre any es feia la matèria farmacèutica 
animal i mineral, que ja incloïa explícitament els exercicis pràctics de 
determinació d’objectes d’aquesta mena. En pocs anys es van produir 
plans d’estudis amb relativament pocs canvis. El 1866 es va suprimir 
el curs preparatori i es va establir una assignatura de botànica farma-
cèutica. El 1868, el 1874 i el 1880 van promulgar-se plans d’estudis 
que van restablir, en el segon cas amb matisos, el curs preparatori 
(que incloïa la botànica) i es va suprimir la botànica farmacèutica 
instaurada poc abans; en el fons pel que fa al temps destinat a ense-
nyar botànica a futurs farmacèutics, no hi va haver canvis. Per tant, 
a la pràctica, durant un cert període de temps, l’assignatura de nom 
tan llarg començat pel mot exercicis es va convertir en l’assignatura 
de botànica de la facultat de farmàcia, que a la nostra universitat va 
impartir molts anys el farmacèutic i botànic Joan Texidor i Cos. Cal 
mencionar, a més, que, a la mateixa època, la càtedra de Farmàcia 
quimicoinorgànica va ser exercida per Frederic Trèmols i Borrell, que 
va fer pràcticament tota la seva recerca en botànica. Encara que va ser 
fonamentalment un canvi de denominació, la desaparició del nom de 
botànica als estudis de farmàcia va ser objecte de crítica per part de 
professionals que pensaven que calia conjuminar la teoria i la pràcti-
ca (i no pas únicament la part empírica) per a una bona formació del 
farmacèutic en l’àmbit fitològic (Contreras, 1998).

En el pla de 1884, hi continua havent un curs preparatori (en el qual 
hi ha formació en botànica) i la nostra disciplina recupera el seu nom, 
tot i que amb un sinònim poc usat, car una de les 11 assignatures de 
la carrera (preparatori a part) és fitografia farmacèutica i determinació 
de plantes medicinals. El 1886, la recuperació es va consolidar amb 
el nom més corrent i l’assignatura, una de les vuit de què constava la 
llicenciatura, va passar a dir-se botànica descriptiva i determinació de 
plantes medicinals. 
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El pla que es va establir el 1900 i matisar el 1901 continuava mante-
nint un curs preparatori, amb una assignatura de mineralogia i botàni-
ca. Entre les 10 assignatures de la llicenciatura, hi havia la botànica, 
novament amb un nom prou llarg: botànica descriptiva amb les seves 
pràctiques de determinació de plantes, especialment medicinals, i ex-
cursions botàniques. Tot i que, com hem vist, Yàñez ja duia a terme, 
força anys enrere, sortides de camp amb els estudiants, ara quedaven 
explícitament establertes. El pla de 1914 va ser idèntic a l’anterior pel 
que fa a la botànica. 

El 1922 es planteja per primer cop l’autonomia universitària, que do-
nava poder a les universitats per a contractar personal i per a establir, 
dins d’un marc, els seus plans d’estudi. El de farmàcia que en va 
resultar, a la universitat de Barcelona, a part del curs preparatori com 
l’hem vist en els darrers plans, incloïa cinc anys en dos dels quals 
hi havia assignatures de botànica aplicada a la farmàcia. El 1928 el 
curs preparatori canvia d’estructura, i no s’hi manté el contingut de 
botànica; a la llicenciatura, però, hi continua havent assignatures de 
botànica, en aquest cas anomenades botànica farmacèutica i presents 
en dos dels cinc cursos. El 1930 es va establir la unió de la botànica i 
la matèria farmacèutica vegetal, però gairebé no es va implantar, car 
el 1931 hi va haver el primer pla d’estudis de la segona república, en 
què no existia el curs preparatori i es tornava a dues assignatures de 
botànica en els cinc cursos de llicenciatura: botànica descriptiva i de-
terminació de plantes medicinals i botànica farmacèutica.

Amb la república es va fer efectiva l’autonomia universitària (que 
abans no havia arribat a materialitzar-se) i, així, el 1933, la Universi-
tat de Barcelona (que des d’aquell any i fins al 1939 es va denominar 
Universitat Autònoma de Barcelona i, algun temps durant la guerra, 
Universitat de Catalunya) va poder dotar-se de plans d’estudis espe-
cífics, els quals van ser prou innovadors i interessants, però van durar 
ben poc a causa de la guerra de 1936-1939. No hi havia curs prepara-
tori, tot i que algunes assignatures de primer (física, química i mate-
màtiques) es feien a la facultat de ciències. La botànica farmacèutica 
era una de les assignatures del segon dels cinc cursos de la carrera i 
tenia una presència rellevant: en l’anuari del curs 1933-1934 (Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, 1933) hi consta una hora de teoria i tres 
de pràctiques al dia i en el de 1934-1935 (Universitat Autònoma de 
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Barcelona, 1934), dues hores diàries teoricopràctiques (i cal dir que 
l’ensenyament diari incloïa els dissabtes). 

Acabada la guerra, no hi va haver cap pla d’estudis de farmàcia fins 
al 1944 i mentrestant es va seguir aplicant, com es podia, el que es 
feia abans. Aquell any, la carrera de farmàcia es va estructurar en sis 
anys, el primer dels quals reprèn el curs preparatori (que en diverses 
èpoques s’ha anomenat també comú o selectiu), que es feia a la facul-
tat de ciències i constava d’assignatures generals de física, química, 
biologia matemàtiques i geologia. Després, la botànica s’hi impartia 
durant dos anys, amb una botànica descriptiva primer curs (criptogà-
mia aplicada i parasitària) al primer any que es cursava ja a la facultat 
de farmàcia i una botànica descriptiva segon curs (fanerogàmia apli-
cada) al segon any. Cal esmentar que la llarga introducció del decret 
que estableix aquest pla fa una gran lloança dels botànics en l’àmbit 
farmacèutic (n’esmenta cinc, entre els quals Casimiro Gómez Ortega, 
que hem mencionat abans, i José Celestino Mutis, el qual qualifica de 
farmacognosta). Igualment no podem deixar de dir que també parla de 
l’aprofitament, pel farmacèutic que aquest pla havia de formar, dels 
recursos naturals i no només en l’àmbit del medicament, sinó també 
en el dels aliments, dos dels eixos a què abans hem fet al·lusió per a 
justificar la necessitat que els farmacèutics d’avui sàpiguen botànica.

El 1953 un nou pla d’estudis estructura la carrera en sis anys cap dels 
quals ja no s’anomena preparatori (tot i que les matèries d’aquest curs 
hi continuen essent, repartides entre primer i segon cursos) i la botà-
nica hi queda igual, amb una botànica, primer i una botànica, segon, 
respectivament els segon i tercer anys. El catedràtic de l’assignatura 
durant tots els anys de vigència d’aquests dos plans va ser el mateix, 
el Dr. Taurino Mariano Losa España, de manera que ben poc devien 
canviar, a part del nom, les assignatures concernides.

El pla de 1965, que tona a al·ludir a un curs comú el primer any i que 
disminueix el nombre total d’anys de la carrera de farmàcia de sis a 
cinc, va comportar la primera retallada dràstica en la botànica en aquest 
ensenyament, exactament a la meitat: de dos cursos a un, que s’impartia 
el segon any. Aquesta disminució quedava un xic compensada pel fet 
que a quart i cinquè anys els estudiants havien de triar una de dues op-
cions i fer-ne dues o tres assignatures per any i una de les de quart curs 
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en una de les dues opcions (l’anomenada B) era botànica ecològica, de 
manera que una bona part dels estudiants cursaven, a més de la botànica 
comuna, aquesta altra, obligatòria dins d’una de les alternatives per al 
segon cicle. Assenyalem, a més, que aquest pla introdueix la fisiologia 
vegetal en l’ensenyament de farmàcia, en aquell moment com a una de 
les assignatures de quart curs de l’opció B.

El pla de 1973 manté força les coses com eren a l’anterior pel que fa a 
la botànica, tot i que ja amb tendència a la baixa. Continua havent-hi 
una assignatura comuna a segon curs. Les opcions (on hi havia, com 
hem vist una assignatura optativa de botànica) es van mantenir uns 
anys com al pla anterior (la primera publicació del pla de 1973 només 
afectava el primer cicle, els tres primers anys de la carrera) i el 1977 
es van estructurar de manera diferent, van passar de dues a sis i es van 
anomenar orientacions, i en una de les que es van establir (anomenada 
orientació de productes naturals) hi ha una assignatura optativa de 
mig curs a cinquè any, botànica especial. Parlàvem abans de tendèn-
cia a la baixa, car els estudiants que podien fer una assignatura més de 
botànica, a part de la troncal, havien de ser menys, ja que podrien triar 
entre tres cops més d’opcions que en el pla anterior. A part d’això, 
aquest pla contenia, en la seva primera formulació, una assignatura 
d’histologia i organografia vegetals (i una d’igual per a la part animal) 
a primer curs, que només es va impartir el curs 1974-1975 (assignada 
a l’àrea de botànica) i que va ser anul·lada (com la seva homòloga 
animal) el 1975, a partir, segons indica la resolució de modificació, 
d’un acord d’una reunió de degans de les facultats de farmàcia; això 
va fer que calgués incloure unes bases d’organografia i histologia dins 
de l’única assignatura comuna de botànica, de manera que se n’havia 
de disminuir altres continguts. No vull pas usar la paraula llast, car els 
temes d’organografia i histologia són ben necessaris, però he de dir 
que la disminució d’altres continguts per a explicar un mínim d’histo-
logia i organografia continua avui i encara de manera més greu car en 
el pla de 1973 modificat el 1975 -el que jo mateix vaig cursar- l’assig-
natura de farmacognòsia incloïa un contingut significatiu d’histologia 
i micrografia vegetals, que actualment no conté, probablement, entre 
altres coses, perquè aquesta assignatura també ha sofert una reducció 
considerable.
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El Dr. Manuel Serrano García, catedràtic de fisiologia vegetal a la 
facultat de Farmàcia, deia, en el discurs inaugural del curs 1974-1975 
a la Universitat de Barcelona, que, atesa la diversificació de la botà-
nica, a part d’una assignatura bàsica d’aquesta disciplina, calia que 
n’hi hagués d’altres d’afins i complementàries per tal d’oferir als es-
tudiants opcions per a llur currículum que els permetessin especialit-
zar-s’hi i endinsar-se en la recerca (Serrano, 1974). Contràriament a 
això, els plans d’estudis més recents, entre la darrera dècada del segle 
XX i la primera del segle XXI, han escapçat encara força més, i pro-
gressivament, la botànica, posant-la, si fem una comparació amb les 
poblacions de plantes amenaçades, en veritable perill (que podria ser 
ja irreversible) d’extinció. Tractarem sobre aquesta plans d’estudis a 
continuació de l’incís que farem ara.

Un altre professor extraordinari: Pius Font i Quer

Abans de culminar l’evolució de la botànica a l’ensenyament de 
farmàcia a Catalunya, tractarem breument, com ho hem fet abans 
d’Agustí Yàñez, d’un altre dels professors de la matèria que hi han 
excel·lit per algun fet que va més enllà de la seva qualitat docent i fins 
investigadora (tot i que hi té a veure), Pius Font i Quer. Si el mèrit de 
Yàñez va ser introduir en terres ibèriques una nova teoria biològica, 
el mètode natural de classificació, el de Font fou organitzar, pràctica-
ment del no-res, la recerca en tots els àmbits de la botànica en un país, 
Catalunya, que hi tenia un bon potencial natural i humà, però no havia 
trobat qui creés les infraestructures per a fer-ho.

No faré aquí una biografia completa de Pius Font i Quer (Lleida, 1888 
- Barcelona, 1964), perquè és prou coneguda en termes generals (ve-
geu per exemple, Camarasa, 1988). Si de cas, en diré els trets bàsics i 
donaré algunes dades poc o gens conegudes, en tot cas pertinents per 
a la reivindicació que em proposo de fer-ne. Font fou, com Yàñez, 
fill de farmacèutic, però, un cop acabat el batxillerat va estudiar, a 
la Universitat de Barcelona, la carrera de ciències químiques, en la 
qual es va llicenciar el 1908. Aquest mateix any va assistir a un curs 
de botànica que el farmacèutic Manuel Llenas impartia a la Institució 
Catalana d’Història Natural i va decidir que volia aprofundir-hi i de-
dicar-s’hi; com ell mateix va escriure, aquell curs va ser el responsa-
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ble de la seva “iniciación botánica y el rumbo científico que dio a su 
vida” (Font, 1932). Llavors es va matricular a una de les dues carreres 
(farmàcia i ciències naturals) on s’estudiava botànica; va triar farmà-
cia, suposem que per influència de la professió paterna. Com que de-
via poder convalidar algunes assignatures fetes a química, el 1910 ja 
era llicenciat en farmàcia i l’any següent va fer els cursos de doctorat 
a Madrid, únic lloc on s’impartien, i el 1914 va presentar, igualment 
a Madrid, únic lloc de l’estat on era permès de fer-ho, la seva tesi 
doctoral, sobre flora de la comarca del Bages. Al mateix temps que els 
cursos, de doctorat, va preparar i guanyar unes oposicions al cos de 
farmàcia militar, en el qual va arribar a farmacèutic primer i del qual 
es va jubilar amb pensió de tinent coronel. 

El 1917 és nomenat professor auxiliar de botànica a la facultat de 
Farmàcia, on era catedràtic Telesforo de Aranzadi y Unamuno, que 
devia ser professor seu, car ja ho era quan ell va estudiar farmàcia. 
Aranzadi, pioner a fer estades de recerca a l’estranger i reconegut per 
la seva feina en micologia, va acabar més interessat per l’antropologia 
biològica i, el 1920, va accedir-ne a la càtedra a la facultat de ciències. 
Llavors Font va ser nomenat encarregat de càtedra.

El 1922 es va esdevenir una de les primeres maltempsades en la carre-
ra de Font. La càtedra vacant va sortir a oposicions, van signar-les tres 
persones, ell mateix, Cayetano Cortés i Valeriano Fernández -profes-
sors auxiliars a Madrid i Santiago de Compostel·la respectivament-, 
s’hi van presentar els dos primers i la va guanyar el segon. A la nota 
necrològica de Cortés, Bellot (1968) explica que aquestes oposicions 
“fueron muy comentadas”. S’ha dit que “motius extraacadèmics sem-
bla que determinaren el resultat de les oposicions” (Font, 1988). Més 
explícitament, Bolòs (1988) explica que “parlant amb Font i Quer, 
molts anys després, ell ens deia que la causa fonamental de la seva 
separació de la Universitat va ésser l’aversió a la llengua i a la cultura 
catalana dominant en nuclis influents de la universitat espanyola. I de-
via ésser així. De fet es tracta d’una motivació que tornarem a trobar 
com a decisiva en les accions preses contra ell en començar el règim 
franquista”, i el mateix autor (Bolòs, 2000) afirma, ben clarament, que 
“la plaça fou concedida a una persona de qualitat molt inferior, Caye-
tano Cortés, amb la qual cosa la Universitat féu un gran pas enrere”. 
Oficialment, mai no se sabrà per què Cortés va guanyar aquestes opo-
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sicions -i, unes setmanes abans, i amb el mateix tribunal, les de la cà-
tedra de Santiago de Compostel·la, on es va presentar juntament amb 
Valeriano Fernández, també d’experiència i currículum més grans-, 
perquè, dels aspectes extraacadèmics, no en queda cap constància es-
crita. He consultat l’expedient d’aquestes oposicions a l’arxiu general 
de l’administració espanyola a Alcalá de Henares i espero estudiar-lo 
amb detall més endavant. Tant Font com Cortés van anar passant els 
cinc exercicis i, al final, el tribunal va “examinar los méritos alegados 
por los opositores para completar el juicio del Tribunal sobre los mis-
mos” en sessió “secreta de comunicación de juicios”, després de la 
qual “interrogados sucesivamente los Sres. Vocales por unanimidad 
han votado al opositor Don Cayetano Cortés Latorre”. L’expedient 
no mostra cap manifestació sobre els currículums dels candidats pre-
sentats, però no hi ha cap inconvenient a fer-ne una comparació, que 
resulta força il·lustrativa. El 1922, Cortés feia dos anys que era doctor 
i tres que era professor auxiliar de botànica, la seva tesi doctoral havia 
estat sobre química orgànica (comportament d’alguns ciclanols en-
front de diverses reaccions) i havia publicat un treball de botànica (en 
castellà), sobre algues d’aigua dolça. Pel seu costat, aquell any Font 
era doctor en feia vuit amb una tesi de botànica i professor auxiliar de 
botànica des d’en feia cinc, i havia publicat 69 treballs de la matèria 
(53 en català i 16 en castellà). Després d’aquest episodi, Font va pre-
sentar la renúncia com a professor auxiliar, arran de la qual el claustre 
de la facultat va manifestar, el 23 de gener de 1923, que “acuerda por 
unanimidad que conste en acta el sentimiento por esta dimisión, teni-
endo en cuenta los grandes servicios que ha prestado a la facultad y 
los resultados obtenidos en la enseñanza y que se le comunique en un 
oficio laudatorio en consecuencia con estos servicios”. 

Com va mostrar en diverses ocasions que era un tret fonamental del 
seu caràcter, Font no va defallir, ans al contrari. Des del 1916 era 
conservador del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, on va ar-
ribar a ser director. A més de continuar al Museu, Font va aprofitar 
destinacions com a farmacèutic militar per a herboritzar intensament 
diverses zones ibèriques, balears i nord-africanes. Finalment pel que 
fa a docència, el 1923 va començar a ser professor de botànica a l’Es-
cola Superior d’Agricultura de Barcelona. Cortés es va traslladar a la 
càtedra de Granada l’abril de 1933 (va ser acomiadat amb “el senti-
miento de la facultad por la salida de tan querido compañero”) i el 
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29 de setembre del mateix any el claustre de la facultat barcelonina 
va proposar per unanimitat al Patronat de la universitat que contractés 
Font com a professor agregat (equivalent no funcionarial però de con-
tracte permanent als catedràtics, que en el període republicà van ser 
anomenats professors numeraris), la qual cosa es va fer efectiva poc 
després, de manera que a la reunió del claustre de la facultat de 27 de 
novembre es va donar la benvinguda a Font, el qual va expressar el 
seu entusiasme envers la facultat.

La segona part de la dècada de 1920 i els anys 1930, llevat els darrers 
mesos (i això inclou també els anys de guerra, en què va fer molta 
feina), són els d’esplendor de Font. El 1928 va crear una revista bo-
tànica, Cavanillesia, on, fins al 1939, van publicar articles botànics 
del país i estrangers en català, castellà, francès o anglès. A partir de 
la secció de botànica del Museu, va fundar, el 1935, l’Institut Botànic 
de Barcelona. Va organitzar l’ensenyament de la botànica a l’Escola 
d’Agricultura i va escriure un llibre de text (Font, 1938), Iniciació a 
la botànica, encara avui vigent, que havia de ser el primer d’una sèrie 
que va quedar estroncada per la guerra i la dictadura (figura 2). Va 
revolucionar l’ensenyament de la botànica a la facultat de farmàcia 
(hom pot consultar sobre això el testimoni d’una seva deixebla: Ca-
sas, 1988). Va potenciar les sortides al camp dels estudiants i també 
dels professors d’ensenyament secundari (Vallès, 2013a). Va ser pio-
ner, el 1934, a contractar un professor (Rolf Singer) i un recol·lector 
de plantes (Werner Rothmaler) estrangers i no llicenciats en farmàcia 
(les transversalitats del caire que fos, tan comunes avui, eren rares o 
inexistents a l’època). Especialista com era ell en plantes vasculars, 
va voler que també hi hagués recerca a Catalunya en altres aspectes 
com la micologia (amb la contractació de Singer i el pla quinquen-
nal micològic que va establir) i fins i tot havia previst una plaça, a 
l’Institut Botànic, per a fer recerca en història de la botànica, que per 
molts pocs dies no es va poder concretar (hom pot trobar informació 
d’aquests dos aspectes a Vallès, 2013b). A més, el 19 d’agost de 1936 
va ser nomenat director del seminari de botànica de la Universitat, la 
qual cosa li va permetre de mantenir, durant la guerra, un cert nivell 
d’ensenyament i recerca (tant a la facultat de farmàcia com a la de 
ciències, car el catedràtic de botànica de la darrera, Benito Fernández 
Riofrío, havia marxat de Catalunya i després havia sigut cessat del 
càrrec), així com preservar alguns herbaris i altre materials d’interès. 
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Figura 2. Pius Font i Quer (amb Werner Rothmaler en segon pla) i coberta del segon 
tiratge de la tercera edició, revisada, de la Iniciació a la botànica.

Aquest seminari, que penso que també mereixerà un estudi més apro-
fundit, va permetre organitzar una excursió dels estudiants de botàni-
ca a la facultat de farmàcia a la serra d’Albarrasí -a la qual m’hauré de 
referir més tard-, en al qual van preparar vora 5.000 plecs de plantes 
i que, si no hagués esclatat la guerra, haurien sigut, segur, un model 
a seguir en la docència de l’assignatura. De fet, l’organització dels 
estudis de la facultat de Farmàcia de 1936 (segons un document con-
servat a l’arxiu del Museu de la Farmàcia Catalana de la Facultat de 
Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona), 
que mai no es va implantar completa a causa del cop d’estat, la guerra 
i la dictadura, contenia, a part d’una botànica aplicada a la farmàcia 
troncal, dues assignatures optatives de la matèria: micologia aplicada 
a la farmàcia i recol·lecció i cultiu de plantes medicinals, aquesta dar-
rera amb una pes majoritari del treball de camp. El seminari també va 
fer possible salvar de la degradació l’herbari Sennen que, com explica 
Font el 10 de setembre de 1937 en un report del seminari conservat 
a l’arxiu històric de la Universitat de Barcelona, va trobar, en tornar 
de l’esmentada excursió, en molt mal estat a la facultat de ciències, 
on havia estat traslladat els primers dies de la guerra (Gavioli, 2016). 
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Igualment va fer que Font pogués afirmar, en el mateix informe, “tre-
ball del Seminari de Botànica ho és també el que realitzen [en plena 
guerra i malgrat els bombardeigs, no ho oblidem] a l’Institut Botànic 
sota la nostra direcció els alumnes i exalumnes d’aquesta facultat de 
farmàcia R. Bòria, C. Cases, A. Sales i A. Gallardo”. L’única cosa 
que Font no va aconseguir, només per manca de temps, va ser crear 
la infraestructura comuna a tota la botànica catalana: el que Font per-
seguia era la permeabilitat total, la unitat, dels tres centres on llavors 
es treballaven botànics, els laboratoris de les dues facultats i l’Ins-
titut. Com ell mateix ho va redactar en el document fundacional de 
l’esmentat seminari, igualment conservat a l’arxiu històric de la UB, 
“els professors que subscriuen, desitjant coordinar les possibilitats de 
treball dels dos laboratoris de botànica de la Universitat, de les facul-
tats de ciències i farmàcia, han estudiat la formació d’un organisme 
de cultura Botànica superior, atesos els medis amb què compten ac-
tualment com a professors i aquells que podria facilitar-nos l’Institut 
Botànic de Barcelona”. Encara que hi ha hagut diverses propostes i 
diversos intents, això encara no s’ha pas aconseguit.

Anem a la segona maltempsada per a Font, la més greu. Com que 
la guerra va esclatar mentre Font era amb els estudiants a l’excursió 
esmentada, va decidir tornar a Barcelona perquè ells poguessin ser a 
casa. Per a fer això va passar d’una zona controlada pels partidaris 
del cop d’estat franquista a una altra de fidel al govern republicà, per 
la qual cosa acabada la guerra va ser acusat de rebel·lió i desposseït 
de tots els càrrecs i condemnat a vuit anys de presó, que després van 
ser reduïts a quatre, dels quals en va complir un i mig, al castell de 
Montjuïc. Hom podria pensar que va ser detingut i encausat pel fet de 
ser militar, però cal mencionar que el seu contrincant a les oposicions 
que he comentat, Cortés, que era civil, va ser detingut, acusat, jutjat i 
condemnat pel mateix delicte de rebel·lió (Domingo, 2009). Font mai 
més no va ser professor, però va continuar fent recerca, en la mesura 
de les poques possibilitats que li van donar (va tenir un contracte del 
Consell Superior d’Investigacions Científiques a l’Institut Botànic) i 
es va dedicar, pane lucrando, com ell deia, i gràcies a un contracte a 
l’editorial Labor, a escriure llibres que van ser i són encara molt im-
portants, com ara el Diccionario de Botánica (Font, 1958) i Plantas 
medicinales. El Dioscórides renovado (Font, 1961). 
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El seu caràcter fort i organitzatiu podia més que la penosa realitat. 
Ja el 1944, en una de les primeres publicacions que va poder fer des-
prés de la guerra, plantejava l’estudi florístic de les comarques llei-
datanes i deia “falta sólo perseverar y no detenerse” (Font, 1944) i 
el 1962, just acabat de publicar el darrer llibre esmentat i poc més 
d’un any abans de morir, encara escrivia a un seu exalumne i amic, 
Miquel de Garganta, exiliat a Colòmbia, dient-li que quan ell tornés 
parlarien de possibles treballs de flora que quedaven per fer. Per 
aquesta fortalesa i per la capacitat de treball i d’organització, fou 
reconegut internacionalment, com ara, i entre altres honors, amb el 
doctorat honoris causa que la Université de Montpellier li va ator-
gar el 1959. Pòstumament, també se li han fet homenatges a casa 
nostra. Fins i tot, darrerament, ha quedat net d’expedient judicial, ja 
que figura en les llistes de judicis del franquisme que s’han anul·lat, 
perquè van ser polítics, per la llei catalana 11/2017, de 4 de juliol, 
de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. A més, i a partir 
de l’aplicació de la llei esmentada, el seu expedient de depuració a 
l’ajuntament de Barcelona -va ser destituït del càrrec de director de 
l’Institut Botànic de Barcelona, que depenia de l’àmbit municipal de 
museus- ha quedat igualment anul·lat per resolució del plenari de 27 
d’abril de 2018 (Marimon, 2018). Amb això, però, encara no n’hi ha 
prou, encara ens cal reivindicar i donar a conèixer la personalitat de 
qui va crear les estructures i l’estat d’ànim per a posar la botànica 
catalana a nivell internacional. Com molt bé ho diu Puche (2017), 
“encara ens falta sortir al carrer i, de la mateixa manera que es pot 
reconèixer el nom de Pla o Verdaguer, ens passi el mateix amb Font 
i Quer”.

Font fou membre numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts 
de Barcelona des de 1925, i no va pas perdre’n la condició en la dic-
tadura. El 1942 va ser nomenat, en la clandestinitat, membre nume-
rari de l’Institut d’Estudis Catalans i va arribar-ne a ser president de 
la secció de Ciències i president de torn de l’Institut. Mai no va ser 
membre d’aquesta Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (lla-
vors de Barcelona), probablement molt més pels diferents tarannàs 
que no pas per manca de mèrits. Antoni de Bolòs, deixeble de Font, 
no deixa d’evocar-lo, quan encara era viu, en el discurs d’ingrés 
en aquesta casa (Bolòs, 1959); “Nunca será bastante estimada la 
labor del doctor Font y Quer para hacer revivir en nuestra ciudad 
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los estudios botánicos”. Taurino M. Losa, en la resposta a aquest 
discurs, reconeix que “esta biblioteca [la de la família Salvador] se 
ha salvado probablemente de su total destrucción gracias al celo y 
perspicacia de la Dirección del Instituto Botánico, a la sazón de-
sempeñada por el doctor Font y Quer” (Losa, 1959). Ja mort Font, 
Ramon Jordi, també en el seu discurs d’ingrés en aquesta acadèmia 
desvela l’intent que hi va haver el 1933 de fundar una Acadèmia 
de Farmàcia de Catalunya que, entre altres, hauria “de enfocar as-
pectos botánicos, con una possible sesión inaugural a cargo del 
Dr. Pius Font y Quer” (Jordi, 1972). Més endavant, Josep M. Suñé 
Arbussà deia, en aquesta sala, “el nostre més gran botànic ha estat 
sens dubte Pius Font i Quer (1888-1964), de qui recordo l’amabi-
litat amb què ens va rebre al meu mestre professor del Pozo i a mi 
quan va cridar-nos per fer-nos encàrrec de l’actualització de la part 
dedicada a Farmàcia Galènica de la conegudíssima “Medicamenta”, 
que dirigia com a successor d’altre gran farmacèutic, el professor 
Enric Soler i Batlle. Tot el que podria dir de Font i Quer seria poc 
ja que mereix, no un record meu, sinó una sessió dedicada a la seva 
memòria per la que podria aprofitar-se l’any vinent, centenari del 
seu naixement. Del gran farmacèutic i botànic lleidatà sols recorda-
ré el “Dioscórides renovado”, que tots hem consultat i la major part 
guardem com un dels tresors de la nostra biblioteca” (Suñé Arbussà, 
1987). Finalment, Cèsar Blanché, en el seu discurs d’ingrés com a 
acadèmic numerari, va afirmar que podia “enllaçar amb la tradició 
de presència botànica en aquesta corporació, de la qual foren mem-
bres anteriorment la Dra. Creu Casas i Sicart i el Sr. Antoni de Bolòs 
i Vayreda” (Blanché, 2013), tot esmentant dos deixebles de Font, no 
podent, però, mencionar-ne el mestre.

De segur que tothom que m’hagi seguit intuirà la reivindicació que 
em proposo de fer i que no és una altra que la d’afegir a tots els que 
el Dr. Font i Quer ja té el reconeixement explícit d’aquesta acadè-
mia en la forma que es consideri més adequada (acadèmic d’honor 
si el càrrec existeix, acte d’homenatge o alguna altra modalitat). El 
centenari de la mort al qual al·ludia el Dr. Suñé Arbussà ja ha passat, 
però aquest any és el 55è aniversari de la seva mort, la qual cosa pot 
proporcionar una excusa -si és que en cal cap- en forma de números 
més o menys rodons.
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La botànica en l’ensenyament de farmàcia a Catalunya i 
zones properes des de finals del segle XX: camí de l’extinció

Acabat el segon i darrer incís, tornem als plans d’estudi. En els re-
quisits que, el 1989, s’establien per a admetre a l’estat espanyol tí-
tols de farmacèutic d’altres estats europeus, recollint una normativa 
de la Unió Europea de 1985, hi constava explícitament la botànica, 
i a la directiva per a l’elaboració del primer pla d’estudis que es va 
publicar després d’això, el de 1992, hi figura una matèria anome-
nada biologia vegetal i farmacognòsia, un dels continguts (però no 
pas forçosament una assignatura) de la qual havia de ser botànica 
farmacèutica i un altre morfologia de les plantes, d’àmbit clarament 
botànic. Això ha fet que en algunes facultats de farmàcia espanyo-
les ja no hi figuri una assignatura anomenada botànica, encara que 
se n’ensenyin rudiments en una d’anomenada biologia vegetal, po-
sem per cas. A Catalunya, però, hom va aconseguir de mantenir una 
assignatura amb el contingut i el nom de botànica a primer any, 
però només de mig curs (anomenat d’entrada quadrimestre i després 
semestre, tot i que la primera denominació era més adequada a la 
realitat) de durada. En aquest pla d’estudis encara es va poder com-
pensar la minva radical de contingut troncal botànica amb una oferta 
d’assignatures optatives força àmplia (algologia, botànica econòmi-
ca, micologia, palinologia), a més d’assignatures també opcionals 
anomenades de lliure elecció (vegeu-ne el detall a la taula 1), amb 
la qual cosa un estudiant podia, encara, construir-se un itinerari bo-
tànic prou sòlid dins de la carrera de farmàcia. 
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Taula 1. Evolució de la botànica a l’ensenyament de farmàcia a la Universitat de  Bar-
celona des de la incorporació de la Facultat de Farmàcia, el 1845, fins al pla d’estudis 
de 2009, actualment vigent. Els anys designen els d’inici de plans d’estudis i quan n’hi 
ha més d’un en una cel·la vol dir que no hi ha diferències significatives en el tracte de la 
botànica en diversos plans o modificacions de plans.

Pla 
d’estudis

Botànica al 
curs prepa-
ratori, comú 
o selectiu

Nom de la botànica a la 
llicenciatura o al grau 

Nombre 
i durada 
d’assignatures 
obligatòries 
de botànica

Assignatures 
opcionals 
de botànica

1845 Botànica
Botànica aplicada a la 
farmàcia i matèria far-
macèutica corresponent

Una, l’única
del curs, 
classe diària

-

1857, 1858

Història natu-
ral (geologia, 
zoologia, 
botànica) o 
botànica i 
mineralogia 
amb nocions 
de geologia

Exercicis pràctics de de-
terminació i classificació 
d’objectes de matèria 
farmacèutica, especial-
ment plantes medicinals

Una, tot un 
curs, classe
diària

-

1866 -

Botànica farmacèutica 
corresponent; exercicis 
pràctics de determi-
nació i classificació 
d’objectes de matèria 
farmacèutica, especial-
ment plantes medicinals

Dues, tot un 
curs cadascuna, 
classe diària

-

1868, 
1874, 1880

Història 
natural

Exercicis pràctics de de-
terminació i classificació 
d’objectes de matèria 
farmacèutica, especial-
ment plantes medicinals

Una, tot un 
curs, classe
diària

-

1884 Història 
natural

Fitografia farmacèu-
tica i determinació de 
plantes medicinals

Una, tot un 
curs; una de 
les 11 assig-
natures de la 
llicenciatura

-

1886 Història 
natural

Botànica descripti-
va i determinació de 
plantes medicinals

Una, tot un 
curs; una de 
les 11 assig-
natures de la 
llicenciatura

-
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1900, 
1910, 1914

Mineralogia 
i botànica

Botànica descriptiva 
amb les seves pràcti-
ques de determinació 
de plantes, especial-
ment medicinals, i 
excursions botàniques

Una, tot un 
curs; una de 
les 10 assig-
natures de la 
llicenciatura

-

1922 Mineralogia 
i botànica

Botànica aplicada a la 
farmàcia 1r; botànica 
aplicada a la farmàcia 2n

Dues; tot un 
curs cadascuna, 
dies alterns

-

1928 -
Botànica farma-
cèutica 1r; botànica 
farmacèutica 2n

Dues; tot un 
curs cadascuna, 
dies alterns

-

1930 -
Botànica farma-
cèutica i matèria 
farmacèutica vegetal

Una, tot un curs -

1931 -

Botànica descripti-
va i determinació de 
plantes medicinals; 
botànica farmacèutica

Dues, tot un 
curs cadascuna -

1933 - Botànica farmacèutica

Una, tot un 
curs, una 
hora diària de 
teoria i tres 
hores diàries de 
pràctica o dues 
hores diàries de 
classe teorico-
pràctica (total, 
180 hores)

-

1944 -

Botànica descriptiva 
primer curs (criptogàmia 
aplicada i parasitària); 
botànica descriptiva 
segon curs (fanero-
gàmia aplicada)

Dues, tot un 
curs cadascuna, 
dies alterns

-

1953 - Botànica primer; 
botànica segon

Dues, tot un 
curs cadascuna, 
dies alterns

-

1965 - Botànica
Una, tot un 
curs, dies 
alterns

Botànica 
ecològica

1973 (pri-
mer cicle) 
- 1977 (se-
gon cicle)

- Histologia i organogra-
fia vegetals; botànica

Dues, mig curs 
la primera i tot 
un curs la sego-
na, dies alterns

Botànica 
especial
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1975 (pri-
mer cicle) 
- 1977 (se-
gon cicle)

- Botànica
Una, tot un 
curs, dies 
alterns

Botànica 
especial

1992 - Botànica Una, mig curs, 
dies alterns

Algologia; 
botànica 
econòmica; 
excursions 
de botànica 
farmacèutica; 
micologia; 
palinolo-
gia; plantes 
medicinals i 
altres d’útils 
del Pirineu 
(treball de 
camp)

2002 - Botànica farmacèutica Una, mig curs, 
dies alterns

Algologia; 
botànica 
econòmica; 
excursions 
de botànica 
farmacèutica; 
micologia; 
palinolo-
gia; plantes 
medicinals i 
altres d’útils 
del Pirineu 
(treball 
de camp); 
sortides 
botàniques

2009 - Botànica farmacèutica Una, mig curs, 
dies alterns

Plantes 
medicinals, 
etnobotànica 
i biopros-
pecció
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El pla de 2002 no comporta pas cap canvi significatiu en la botànica 
troncal, que continua essent quadrimestral i, això sí, canvia el nom de 
botànica pel que ja havia tingut en la universitat de la segona repúbli-
ca i en alguna època anterior, botànica farmacèutica. El nombre i la 
diversitat d’assignatures optatives continua elevat. Hem de remarcar 
que el fet que els plans de 1992 i 2002 incloguessin les anomena-
des assignatures de lliure elecció o lliure configuració va possibilitar, 
entre altres coses, que estudiants d’una carrera en cursessin algunes 
d’altres ensenyaments i que, en aquells anys, un nombre no negligible 
d’estudiants de biologia de la nostra universitat van cursar algunes de 
les assignatures opcionals de botànica a la nostra facultat. No podem 
assegurar que cap estudiant de farmàcia no fes semblantment amb 
assignatures de botànica de la facultat de biologia, però no ens en 
consta cap cas.

Finalment -fins ara- el pla de 2009 ha significat la reducció de la bo-
tànica a la mínima expressió dins de l’ensenyament de farmàcia a la 
Universitat de Barcelona. Mentre l’assignatura troncal continua es-
sent una, semestral i amb les mateixes hores lectives (60) que el 1992 
i el 2002, la possibilitat per a un farmacèutic de sortir de la carrera 
amb una orientació botànica forta ha quedat del tot anul·lada, car, i 
m’és ben impossible entendre per què, l’oferta d’assignatures optati-
ves ha quedat reduïda a una per àrea de coneixement, de manera que 
només n’hi ha una de botànica (de 30 hores lectives), ara anomenada 
plantes medicinals, etnobotànica i bioprospecció. 

Un any abans de la dràstica reducció del paper de la botànica en l’en-
senyament de farmàcia del pla d’estudis de 1992, la Dra. Creu Casas 
deia, en aquesta mateixa sala: “els continguts de les disciplines de la 
biologia vegetal, a cada nou pla d’estudis de farmàcia minven més 
i més, i darrerament es pretén deixar-los com una mera història del 
passat” (Casas, 1991). Això mostrava que, tot i exercir la docència i 
la recerca des de feia molts anys en facultats de biologia o de ciències, 
no oblidava la seva formació de base (ben sanitària, car era llicenci-
ada en farmàcia i diplomada en infermeria) i la primera facultat on 
va ensenyar, i es preocupava per l’avenir pitjor que incert que la seva 
matèria, la botànica, tenia a la seva facultat d’origen.
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Efectivament, hem pogut veure al llarg d’aquesta exposició que el 
nombre d’hores lectives (comptat simplement en hores o bé en crèdits 
acadèmics, tant li fa) de les assignatures de botànica (amb aquest nom 
senzillament o com a botànica farmacèutica o exercicis de determi-
nació de materials farmacèutics, especialment plantes medicinals) ha 
anat disminuint de manera alarmant a la Universitat de Barcelona, 
des de la meitat de tot el temps d’un curs acadèmic fins a les 60 hores 
lectives actuals.

Poc després d’haver-se implantat el pla d’estudis de farmàcia de 1992, 
que minimitzava la botànica, dues revistes de l’àmbit sanitari, una de 
farmacèutica espanyola, editada a Barcelona, i una de mèdica interna-
cional, van publicar editorials en els quals remarcaven la importància 
de les plantes com a base de medicaments. El Farmacéutico (1993) 
afirmava que les plantes medicinals “semblen haver sofert en les dar-
reres dècades un desplaçament tant el l’àmbit de la prescripció com 
en el de la dispensació i venda”, que el farmacèutic “mai no hauria 
hagut de deixar en un segon terme” la fitoteràpia i que calia “regu-
lar la dispensació de plantes medicinals”. Pel seu cantó, The Lancet 
(1994) sostenia que calia destinar més mitjans econòmics a l’estu-
di d’aquestes plantes que poden ser la base de nous medicaments. 
En concret, afirmava que aquest àmbit és “ric en idees i en flora; el 
que cal és trobar finançament imaginatiu per a posar-les en contacte”. 
Aquesta editorial d’una de les revistes científiques més influents en 
medicina va rebre de seguida adhesions d’investigadors de laborato-
ris d’Anglaterra i els Estats Units d’Amèrica (Gordon et al., 1994). 
Lamentablement, ni tot això ni res més no va servir perquè el pla de 
2002 millorés la situació de la botànica (i, ja ho he dit en altres casos, 
també de la farmacognòsia, tot i que jo m’ocupo en aquest discurs 
de la matèria de la meva especialitat) en la formació de les persones 
futures professionals de la farmàcia, que va quedar si fa no fa igual 
que el 1992. Per a acabar de reblar el clau, el pla de 2012, el primer 
que estableix el títol de graduat, actualment vigent, va mantenir la 
troncalitat i va reduir considerablement l’optativitat. 

Ja fa alguns anys, quan començo el curs al grup de botànica farmacèu-
tica de primer any que imparteixo, explico als estudiants l’evolució 
de la disciplina en l’ensenyament que ells estan començant i ho acabo 
dient-los, de manera irònica, que si alguns d’entre ells pensen trigar 
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molts anys (com no és pas excepcional que passi) a prendre’s serio-
sament i superar l’assignatura, pot pensar que probablement al nou 
pla d’estudis ja no hi serà. Algunes companyes del laboratori amb les 
quals ho he comentat em diuen que no tinc pas raó i que no hauria de 
fer això. Jo ho dic als estudiants amb to d’humor, però, de fet, crec -i 
temo- que això pot ben passar. És cert que no podem preveure amb 
certesa, en aquest àmbit, el futur, però tinc la sensació que no hi po-
dem pas ser gaire optimistes.

Vegem primer la situació de la botànica en els ensenyaments de far-
màcia a les tres universitats de fora de Catalunya més properes a 
Barcelona, Saragossa (a poc més de 310 km) i Montpeller i València 
(totes dues a poc més de 340 km). A Saragossa, la Universidad San 
Jorge, privada, és l’única que ofereix estudis de grau en farmàcia, 
de cinc anys de durada, i en els quals la botànica no existeix com a 
assignatura independent. Hi ha una assignatura de sis crèdits a segon 
any denominada biologia vegetal i farmacognòsia, dos temes dels 18 
que configuren el programa de la qual tenen relació amb la botànica. 
El primer tema del programa (“introducció a la farmacognòsia”) ja 
fa veure el contingut de l’assignatura i, doncs, la presència si de cas 
residual de la botànica. A la Universitat de Montpeller, els estudis que 
permeten exercir la professió de farmacèutic es denominen de doctor 
en farmàcia (tot i que no s’hi fa pas una tesi doctoral) i duren sis anys. 
En aquests estudis hi ha una assignatura de tres crèdits a segon any 
que es diu biodiversitat 3 i que tracta d’aspectes de fongs i plantes i 
una a tercer any, també de tres crèdits, anomenada botànica farma-
cèutica. Aquesta darrera, però, només té 10 hores de classes i les 20 
restants són de treball dirigit, que ha de fer l’estudiant a distància. A 
València hi ha dos establiments d’ensenyament superior que impar-
teixen el grau en farmàcia, tots dos en cinc anys. D’una banda la Uni-
versitat de València té, al pla d’estudis de farmàcia, una assignatura 
de botànica de quatre crèdits i mig. D’altra banda, el pla d’estudis de 
la Universitat Cardenal Herrera CEU, privada, inclou una assignatura 
de sis crèdits de botànica farmacèutica a tercer curs. En cap dels plans 
d’estudi als quals ens acabem de referir no hi ha cap assignatura op-
tativa assignada a l’àrea de botànica. Veiem, doncs, que la situació de 
la botànica ens els ensenyaments de farmàcia de fora més propers a 
Barcelona és com a molt igual quant a troncalitat (tot i que majoritàri-
ament pitjor) i sempre més feble si tenim en compte tant assignatures 
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obligatòries com optatives. A més, podem comprovar que, en un dels 
quatre casos, la botànica ja no existeix nominalment i, en realitat ocu-
pa un lloc ben minso, pràcticament simbòlic.

Ja hem arribat, doncs, a la quasi desaparició de la botànica d’un pla 
d’estudis de farmàcia geogràficament proper de fora del nostre país. 
De totes maneres, la situació és encara pitjor a Catalunya mateix. 
Efectivament, des de fa pocs anys la Universitat de Barcelona no és 
l’única de casa nostra a impartir estudis de farmàcia. La Universitat 
Ramon Llull, privada, n’ofereix també el grau, amb base al prestigiós 
Institut Químic de Sarrià. En el seu pla d’estudis, de cinc anys, no hi 
ha cap assignatura, ni obligatòria ni optativa, de botànica ni cap que 
tingui continguts d’aquesta matèria o de biologia vegetal. La profes-
sora que fins ara s’ocupa d’impartir l’assignatura de farmacognòsia 
en aquest grau -llicenciada i doctora de la nostra universitat (on va ser 
alumna meva) i actualment també professora associada a la nostra fa-
cultat-, m’ha comentat en més d’una ocasió la dificultat d’explicar bé 
la seva assignatura sense que els estudiants tinguin almenys uns co-
neixements bàsics de botànica (Ester Risco, comunicació personal), 
la qual cosa no cal dir que comprenc perfectament. 

Com veiem, no cal esperar un nou pla d’estudis; en un de vigent i a 
tocar de la nostra universitat, ja no hi ha cap vestigi de la botànica 
(vegeu la taula 2 per a un resum de les dades suara comentades). Si 
ho diguéssim en termes similars als que usem quan parlem de tà-
xons amenaçats de plantes, diríem que la botànica és en condicions 
de força estrès en totes les poblacions properes a la Universitat de 
Barcelona, malviu en una d’elles i no ha aparegut (no és pas que s’hi 
hagi extingit, perquè ja no hi ha sigut d’entrada, no ho ha pogut colo-
nitzar, contràriament al que semblava que hauria d’haver passat) en 
una altra, la més propera a la nostra, en la qual la lògica indicava que 
hi havia de ser. Hom pot fer-se càrrec, doncs, que no sobreactuo pas 
tant quan parlo als meus estudiants de les possibilitats que la botànica 
s’extingeixi en propers plans d’estudis de farmàcia a la Universitat 
de Barcelona i, doncs, a tot Catalunya. A més, com diré un xic més 
endavant, això té conseqüències no només en la formació integral de 
les persones que han de ser professionals de la farmàcia, sinó també 
en llurs possibilitats d’aprofundir i fer carrera en l’àmbit botànic, com 
no era pas gens rar fins ara.
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Taula 2. Comparació entre les assignatures de botànica a l’ensenyament de farmàcia a les 
universitats de Catalunya i les de fora més properes, amb indicació de les hores (de tota 
l’assignatura o, si l’assignatura és més àmplia, les que corresponen a botànica).

Universitat Assignatures 
obligatòries Hores Assignatures 

opcionals Hores

Universitat de 
Barcelona

Botànica 
farmacèutica 60

Plantes 
medicinals, 
etnobotànica i 
bioprospecció

30

Universitat 
Ramon Llull 
(Barcelona)

- 0 - 0

Universidad 
San Jorge 
(Saragossa)

Biologia 
vegetal i 
farmacognòsia

7 - 0

Université de 
Montpellier

Biodiversitat 3

Botànica 
farmacèutica

30

30
- 0

Universitat 
de València Botànica 45 - 0

Universitat 
Cardenal 
Herrera CEU 
(València)

Botànica 
farmacèutica 60 - 0

Per a reblar aquest panorama no pas gaire encoratjador, convé afegir 
encara que pràcticament no m’he referit als altres ensenyaments de 
grau que actualment imparteix la nostra facultat, que fa un temps que 
es diu de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, a part del de farmàcia 
no pas perquè me n’hagi descuidat o no els trobi rellevants, sinó per la 
bona i senzilla raó que la botànica o bé pràcticament no hi és o bé n’és 
totalment absent. Efectivament, cap de les tres titulacions, Ciència i 
Tecnologia dels Aliments, Nutrició Humana i Dietètica i Ciències Cu-
linàries i Gastronòmiques, no té cap assignatura comuna, obligatòria 
o troncal de botànica i només les dues primeres en tenen una, plantes 
d’ús alimentari, d’opcional i de només 30 hores. Aquesta mancança 
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(en aquest cas no hi ha extinció, simplement no consideració des del 
començament) és greu, car, com s’ha esmentat abans, el món vegetal 
juga un paper fonamental en tot allò vinculat a l’alimentació, la die-
tètica i la gastronomia.

Reivindicació de la botànica en els estudis de farmàcia

Començo aquesta segona i darrera reivindicació amb la que, de fet, 
pronunciava, aquí mateix on som ara, una docta acadèmica d’aquesta 
casa que ja he citat abans, la Dra. Creu Casas, en la resposta al discurs 
d’ingrés del Dr. Joan Barceló com a acadèmic numerari, en un incís 
-com ella ho denominava- en què començava mostrant la seva “pre-
ocupació per l’avenir de la botànica i la fisiologia vegetal al nostre 
país”: “L’home sempre necessitarà alimentar-se i guarir-se a més d’al-
tres usos dels vegetals, i encara la naturalesa li amaga molts secrets 
que li cal esbrinar. Si és ben cert que la bioquímica, la genètica, etc., 
avancen actualment a un ritme accelerat, no ho és menys que a la base 
d’aquests estudis hi ha us éssers vius dels quals cal conèixer les ca-
racterístiques morfològiques, les formes de vida, els cicles biològics, 
la fisiologia etc., els quals permetran de conèixer les seves exigències 
vitals i potser modificar-los per tal d’obtenir millor rendiment qual 
calgui. Temo molt que els estudiants de farmàcia ignoraran aquest 
camp d’investigació o el tindran per obsolet quan encara no es coneix, 
ni de bon tros, la composició química de molts principis elaborats per 
les plantes, el seu funcionament i utilitat per a la vida de la planta i 
la seva posterior al camp de la medicina científica o de l’alimentació, 
si hi escau. La biologia vegetal, inclosa la taxonomia, que permet la 
identificació de les plantes, i la fisiologia vegetal el seu funcionament, 
és bàsica per a l’estudi de totes les altres disciplines: ecologia, genè-
tica, bioquímica etc., cadascuna de les quals constitueixen els pilars 
decisius per a la conservació i millorament del medi en el qual estem 
submergits i del qual depenem” (Casas, 1991).

Atesa la delicada posició que la botànica ocupa en l’ensenyament de 
farmàcia, no puc deixar d’aprofitar aquest discurs, aquest fòrum, per 
a fer una reivindicació, la segona de les dues que anuncio des del 
títol, havent fet ja la del Dr. Font i Quer. Allò que reivindico, és clar, 
és la botànica com a part important en la formació de les persones 
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que treballaran en el camp de la farmàcia. Dit amb altres paraules, i 
continuant el símil de la biologia de la conservació, demano un pla de 
recuperació, de protecció, de regeneració de l’assignatura per tal que, 
en comptes d’extingir-se arribi, almenys en les poblacions catalanes 
(és a dir, la Universitat de Barcelona i la Universitat Ramon Llull) a 
un grau de desenvolupament i de salut si no òptim (almenys en una 
primera fase, potser després s’hi podria arribar, a l’òptim) almenys bo 
i lluny de qualsevol amenaça de degradació o, encara menys, extinció. 
 
Actualment, en una universitat catalana no hi ha botànica al grau de 
farmàcia. A l’altra, en la qual jo ensenyo, hi ha una assignatura obli-
gatòria de sis crèdits i una d’optativa de tres. L’optativa, una de sola, 
permet ben poca especialització en l’àmbit botanicofarmacèutic. I 
abans, i probablement més greu encara, l’obligatòria tan curta sí que 
permet donar les beceroles que a la Universitat Ramon Llull es troben 
a faltar com a mínima base per a la farmacognòsia, però no deixa, de 
cap manera, aprofundir en la botànica aplicada a la farmàcia. No po-
dem dedicar ni 10 hores de classe als fongs i les plantes no vasculars 
(com ara les algues i els cianobacteris -que, certament, són bacteris, 
però es continuen explicant dins de la botànica, entre altres coses per-
què no s’expliquen pas a les assignatures de microbiologia actuals a la 
facultat; Carme Fusté, comunicació personal-), que mereixerien una 
atenció més important en els àmbits medicinal i alimentari i toxicolò-
gic. Amb les aproximadament 20 hores de classe que hi podem dedi-
car, podem explicar molt poques coses de les plantes vasculars relle-
vants en farmàcia, algunes perquè són la base de drogues -clàssiques 
o d’establiment recent, en curs o fins i tot futur- que són rellevants en 
fitoteràpia i són estudiades a farmacognòsia i disciplines afins, d’al-
tres perquè són d’interès com a aliments o productes nutricèutics i 
d’altres encara perquè són nocives o tòxiques. Finalment, per a no 
entrar en molts més detalls, l’estrès del poc temps i la molta matèria 
no ens permet de transmetre als estudiants que la botànica els pot pro-
porcionar una manera d’interpretar el món a través del coneixement 
de molts dels objectes, naturals o elaborats, que els envolten i, en 
definitiva, que és comprovat fisiològicament el que es coneix com a 
efecte Ulrich, una disminució de l’estrès i un estat de relaxació lúcida 
induït per la contemplació de la vegetació (Ulrich, 1983; 1986). Per 
tot això, conèixer les plantes (i els seus usos) contribueix sens dubte 
a acomplir la bonica definició de salut feta en el congrés de metges 
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i biòlegs (amb la participació de farmacèutics) de Perpinyà el 1976, 
“aquella manera de viure que és autònoma, solidària i joiosa”.

Ni aquesta acadèmia ni cap altra instància de l’àmbit farmacèutic no 
va recollir el que la Dra. Casas deia i, al cap d’un any d’haver-ho dit, 
la botànica a l’ensenyament de farmàcia a la Universitat de Barcelo-
na era reduïda a molt menys de la meitat (si hi comptem la matèria 
obligatòria i les optatives) del que feia temps que era. Ara la botànica 
ocupa mig curs al primer any de l’ensenyament de farmàcia. Aquesta 
matèria és en la mateixa situació en què era fins a finals del segle XIX 
a l’ensenyament de medicina, en què hi havia una assignatura de mi-
neralogia i botànica durant tot el primer curs, el selectiu. Només cal 
veure cap on han anat els metges pel que fa al coneixement de botà-
nica per a deduir el que passarà amb els farmacèutics d’aquí poc si el 
rumb no es modifica fortament i aviat.

Aquest fet té dues conseqüències que només podem qualificar de 
negatives pel que fa a la formació dels farmacèutics en el camp 
de la botànica, és a dir, per a la seva formació integral que creiem 
necessària. D’una banda, la que hem evocat fa poc de no arribar a 
assolir, tots els estudiants de farmàcia, el mínim de coneixements 
de botànica per a afrontar la seva vida professional, ja sigui en una 
farmàcia comunitària o hospitalària, en una empresa, a l’administra-
ció o a l’ensenyament d’un nivell o un altre. De l’altra, la pràctica 
impossibilitat per a una persona graduada en farmàcia ara, d’especi-
alitzar-se en botànica. Com que el primer tema ja l’hem tractat, co-
mentarem ara breument, i abans de la reivindicació final, el segon, 
sempre, com hem anat fent, amb el punt de mira en els centres que 
ensenyen farmàcia al nostre país.

A casa nostra, antigament els metges dominaven entre els botànics i 
després ho van passar a fer els farmacèutics i els naturalistes formats 
en facultats de ciències, en una proporció variable que darrerament es 
va inclinant cap als darrers. Aquest no és pas un tema que ens preocu-
pi: així com un biòleg, el Dr. Seoane, va dirigir moltes tesis doctorals 
de farmacèutics al nostre laboratori, una farmacèutica, la Dra. Casas, 
justament procedent del nostre laboratori, en va dirigir moltes de biò-
legs a la Universitat Autònoma de Barcelona. Això, a parer nostre no 
planteja pas cap problema, perquè fins fa poc les persones formades 
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en la nostra facultat de farmàcia s’han pogut especialitzar en botànica. 
Des dels darrers plans (particularment el darrer a la Universitat de 
Barcelona i l’únic que fins ara ha tingut la Universitat Ramon Llull) 
és molt poc probable que pugui pensar a especialitzar-se en botànica 
algú que només n’hagi fet una assignatura obligatòria de 60 hores 
a primer curs (dels cinc que te la carrera). Si algú hi pensa, trobarà 
només una assignatura opcional de 30 hores per a completar la seva 
formació botànica en el grau. Finalment -i en lògica concordança amb 
el grau- els màsters de la facultat de farmàcia tenen molt poc con-
tingut botànic (16 hores en una assignatura d’un dels màsters). Per 
contra, el nostre laboratori participa, amb més hores, en la docència 
dels màsters de biodiversitat i d’oceanografia -i també en el grau de 
ciències del mar-, a la facultat de Biologia. Difícilment un graduat en 
farmàcia cursarà aquests màsters (algun ho ha fet, però molt i molt 
pocs) i, per tant, per a l’especialització i la recerca, aviat no podrem 
comptar amb persones amb formació farmacèutica. I si això és clar 
a la Universitat de Barcelona, no cal dir com ho és a la Universitat 
Ramon Llull on, recordem-ho, la botànica ja ha estat exclosa del pla 
d’estudis de farmàcia.

La figura 3 representa l’evolució del nombre de tesis doctorals i de 
tesis de llicenciatura o de màster al laboratori de botànica de la facul-
tat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona des del 1914, en què 
va llegir la tesi el Dr. Font i Quer, fins al moment actual (incloent les 
que són en curs). Hi presentem tres gràfics, el del total dels treballs 
de llicenciats o graduats, el dels treballs de llicenciats o graduats en 
farmàcia (i en un cas un llicenciat en medicina i cirurgia) i el dels 
treballs de llicenciats o graduats en altres disciplines, que en la im-
mensa majoria dels casos corresponen a biòlegs (en algun cas a am-
bientòlegs o biòlegs marins). Hi podem veure que, com es lògic -i bo, 
hi afegeixo- en una disciplina biològica com la botànica, sempre hi 
ha hagut presència de persones tant titulades en farmàcia com en bi-
ologia o carreres afins, però la situació dels darrers temps i, sobretot, 
la més recent, comença a ser preocupant -tot i que previsible, ateses 
les circumstàncies que hem comentat-, car les persones formades en 
farmàcia són pràcticament absents de la formació per i per a la recerca 
en botànica. 
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Figura 3. Evolució del nombre de tesis doctorals i de tesis de llicenciatura o de màster 
al laboratori de botànica de la Facultat de Farmàcia (o de Farmàcia i Ciències de l’Ali-
mentació) de la Universitat de Barcelona des del 1914, en què va llegir la tesi el Dr. Font 
i Quer, fi ns al moment actual (incloent les que són en curs). El gràfi c superior comprèn 
tots els treballs, l’inferior esquerre els de llicenciats o graduats en farmàcia (i el que és en 
curs, d’un llicenciat en medicina i cirurgia) i l’inferior dret els de llicenciats o graduats 
en biologia o ensenyaments afi ns.

Total de tesis
Total de tesines
o màsters

Tesis de farmacéutics
Tesines o màsters de farmacèutics

Tesis de biòlegs o similars
Tesines o màsters de biòlegs o similars
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Acabo, doncs, expressant la reivindicació, basada en totes les con-
sideracions que he anat fent fi ns ara. En un fòrum com el d’aquesta 
acadèmia, amb presència de persones importants en el món de la far-
màcia i en el de les universitats on s’ensenya al nostre país, demano 
a l’acadèmia com a institució i a les persones que m’escoltin o lle-
geixin que, quan sigui el moment, es pronunciïn perquè la botànica 
tingui una presència qualitativa i quantitativa més important en els 
nous plans d’estudis de farmàcia a Catalunya, tant en assignatures 
obligatòries com opcionals, que no pas la que ara té a la Universitat de 
Barcelona, per tal d’assegurar tant la mínima formació botànica ne-
cessària en una persona professional de la farmàcia com per a perme-
tre que algunes d’aquestes persones es puguin especialitzar en aquest 
àmbit. Alhora, i per motius de la mateixa mena, sol·licito igualment 
que, quan toqui als altres ensenyaments -de l’àmbit alimentari- de la 
nostra facultat que he esmentat de canviar de plans, es faci el possible 
perquè la botànica hi entri, tant a la troncalitat com a l’optativitat.
Que ningú no pensi que les que faig són demandes per a algun guany 
personal. Primer, qui parla no deurà pas ser gaire lluny de la jubilació 
quan hi hagi nous plans d’estudis. Segon, com deia el Dr. Seoane 
quan ens ofuscàvem molt veient les retallades que se’ns aplicarien, no 
calia preocupar-nos perquè, essent funcionaris, si ens treien la botàni-
ca ens farien ensenyar matemàtiques (a la qual cosa jo responia que, 
si arribava el moment, demanaria ensenyar llengua, perquè, de núme-
ros, no en sé gens). Això, humor a part, es tradueix en el fet que, si no 
podem ensenyar botànica a la facultat de Farmàcia ja ho farem en una 
altra, com ara ja ens passa amb la botànica marina. Tercer, el nostre 
laboratori, que penso que es pot afi rmar que és competitiu en recerca 
a Catalunya i internacionalment (la quantitat de treballs acadèmics 
recollida a la fi gura 3 -68 tesis doctorals i 80 tesis de llicenciatura o 
de màster, 23 i 20 dels quals, respectivament, en els darrers 10 anys-, 
dels quals deriven nombroses publicacions, en testimonia), ho podrà 
continuar essent formant doctorands provinents d’estudis de biologia 
i afi ns. Jo estic ben content que, essent farmacèutic, em dirigís la tesi 
un biòleg, i em plau tant de dirigir-ne a farmacèutics com a biòlegs o 
persones d’altres titulacions; si tenen ganes de treballar, ens ho pas-
sem igual de bé i produïm productes d’igual qualitat.
 
Ara bé, com a farmacèutic de formació de base (de la qual no renego 
pas, encara que és un fet, del qual tampoc no renego gens, que he 
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treballat sempre en l’àmbit de la biologia, com a biòleg), sortit de la 
nostra universitat, on treballo, em sap molt de greu veure el declivi, ja 
gairebé irreversible si no s’hi actua aviat, de la nostra matèria, sobre-
tot perquè veig clar (i he procurat mostrar-ho en aquest discurs) que 
continua essent fonamental per a una bona formació de les persones 
que seran farmacèutiques en el futur, i també d’aquelles que treballa-
ran en els altres àmbits, relacionats amb l’alimentació, que la nostra 
facultat cobreix. Per això penso que és el meu deure reivindicar el 
que us demano i acabo agraint-vos la gentilesa d’haver-me escoltat o 
llegit i, sobretot i a la bestreta, el que pugueu fer per a evitar la perpe-
tuació en estat agònic o l’extinció de la botànica a l’ensenyament de 
farmàcia a Catalunya i per a facilitar la seva implantació en els altres 
que la nostra facultat ofereix.
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