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És per a mi un honor llegir aquest discurs en aquesta noble sala
carregad:r d'história, pel que significa en la meva ja llarga trajectdria
per la vida i pel reconeixement que comporta per part dels companys
de professió. Tenir la ioia d'entrar a l'Académia de Farmicia és una
fita que mai no havia contemplat peró vet aquí que s'ha fet el miracle
i la generositat d'aquests académics que avui m'acompanyen i qr.re
ho han fet possible, i a tots vostés que han deixat les mil i una
activitats de cada dia per a venir-me a fer costat en Lrn acte tan
significatiu per a mi. Els en dono les grácies.

Tot home i tota dona al llarg de la seva vida ha trobat persones
que li han donat la má i l 'han guiat en el seu camí. Avui s'escau que
agraeixi aquí públicament el seu desinteressat ajut i mestratge. Em
refereixo als meus professors. Penso concretament en el senl,or Josep
Solans, de Lleida, que ens va desvetllar intel.lectualment, als seus
alumnes de batxilleral, i ens va ensenvar qlle el coneirement és un
tot i que les ciéncies i les l-rumanitats s'interrelacionen. Grácies a ell
sempre he trobat natural l ' intent de divulgar la ciéncia en la ne\¡a
creació literária.

També sóc deutora dels meus professors universitaris. Penso en
el doctor Josep M. Suñer i Arbussá, actual president d'aquesta docta
institució. Encara em sembla que el veig, joveníssim, instruint-nos,
als seus alumnes; i en el doctor Gómez Caamaño i la seva generosa
ajuda en la meva tesi doctoral; i en els meus companvs de promoció,
que amb aquells apunts ciclostil.lats, que encara guardo, ens eren
d'un ajut inestimable als estudiants que, a més d'estudiar, treballávem.
I també vr,rll recordar el company Enric Bas, de preclara intel.ligéncia,
admirat pels estudiants de promoció i que, si la mort no se l'hagués
endut, potser també hauria preparat amb dedicació i entusiasme el
seu discurs d'entrada en aquesta digna institució académica. Ell,
segons m'han informat, va ser qui va comenEar a insinuar el meu
nom com a possible nou membre. El meu agraiment també és per
al doctor Miquel Ylla, per a la doctora M. Assumpció Alsina i pel
doctor Josep Iglesias, els meus padrins avui, i per tols els altres
membres que han secr.rnd¿rt el meu nomenament.

Vtr l l  mencionar,  t¿rmbé, els companvs de la Societat d 'Amics de
la  H is tó r ia  i  c le  la  C iünc ia  Farmacüu i ica  Cata la r )a  quc ,  amb c l
Seminárium mensual,  han estat un escalf  per al  retorn a les arrels



farmacéutiques. Tampoc no vttll deirar de reconéirer l 'amabilitat i

l,hospitalitui d"l president del Col.legi de Farn-racéutics de Lleida, el

."r,uór Víctor Berga, i de la sen\.ora Magda Peris, la farmacéutica

resnonsable del laboratori col.legial qr-re, an-rb els seus comentaris,

vari acabar cle desvetllat'el mett interés per aquest treball ' I a Jattmina

Casanovas que nr'ha confegit una llista de les juntes de Govel'n clel

Col. legi  des de l 'anv 1938'

També vull regracial amb afecte els farmacéutics de Lleida

senyor Ramon Aragonés, senvor Sintó clavera i senvor Francesc Pons

pel seu ajut desinteressat i la generositat del seu temps en les

entrevistes que els he fet, i a tots els altres farmacéutics que, en donar

oer acabada la meva recerca, m'han lliurat documents acreditatius
áe la procedéncia de les seves farmácies que confirmen el meu treball

de camp. Airí mateix agraeixo l'ajut desinteressat als estudiosos Romá

Sol i Carme Torres, cronistes de la ciutat de Lleida i vells amics, que

m'han facilitat dades i accés a l' immens arxiu familiar, meticulosa-
ment ordenat, i a una novel'la de l'época estudiada, el protagonista
de la qual és un farmacéutic. Novel'la molt estimada per la mare de
la Carme, la senyora Maria Graells, qr-re amb més de noranta anvs
coneix un niu d'anécdotes i domina el plánol antic de la ciutat de
Lleida de comenEament del segle r-r. Agraeiro també a l'Institut d'Es-
tudis Ilerdencs i a les seves arxit'eres, Abigail Segarra i Sílvia Ferrús,
el coniunt de dades i fitxes bibliográfiques que m'han pt'oporcionat.

A tots el ls i  e l les els dec que la real i tzació d'aquest estudi uo
hagi estat tan feixuga i sí fascinant. Tampoc no puc oblidar l 'ami-ea
Maria Jesús Echauz i Maria Dolores Amela, amb cárrecs de res-
ponsabilitat a Telefónica de Lleida, que m'han permés obtenir, del
Museu de Telecomunicacions cle Madrid, cópia de la ll ista de les
farmácies de Lleida presents en la primera guia publicada.

Tampoc vull deirar de mencionar en aquest dia tan especial per
a mi, el meu espds, l 'escriptor Josep M. Prim, el nostre fil l, Jordi,
i els altres familiars que avui m':tcompanven: la meva germana Pepi-
ta i el seu espós, Benito Jover, i tots els altres parents, amics i amigues,
sense oblidar-me de dedicar unes paraules a la memdria dels meus
pares que en els temps difícils de la postguerra em van permetre
cursar Llna carrera universitária. amb tots els inconvenients que aixd
comportava.
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1.
Tema escollit i projecte de treball

El setembre de l'any passat vaig rebre un llibre titulat El ctlbarelo
de la cruz lisictda. La seva alrtora és la farmacéutica i poeta Margarita
Arrovo, directora de la revista Pliegos de Reboticct El vaig llegir i em
va interessar la manera corn recrea i evoca l¿i história de la Real
Botica, i en la segona par-t del volum fa un inventari de les farmácies
més representatives del Madrid del segle xtx. Aquest ll ibre em \¡a
recordar el discurs inaugural de l'anv 1999 a la Reial Ac¿idémia de
Farmácia de Catalunya, titulat FarmAcia i Art a Catalunya pronunciat
per la doctora Anna Maria Carmona. Vaig comenEar a pensar que
el meu treball per a I'Académia podria tractar sobre ol'icines de
farmácia.

En una con\¡ersa a Lleida amb el president del col'legi , senyor
Víctor Berga, i amb la senvora Magda Peris, vaig fer menci<i d'aquest
llibre sobre les farmácies que fan história, i ells em van dir que, a
Lleida, malauradament s'h¿rvia perdut tota la documentació que feia
referéncia a les farmácies eristents amb anterioritat a la guen'a civil.
Havien desaparegut tots els anius durant els enrenous. El senvor
Berga va afegir que aigun dia s'hauria d'intentar reconstntir aquest
buit  tot  comentant que, durant la celebració del centenari  del  Col. legi
de Farmacéutics de tleida, el farmacéutic senyor Simó Clavera, de
95 anvs d'edat. els va enumerar les farmácies i la seva ubicació en
la ciutat, abans de la pérdua dels arxius.

Aquesta referéncia consta en l'entrevista que li van fer en la
reüsta [lerfanrt (número 9, anl' 1993) qtre publica el col.legi, peró
només es menciona el nombre de les farnrácies sense especificar-ne
els titulars, ni la ubicació dins la ciutat. Llavors vaig decidir que la
recerca d'aquestes farmácies, i el seguiment de les més significatives,
podria ser el tema escollit per a la meva aportació a l'acaclémia, en
el discurs d'ingrés.

Posteriorment vaig assabentar-me que un altre académic electe
en la mer,a mateixa conr,ocatdr ia,  el  farmacéut ic de la Pobla de Segur
doctor Francesc Solduga, també feia un estudi de farmácics, peró el l



de les situades en l¿r ser,¿r comat'c¿l del Pallars, pcr tant no hi hauria

cap problena d'interl 'el 'e\ncies i així nr¿rleix l i  ho vaig comelltar per

teléfon.

PRcr . recr t  D t i  TREBALL

Vaig concebre el meu treball com un conjunt d'apartats agrupats
sota el  t í tol :  uAproxirnació a les of ic incs de farmácia cle la ciutat c le
Lleida en la primera meit¿rt del segle lcri i la importáncia sociológica
de les més representatir.'es.>

Per tal de reconstrttir les dades deis arxius desapareguts,
comengaria amb una primera fase d'aproximació a les fannácies
existents en l'época estudiada, mitjanEant diverses entrevistes a tres
farmacéutics de la ciut.at. Dos d'ells hi r,an exercir professionalment
en la primera meitat del segle xr, especialment abans de 193ó i en
la immediata postguerra. Vaig pensar en Ramon Aragonés, titular
recentment jubilat de la que se suposa la f'alnácia més antiga de
Lleida. A principis de segle la regentav¿r l'avi del prestigiós doctor
Trueta; el segon farmacéutic entrer¡istat va ser Simó Clavera Ar-
menteros, venerable farmacéutic de 95 anvs i ment lúrcida, abans
mencionat, germá del que va ser subdirector general de Farmácia,
Josep M. Clavera, i el tercer Flancesc Pons que, ¿r més de f'armá-
cia, extensa secció d'or-topédia, labor-atori cl'andlisis clíniques i ei
titular de nrés llarga durada en el segle xx, tenia ¿rdossat a la farmácia,
peró independent, un laboratori d'especialitats farmacéutiques (més
de quat'anta enregistrades) que en el seu temps va tc-nir la seva im-
portáncia.

Després de confrontar les diverses entrevistes conl'eccionaria la
liista de les farmácies qtre havien mencionat tots tt'es.

La tasca següent consistiria ¿l comp¿lrar la ll ista obtingudet ante-
riorment amb les dades tretes dels arxius, especialment les llistes de
farmácies que es podien trobar en diverses guies de Lleida, des
de l'últim terE del segle xx fins depassada la meitat del xx. Afirmo
que no en \/aig consultar cap fins que vaig donar per acabacles les
entrevistes.

De fet, l 'atzar, finalitzades les entrevistes, va jugar al meu favor,
perqtré vaig rebre a Lleida laGuia ¿le la ci t t Íat  de l '¿rnv 2001. Contenia
la ll ista actual de les farmácies de Lleida, la seva ubicació en la ciutat
i el nom dels seus titulars. Llavors vaig cercar entre els papers dels
meus pares i r,aig trobar la guia corresponent a l'anv 1942. Contenia
la ll ista de les farmácies de Lleida en aquell any amb les adreces
respectives. A partir d'aquesta troballa vaig consultar diverses guies
a l 'axiu de l ' Inst i tut  d 'Estudis I lerdencs i  a l 'at .r iu clel  matr i rnoni
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d'estudiosos Rotná Sol i Carme Torres. Les d¿rcles aconseguides sobre
les fanlácies em van ¿riudat' lnolt en la meva inr¡estigació i em cor-
roboraven la ll ista final, resultat de les entrevistes.

Sobre aquesta llista obtinguda de les I'armácic's d'ab¿rns de la
desaparició dels arxius del Col.legi de Falmacéutics anit-ia estirant
el fil de les diverses titularitats d'aquests punts d'atenció sanitária
farmacélttica per tal de reconstruir-ne la vigéncia l-ristdrica, la que
la guerla civil havia difuminat.

Tanrbé declicaria ttn apartat a les farmicies representatives de
l'época i els ser,ts titulars. Les dels tres farmacétttics testinlonis del
període investigat. I parlaria breument d'alguns dels altres fannacéutics,
els actuals titulars d'aquelles farmácies que van atendre sanitáriament
la ciutat de Lleida en els pr imers cinquanta anvs i  escaig del segle
passat.

l l



2.
Entrevistes

Vull fer constar el meu agraiment per la total col.laboració dels
tres farmacéutics entrevistats: senvors Ramon Aragonés, Simó
Clavera i Francesc Pons. Sense el seu ajut generós com a prohoms
de la farmácia a Lleida, no m'hauria estat possible aquest treball de
la manera que l 'havia planejat.  Vol ia el  test imoni comparat,  en
entrevistes separades, de totes les farmácies de la ciutat que ells
havien conegut al llarg del seu exercici professional en els primers
cinquanta anys del segle xx, especialment en els que precediren la
guerra i també els immediatament posteriors, en Lln intent de re-
construcció del nombre de farnrácies i la seva ubicació, i també la
seva histdria. Ells van col.laborar amb amabilitat.

Aconseguides aquestes primeres dades per testimoniatge oral
comenEaria la segona fase, la de la investigació de dos arxius. El de
l'Institut d'Estudis Ilerdencs i el de Romá Sol i Carme Torres. Entre
el testimoni oral i les dades obtingudes dels arxius consultats r,olia
reconstruir el teixit Farrnacéutic dins del nlánol de la ciutat de Lleida
en e ls  an) 's  esnrenta ts .  És  a  d i r ,  p le ten ia  esbr inar  la  ra r ra  c le l  sen 'e i
farmacéutic a la ciutat.

Tnstt\,roN{larcE DEL prRtrecÉutrc Ramox Ap.¡.coNÉs

Esmenta setze farmácies ubicades en els carrers més céntrics,
en l'eix comercial de la ciutat de Lleida: carrer Sant Antoni, coutinua
el recorregut pel carrer Maior, que acaba a la plaqa de la Paeria,
segueix per la de Sant Joan i la de la Sal, d'on neix el carrel del Carme.
N'esmenta una en el carrer la Palma que desemboca en el carrer
Maior. Una altra via cir.rtadana transitada és la rambla de Ferlan on
ubica dues farmácies. La primera llista és la següent:

1. Farmácia Geli: al carler cle Sant Antoni (on hi havia el
cinema Fémina). Actualment traslladada a l'avinguda de
Catalunva, 26. El  nom de la t i tu lar actual és Cavedo. Ha
esdevingut, doncs, l 'actual farmácia Cavedo.
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2 . F a r m á c i a H e l l í n : C a r r e r c l e S a n t A n t o n i ' 1 3 ' F i n s a r a ' s ' h a
mantingut sempre en el  mateix l loc'

3. Farmácia: Situacla al carrel' de la Palma' Després de la

guerr¿r, amb titularitat Mola/Anaclón'
4. Farmácia Valeta: Al carrer Major: (cantonada amb el carrer

Carnisseries). Després perssaria a anomenar-se Delmás' En

l'¿rctualitat s'ha traslladat al carrel' Alcalde Porqueras'

5. Farmácia Santamaria: També al c¿rt'rer Major. Més t¿r|d, en

canviat' de titr.rlaritzrt, passaria a set' Sáez, c¿lrrer Maior, 70,

i es va trasllaclar a l'avinguda de les Garrigues (la Bordeta)'

6. Farmácia Ribelles: Origináriament al carrer Major, més

tard el mateir titular la trasllada a la travessia del carme

i nns-anys després a Comtes d'Urgell, el seu emplaEament

actual.
7. Farmácia Pons: Czrrrer Major. Dttt'ant Ia guerra civil una

bomba va enclert-ocar l 'edifici on estava ubicacla i es va

tr-aslladar a l'emplaqament actu¿tl del carrer Majot', 27' (Se'n

parlará en l'apartat cinqué.)
8. barmácia Aragonés: Es creu que és la més antiga de Lleida,

segons afirmen Romá Sol i Carme Torres. Procedeix de la

de mossén Amic, segles enl lá i  també de la de Tmeta, de

fir-rals del xrx i prirrcipis del xx (se'n parlará extensar-nent en
I 'apar-tat  c inqtré).  Actualment,  c les del 2001, el  seu t i tu lar és
Ramon Maria Aragonés, fil l de l'enlrevistat Ramolr Aragonés,
que s'ha jubi lat  el  gener de 2001.

9. Farmácia Clavera: PlaEa de la Paeria, 9 (se'n parlará en
I'apartat cinqué). E,l que en fou titular, Simó Clavera, de 95
anvs, és un testimoni lúcid d'uns temps reculats. Actu¿rlment
ja no té el seu emplaqament a la plagzr de la Paeria perqué
va ser trasiladada al carrer Ager-, 1I. La titular és Carme
Villalonga, fil la del larmacdutic I-unasi Villalonga, que tenia
l'establiment a la rambla de Ferran.

10. Farmácia Canut: PlaEa de Sant Joan. Va tenir una existéncia
cLrrta. Actualment desapareguda.

11. Farmácia Pámpols: Plaqa de Sant Joan. Farmácia actualment
desapareguda. Ocupava el local que després es transfot'má
en pastisseria "La Negra". Josep Pámpols la var tt'aspassar al
farmacéutic Joan Freixenet i aquest la traslladi al Gran
Passeig de Ronda, 70. Ha esdevingut l 'actual farmácia Frei-
xenet.

12. Farmácia Miret: Plaga de la Sal. La traspassa a Solé (on
hi ha el supermercat Plus) i d'allí passá al lloc actual, plaqa
de la Sal,  2.  Solé la traspassá a Messegtté. Actualment,  doncs,
és la farmácia Messegué, pla<;ar de la Sal, 2.

13. Farmácia Carnicer: Estava ubic¿rda al carrer del C¿rrme,
cl¿n'ant de la Dipr.r tació. El  t i tu lar la traspassd al  f 'arnracéut ic
doctor Mestres que la regentá durant molts anvs i en morir
Francesc Mestres n'adquirí la titulari tat el fi l l, Fr-ancesc Mes-
tres, i després la f'armacdutica Voltes. La farmácia Voltes
és ubicada al carrer del Carme, 23, un parell de locals més
enl lá del seu ant ic emplagament al  davant de la Diptr terció.

14. Farmácia Pierola: Pt'irnitivament est¿rr.a ubicada dar'¿rnt de
i'antic merciit de la Magdalena, jer desaparegut i ocupat ara
per l'Auditori Mtrnicipzrl. La seva far-macéutica, Mar-ia pierola,
la va traslladar a la plaqa de l'Erércit, i més tard la va
traspassar a Mercé Miarnau. En l'actualitat ha esdevingut l¿r
Farmácia Miarnau, situada a la plaEa de l'Exércit, 5.

15. Farmácia Nicolau: Rambla de Fen'an, 34. Es va trasp¿lssar
a Ignzrsi Villalonga. Ha esdevingr.rt des de fa molts anvs la
farmácia Villalonga.

16. Farmácia Recasens: Ubicada dar,ant de l'antic cinerna Ram-
bla, i avui 1'establiment "La Botiga". Aquesta farmácia fa anvs
que ha desaparegut.

Tssrr\¡ot'lrltc E DEL r'¡Rl,racÉurrc Sllró Clnvr.aa

l. Farmácia Geli: Al carrer de Sant Antoni, on era abans el
cinema Fémina. Coincideir amb les dades donades pel senvor
Aragonés.

2. Farmácia Hellín: Carrer de Sant Antoni. Coincideix ¿rmb les
dades del senvor Aragonés i afegeix que al mateix eclifici hi
vivia el senyor Arnaldo, prol'essor de l' institut a qui el sen\,or
Clavera tenia gran afecte.

3. Farmácia: Del carrer de la Palma. No recorda cap més dada.
4. Farmácia Ignasi Ramon: Al carrer Cavallers, cantonada

carrer Galera. Aquest establiment no l'havia esmentat el
farmacéutic Ramon Aragonés, pero hi estigué d'acord així
que l'hi vaig mencion¿tr', com tar-nbé la recorda el farmacéutic
Francesc Pons.

5. Farmácia Delmás: Carrer Maior. Ubicada a la cantonada
del carrer Carnisseries.

6. Farmácia Gili/Sáez: Carrer Mzrjor.
7. Farmácia Pons: Carrer Major.
8. Farmácia Aragonés: Abans Milcna. Aquest farm¿rcir_rtic

est¿l\'a c¿rsat amb cl<stia Man<¡lit¿r, c¿rtedrática cle l¿r Norr"nal.

l 4 1 5



9. Farmácia Clavera: La sev-a' sitr-tada als porros de Baix' Airí

anorrena f  i -pioq"t tent c le la seva of ic ina l 'ant ic t i t l r la l '  de

ü ,"go.,^ ror_u.iu de la plaga Paeria, r-rbicada en el núme-

ro 9.
lO. Farmácia Pámpols: PlaEa de Sant Joan'

11. Farmácia Miret: Plaqa de la Sal'

12. Farmácia doctor Mestres: Carrer del Carme'

13. Farmácia Nicolau: Rambla Ferran. Simó clavera va afegir
que el farmacéutic Nicolau \¡a ser subdelegat de Farmácia'

14. Farmácia Recasens. La situa també a la Rambla de Ferran,
tot rema"rcant que es tractava d'ttna farmacéutica que hayia
estudiat amb el l .

Tp,srluoNIRTGE DEL FARMAC¿LrrIC FB,qNcEsc Potls

l. Farmácia Geli: C¿¡'rer de Sant A¡toni (on hi har,ia el cinema
Fémina).  Va set ' t rasl ladada a i 'avinguda Catalunva, 26 i  t ras-
passada a la l 'armacéutica Cavedo. Es l'actual farmácia
Cavedo.

2. Farmácia Mirada: Carrer de Sant Antoni, 13. Va ser tras-
passada a Artur Hel l ín.  En l 'acttral i tat  és el  t i l l  d 'Artur Hel l ín
qui ostenta la titularitat de la farmácia Hellín.

3. Farmácia Valeta: Carrer Ma.ior. Després de la guerr¿r fou
la farmácia Delmás i posterior-ment es traslladá al carrer
Alcalde Porqueras.

4. Farmácia Sans: Carrer de la P¿rlma. Tenia ttna auxiliar que
era de la família Pelegrí, li senbla. Diu que aqLrest farmacéutic
era Lln home tranquil. Durant els primers dies d'esclat de la
guerra els van matar tots dos. Després de la guerra passaria
a ser cle Mola/Anadón. En l'actualitat la l 'armácia Mola és
al carrer Vallcalent, 43, i la farmácia An¿rdón a l'avingttda
de Ba lmes,  44 .

5. Farmácia Jaques: Carrer Malor, 70. Abans de la guerra la
va traspassar al farmacéutic Felip i el prin-rer dia de la revolta
el van afusellar. Diu que va deir¿rr viuda i dos fil ls. Aquesta
farmircia la va adqr-ririr la farmacéutica Sáez Colechá i s'l-ra
mantingut en la rnateixa adreEa del can'el '  Major f ins l 'anv
2000 en qué s'ha traslladat a la Bordeta.

6. Farrnácia Ribelles: Carrer Major, a uns cinquanta metres
de la farmácia Jaques. Aquest farmacéutic era republicd. Va
ser president del Col. legi  de Farmacéut ics. Quan va escl¿rt¿rr
I;r guerra es r'¿r harrer d'exiliar i el va substituir cn el cárrec

l o

Sirnó Clavera. Quan Ribelles va tornar de l'exili, el local del
carrer Maior era ocupat per establ iments comercials,  perd
el col.legi li va reconéixer el dret a conservar la titr-rlaritat
de la farmácia i la va ubicar a la travessia del Carme. Més
tard la va traslladar al carrer Comtes d'Urgell. Mort ell,
l 'hereta el seu fil l, l 'actual titular.

7. Farmácia Pons: Actualment al can'et' Maior, 27, el seu
emplaEanrenr inicial era dos números abans. El 1908 va ser'
adquirida al farmacéutic Borrás. (En l'apartat cinqué s'exposa
amb detall Ia referéncia que va fer de la seva farmácia i de
la seva vida, el farmacéutic Pons.)

8. Farmácia Aragonés. Coincideix amb el lestimoni del propi
Ramon Aragonés quant a I' interés del pare d'aquest far-
macéutic per a mantenir l 'emplaEament de la l 'armácia de
la plaqa de la Paeria, mitjanqant diverses titularitats fins que
el fil l no acabés la carrera de farmácia. El pare exercia ]a
medicina a Lleida. A aquesta tarmircia també li escau un
capítol a part. Es considera la més antiga dc- Lleida.

9. Farmácia Clavera. Menciona un oncle de Simó Clavera molt
interessat per aconseguir la segona farmácia de la plaga
Paeria per al nebot. Fet que també r'a fer explícit, amb el
natural agraiment al seu oncle, el mateix Clavera.

10. Farmácia Canut: Plaga de Sant Joan. En la segona entrer¡ista
em va explicar una anécdota d'aquesta farmácia. Em va dir
que un amic seu hi feia práctiques. Atesa la gana que passava,
per a mitigar-la, es feia farinetes amb la fécula de patata de
la tarmáci¿,.

ll. Farmácia Pámpols: Plaga de Sant Joan.

12. Farmácia Solé: PlaEa de la Sal.
13. Farmácia doctor Mestres: Davant de la Diputació.

14. Farmácia Pierola: Davant del Mercat de la Magdalena. (Va
ser ei primer que em va dir que Pierola era una dona.)

15. Farmácia Nicolau: Rambla de Ferran.
16. Farmácia Recasens: Rambla de Ferran.
Si bé els farmacéutics consultats en la primera entrevista van

catalogar setze farmácies, el senvor Aragonés i el senvor Pons, i ca-
torze el senyor Clavera, en les entrevistes posteriors, en confronl-ar'
les dades aportades per cadascun, Clavera r,a confirmal'l 'existéncia
de les dues que en principi no havia mencionat, i es va recordar d'una
altra del carrer dels Cavallers, la d'Ignasi Ramon.

El carr-er dels Cavallers de Lleida és la via ciutadana natlrral per
ascendir  ¿r la Sett  \ ¡el la.  Quan vaip mencionar la farmácia d'aquest
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carrer que s'havia tret de la mániga el senr,'or Clavera, tant el senvor
Aragonés com el senyor Pons van estar d'acord amb l'existéncia d'una
dissetena farmácia a Lleida, abans de la guerra. Peró encara n'hi havia
una altra de la irnmediata postguerra que les dades de les guies
ciutadanes consultades posteriorment van fer aflorar: la farmácia del
carrer dels Boters. Tots tres ho van confirmar, separadament.

Put rs  DE LA xARXA D 'ATEI \c to  FARMACÉI  f t (A  E\  EL pLANoL DE LA c l t rAT DE

Lt-En.q, EN t-'ÉpocR ESTUDIADA, sEGoNS EL TESTTN{ONtATcE DELS TRES FARNIACELrrlcs

CONSULTATS

1. Carrer de Sant Antoni (on hi havia el cinema Fémina),
farmácia Geli

2. Carrer de Sant Antoni, 13, farmácia Mirada, Hellín

3. Carrer de la Palma, farmácia Sans i Mola/Anadón

4. Carrer Major, farmácia Valeta, Delm2rs

5. Carrer Major, 70, farmácia Jaques, Felip, Santamaria, Sáez
Colechá

6. Carrer Major, Ribelles
7. Carrer Maior, 27, Pons

8..  Plaga Paeria,  1,  farmácia Trueta, Florensa, Mi lena, Soier,
Milena, Aragonés
Carrer Major, 8, Milena, Recasens, Soler

9. Plaga de la Paeria, 9, Clavera
10. PlaEa de Sant Joan, Canut
1 1. Plaga de Sant Joan, Pámpols
12. Plaqa de la Sal, Miret, Solé, Messegué
13. Carrer del Carme (davant de la Diputació), farmácia Carnicer,

F. Mestres i Vicenta Voltes
14. Ant ic mercat de la Magdalena, farmácia Pierola
15. Rambla Ferran, 34, farmácia Nicolau, Villalonga
16. Ran-rbla Ferran (avui establiment "La Botiga") farmácia

Recasens
17. Carrer Cavallers, farmácia Ignasi Ramon
18. Carrer Boters, farmácia Antoni Mestres

"  H i  ha  un  c¿t l . l r i c r )n t inuat  de  t i tu la l i ta ts  id 'cmplaqamenls  a l  vo l t¿1nt  de l  p r - rn t  ncur 'á lg ic
de  d ispensac ió  fa rmac iu t i ca  que.  cont ro la  e ls  p r imers  númcros  c le  la  p laqa dc  l¿ r  Pacr . ia  i  e ls
pr imers  de l  car re l  Ma lo : - ,  c luc  h i  desemboc¿r .

1 8

Els tres farmacéutics entrevistats van catalogar divuit punts de
dispensació farmacér-rtica a la ciutat de Lleida, en els primers cin-
quanta-cinc anys del segle xx, fent constar que la f'armácia Canut va
ser de molt curta durada, i que la farmácia ubicada en els primers
números del carrer Major era, de fet, la que corresponia a la de la
plaEa Paeria, dar,ant o bé al costat de l'Aiuntament. Cal fer constar
que totes aquestes dades s'ampliaran en el proper apnrtat en el qual
es recopilen les aportades per les diverses guies de la ciutat con-
sultades.

S' inclouen a cont inuació pet i ts fragments d'aleunes págines
d'una novel.la protagonitzada per un farmacéutic. Aquesta novel.la
titulada El tripijoc de la Quitéria és un retrat costumista de la societat
lleidatana de l'época estudiada. S'han transcrit els fragments que fan
referéncia al farmacéutic protagonista. El seu autor és Clovis Eimeric,
pseudónim de Lluís Almerich.

Passada la quirt ta, és quan l 'enamorament del Llorencet va agafar
volada. El minvó acabava la carrera de farmácia i com quc la joventut
no tó deturador en la cursa dels somnis, portava ja plane.jat r"rn
reguitzel l  de fórmules noves per omplir el mercat d'específ ics
miraculosos que ho -er-rarir ien tot.

I  ho contava a l¿r Rosalia i  a sa mare, els est ius, expl icant k's mescles,
les con'rbinacions de laboratori ,  que l i  havien cle proporcionar glór- ia
i diners. És clar que ni la Rosalia ni la Quitér ' i¿r hi entenien un borral l
d'aquells nlots enrevessats, ni sabien una paraula de xarops, en passar
dels de maglana, de rave i  de Tolú. Creien a ul l  clucs, per la virtut
de l 'amor, i  cada una veia en el Llorencet el futur geni de la farmacopea
nova.

Quan el Llorencet, ja farmacéutic, i posat davant les fileres de pots
d'un apotecari del carrer del Carme, va sentir-se cap de casa, indicá
a sa mare dos propósits: que el la deixés de ser-vir,  i  dcmanar la Rosalia.

(Páe. 12)

)k )t >t

-Sí, el ls s'est imen...  Perd el Magí Rornetr, el pale, t lob:r que un
larmacétLtic és poca cosa per a sa f i l la!

El sen-r'or Sabater va clavar una patacada al sofir on seia, que va
fer botre al gat, el qual fugí com si l'empaités Lln gos.

-Ai, el pocs modosl Un farmacéutic és un home de cidncia, un
home que salva. la humanitat de molts mals! V¿rl més la maneta de
mofter d'una farmácia, que tots els embolics d'un jueu com el vel l  Magr,
qlre no ha fet el diner més que escanyant pobres!

(P:\g. 47)
i- )t ,!
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. . .els veins dei carrer del Carrle t ingueren ocasió de veure com uns
pintors bastien uns taulons davant la farmácia del senvor Sabater r

s'enllestien a repintar el rétol amb un norn forqa bonic: nla Prc-'-
vidéncia,. L'havia t l ' iat la Quitéria, Déu sabria pel qué.

I sota ei rctoi:  ndel l icenciado Lorenzo Vilar, farmacéutico".

Subsist ir i¿r, peró, la serp, la copa i  aquella l legenda conhortadora: "Déu
hi fa més que nosaltres.,

(Páe. 52)

Caldria anunciar el canr. i  d'amo de la farmácia, encarregar
impressos, et iquetes de la nCoral ina", que era un medicament ideat
pel Llorencet amb el propósit de millorar l'aigr-ra de meiissa, tan útil
per les mala-ganes, comprar ampolles...  En una paraula: convenia
enfocar la renovació de l 'establ iment i  augmentar els seus rendiments,
de pas que el Llorencet llanEava la seva primera troballa científica.

-Per comengar, mare, potser rllancaran unes quantes centes
pessetes, per despendre els primers temps.

(Pág. sa)

La farmácia Vi lar comenqava amb bon peu. Ei trasbals de ies sangs,
fill de la primavera, havia emmalaltit la trarriada, i el Llorencet, ajudat
per sa mare, tot just si  donava l 'abast a la parróquia desficiada davant
del mostrador. Cadarns, ¿i irades, marfugues del ventrel l ,  feien estral ls.. .

(Páe. 59)

A f i  que la farmácia no es valgués de menvs de les abséncies del
Llorencet, lbu l logat un depenclent jove, tot just acabada la carrera.

(Pág.  79)

El Llorencet, no cal dir que va servir les medicines amb més
escrupulositat que mai.. .  i  que a cada recepta, com que la Rosalia
s'estava a la capgalera del malalt  - la muller deia que no el podia veure
sofr ir- i  s 'estava tan l lun1'com podia de l 'alcova-, hi posava una ful ia
de paper amb una altra recepta; peró aquesta de molt bon prendre
per part de la Rosalia: una recepta d'amor.

( P á g . 9 2 )

El Romeu, en veure Ia l l isor de plarta del r iu sospirá...  etran els
seus tr l ls s'encararen amb la ola immensa del turó on i"p.rru'u la Seu
vella, un ennaiguament els hi emboirá...

-Creia no tornar-ho a \¡eure tot aixd..._ i  avangava deturant_se
cada dos passes, a nreitat de pont, ara de cara amunt, ara de cara
a'al i ,  com si desitgés assegllrar-se que res no havia canviat de l lc¡c
ni de fesomia. Tot estava igual.. .  Riu amunt, la vaqueria del Morera,
el poeta gloriós...  Riu a'al l ,  la recolzada de la impremta sol,  les ten-es
del Rosinach, i  per f i  la Banqueta, tan empolsegacla com Cap_pont.
Quin bo l i  donava contemplar al ld mateix que gairebé s"nipr. üavia
contemplatl

En ésser dav¿rnt l 'arc cl 'entrada a ra ciutat, la Rosalia es cietura:
-Per  on  segu im?
-Cap a la Rambla; després tombarem per la daval lada de

l 'Audiéncia...

Quin sotrac al cor de la Rosaliar Aqr-rell em er camí de la farrnácia,
de ula Providénciao, i  la Rosalia va recordar-se d,aquell  uoferirn que
l ' h a v i a  i n l r i g a r . . .

(Pág.  103)

A poques passes hi har,,ia la farmdcia. Al peu de la porta, el
Llorencet, prenent la fresca.

.. .Sort de les sorts que el Llorencet fa unes medicines que curen...

. . .EI metge dirá: Posa tant d'aixó, posa tant d,al ld, posa tant de go
dc  més en l la . . .  Pero  s i  I ' apo tecar i  con fon  les  mides ,  o  ho  bar re ja
malament, o si en I loc d'aigua desti l . lada hi posa aigua del poal, tururutl
El malalt  al pot i  els hereus, si  deixa res que s;ho valgui,  salta que
salta, i  si  no deixa rnés que deutes, renega que renega...

(Páe. 10a)
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3.
Sondeig en les guies de la ciutat de Lleida

Nómina de les farmácies de la ciutat de Lleida segons les diverses
guies de la ciutat consultades. (Amb l'e.rcepcció de l'any 1BB9 en el
qual la informació obtinguda pror,é del text d'un projecte de partits
fa rmacéu t  i cs . )

ANvs corusulrnrs

Guies de Lleida dels anys 18ó8-1882 ( la informació de l 'any 1889
no prové d'una guia de Lleida sinó d'un projecte de partits farma-
céutics) 1904-1911-1926-1929 (farmácia militar), 193 1- 1 940-1942-
1 9 5 0  ( 2 0 0 1 ) .

TR¡NscRlpcló, p¡,n AL sEU tssruDt, DE LES RESPECTIVES LLlsrES DE LES
r'¡RmAcrgs A Ltss cuttss coNSULTADES

Gr¡ít, r,¡s. LÉrun.t v .s¿,/ pR.Jvl,vct; p¡ru 1868

Boticarios

D. José Pifarré

D. José Trueta

D. José Antonio Abadal

D. Magín Abadal

D. José Vicens

D. Ramon Besa

C. Mayor 48

Pl. Pahería, 3

Pl.  de la Const i tución, 13
(Actual Plaqa Sant Joan)

C. Cabal leros, 30

C. San Antonio, 13

C. Mayor, 82

Cap a l 'últ im terE del segle xx, el nostre punt de partida per
aquest estudi, observem qLre, malgrat qtle en aquesta data els
professior-rals de la farmdcia ja tenen estudis unir. 'ersitat"is, Ia guia de
Lleida i comarques encal'a segueix an-rb la denominació de boticarios.
Entre aqlrests sis farmacéutics referenciats, destaquem dos noms:
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Anton Abadal, gran prohom de Lleida i estimat alcalde, i Josep True-

tu, 1it"fu. de ia" faráácia de la plaEa. de la Paeria, polític de renom

i ávi clel mundialment famós metge doctor Josep Trueta, del qual en

tornarem a parlar qttan tractem de Ia farmácia Aragonés que ocllpa

un espai a la mateixa plaga. Les sis farmácies de la l i ista estan

ubicaáes al centre neurálgic de la ciutat: carrel'de Sant Antoni, carrer

Major, plaqa de la Paeria i PlaEa de Sant Joan, sense oblidar el car-
rer dels Cavallers.

Gutt np Lrctn,q lBB2

Farmacéutics

Llista de tretze fal'macéutics en ¿lquest anv a la ciutat. Malaura-
dament no conté cap adrega de les seves respectives farmácies i no
podem situar-les en el plánol ciutadi per a fer-ne el seguiment.

Gt¡t¡ PnovtNCrA DE Ltntna, -Añc¡ 1904- Pc¡n M,qNUil Mtnt'ÍNez C,su.rLc¡,
¡EFF: DE Esr,q.nisrtcs

Aquesta guia ja anomena farmacéutics els professionals de la
farmácia. El nombre d'establiments ha passat de sis a onze, des de
18ó8 a 1882. Denota prosperi tat  i  creixement de la ciutat.  Redactada
en catalá. Temps de La Renaixenqa.

A¡vv 1899

La relació de les farmácies de Lleida de l'any 1899 l'he obtinguda
del f¿rscicle titulat Proyecto de particlos t'armacéuticos en la provittc'ia
de Lérida (peu d'impremta, anr, 1899).

Joseph Porqueres
Ran-ron Caba
Llorens Solá
Magí Abadal
Antoni Blavia

la ciutat de Lleida li corresponen les

Francisco Car,a
Antonio Florensa
Agtrstín Maluquer
Pedro Navarro
Lorenzo Solá
José Trueta

En aquesta guia hi consten onze farmácies a la ciutat de Lleida.
A comenqament del segle xr, període en qr-ré se centra aquest esttrdi,
fins l'anv 1950. Segueix present el nom Trueta, que ja apareixia en
1868, i els dos Abadal, el del carrer dels Cavallers, 30, i el de la plaga
de Sant Joan, que ara li havien canviat el nom (plaga de La
Constitución), perd els lleidatans sempre l'hem anomenada plaga de
Sant Joar-r.

Trueta segueix a la mateixa plaga de la Paeria, peró ara en un
lloc diferent. Ja no és davant de l'Ajuntament sinó contígua a la
fagana, en el número 14. A la mateixa plaqa, al número 7, hi ha una
segona farmácia, la de Josep Baró. La farmácia del número 13 del
carrer de Sant Antoni té un altre titular. Ja no és el Josep Vicens
de l'any 1Bó8, sinó Agustí Maluquer. EI carrer dels Car,allers té ara
dues tarmácies, la de Magí Abadal, al número 30 i la d'Eduard Gras,
al  número 49.

Al carrer de la Palma continua havent-hi el mateir farmacéutic
de la guia de 1899, Lloreng Solá. Al carrer Major hi ha dues farmácies:
la d'Antoni Florensa, al número 1 toc¿rnt a Ia Paeria i precursora de
la farmácia actual d'aquesta plaEa, la farmácia Aragonés, i la de Josep
Borrás, al número 31, preculsora de la farnácia Pons. Al carl'er del
Carme es consignen dues farmácies, la de Francesc Cava, al número
8, i la de Josep Carnicer, al número 35, precursora de la farmácia
Mestres.

Joseph Pifarré
Anton Abadal y Dr. Anton

Abadal y Grar-r
Joseph Trueta
Ramon Maria Vicens
Joseph Besa

Farmacéuticos

Antonio Abadal
Antonio Florensa
A-eustín Maluquer
Eduardo Gras
Francisco Cav¿r
José Baró
José Borrás
José Carnicer
José Trueta
Lorenzo Solá
Magín Abadal

Const i tución, 18
M¿rvor, 1
S.  Anton io ,  13
Caballeros, 49
Carmen, 8
Pahería, 7
Ma1'or,  31
Carmen, 35
Pahería, 14
Pa lma,  1B
Caballeros, 30

Al partit farmacéutic de
farmácies:

Antonio Abadal y Glatr
Magín Abadal
Trinidad Arnaldo
Ramon Besa
José Baró
José M" Borrás
José Carnicer
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Confeccionada por acuerdo del Conseio Pror,'incial de Industria
y Comercio

Jaques Jar.ier Mavor, 82
Mestres Pintó, (antes C¿rrnicer) Carmen, 35
Milena, José Pahería, 1
Miret José plaza la Sal, 15
Morel l  Juan San Antonio, 15
Nicolau F. Rambla de Fer-nando, 32
Pampols  M.  Const i tuc ión ,  18
Pons Francisco Mayor., 31
Ramon lgnacio Caballeros, 43
Sans José Palma, 18
Tarragó José M. Mavor, 70
Valeta Luís Mayor, 102

EI 1926 Ia guia consigna catorze Farmácies. Es van dist l ' ibtr int
per la ciutat en expansió. Apareix una Farmácia Borrás a la plziqa
de Catalunva, número 7. Podria tractar-se d'una norra farmácia
establerta per Josep Borrás, després de traspassar la seva del carrer
Maior a Francesc Pons?

La de Magí Abadal del carrer Cavallers, 30, ara pertany a Ignasi
Ramon, al ntateix carrer, número 43. O bé podria tractar-se de la
d'Eduard Gras, al  número 49, e.snrentada a les guies de 1904 i  l9 l l .
Aquest carrer perd una de les dues farmácies consignades en les dues
guies anter-iors. Al carrer Major hi consten quatre farmácies: la de
Lluís Valeta al número 102, la de Jaques al núrmero 82 (el titular
anterior era Ramon Besa), la de Josep Tarragó al núrmero 70 i la pons
a l  número  31 .  A  la  p laqa de  la  Paer ia  h i  ña  una so la  fa rmác ia :  la
Milena, al nírmero 1, en substitució de la d'Antoni Florensa.

S'instal'la la primera farmácia a la plaqa de la Sal. És la farmácia
de Josep Miret, precursora de la Solé. La f¿rrmácia de Ramon Solé
va seguir forga anvs amb el mateix titular. Actualment (2001) és la
tarmácia Messegué. El carrer del Carme presenta en aquesta guia trna
sola farmácia, la de Mestres Pintó (abans Carnicer, ens adverteix).
No menciona la que evidenciar,en les guies dels anvs 1904 i lg|l at
número 8 d'aquest carrer. El 190.1 era Francesc Car,a el titular i Masset
e l  1 9 1 1 .

Apareix una nova lhrmácia, la de Josep M." Capdevila, a la piaq-a
"de los Cuarteles". Ja no es repeteix en cap més de les gr-ries
consultades. Al carrer de Sant Antoni, número 13, ia no hi figr-rra
com a farmacéutic Agustí Maluquer. Ara és Joan Morell qui regenta
aquesta farn-licia al núrmero 15. Sovint, amb el transcllrs dels ánvs,
la nurner¿rció dels carrers no es manté constant en els m¿rteixos
immoblcs.

Farmacias

Abadal (Magín)

Carnicer (José)

Florensa (Antonio)

Gras (Eduardo)

Maluquer (Agustín)

Maset (Francisco) sucesor de

Nicolau (Federico)

Pampols (Manuel)

Pons (Francisco)

Sans (J.)

Valeta (Luis)

Guit Comr.RCrAL DE Leato¿. y

Farmacias

Borrás José M."
Capdevila, José M."
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Cabal lelos, 30

Carmen, 35 y 37

M a y o r ,  l y P a h e r í a ,  1 5

Caballeros, 49

Sant Antonio, 13

Cava Carmen, 8

Rarrbla Fernando, 32
Const i tución, 18

Mayor, 29

Palma, 18

Mavor ,  102

s¿r PRoy¡¡vcts ¡ño 1926

Catalunva, 7
Plaza Cuarteles

En aquesta nómina de farmácies de la ciutat de Lleida de l'any
l9l1 s'hi observa que ja no hi apareir el patr-ici Antoni Abadal amb
farmácia a la plaga de Sant Joan, 13. Ala el titular d'aquest esta-
blirnent és Manuel Pámpols, al número 18. Farmácia que es man-
tindrá durant tot el període que abasta aquest estudi (fins el 1950).
En l'actualitat (any 2O0I) s'ha traslladat al passeig de Ronda, 70. Es
la farmácia Freixenet. La plaga de Sant Joan s'ha quedat sense
farmácia.

Al carrer Major la farmácia Borrás s'ha traspassat a Francesc
Pons, nom amb qué es manté en l'actualitat. En aquest carrer hi
consten tres farmácies, l 'any l91l: la Florensa que ostenta dues
titularitats, carrer Major, 1 , i plaga de la Paeria, 1 1; la Pons al número
29, i la Valeta al número 102 que será precursora de la Delmás,
actualment traslladad¿r al carrer Alcalde Porqueras, 40. A la rambla
de Ferran s'hi instal.la la primera farmácia. La de Frederic Nicolau.
La del carrer de la Palma té nou titular. Es diu Joseo Sans. L'anterior
consignat era Lloreng Solá.
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ANv 1929

A la guia militar inclosa dins la Guia Inlórmativa y de Telecomu-

nicaciones de Léridct v- su provincia (any 1929) hi consta una farmácia

militar. Diu textualment: "Ocupa el piso bajo izquierda del edificio

del Hospital militar. Sus horas de despacho son de 9 a 12 y de 16

a  1 8 .

Gui,s GLttrnu. INronutnv,c 1932

Canut
Geli, José
Hellín Sol, A.
Jaques, Javier

2 8

Const i tución, 28
San Antonio, 57
Mayor, 82
Carmen, 35
Pahería, 1
San Antonio, 13
Plaza de la Sal, 15
Rambla de Fernando, 32
Const i tución, 20
Mayor,  31
Caballeros, 43
Fernando, 35
Mayor, 70
Mayor,  102

Const i tución, 28
San Antonio, 57
San Antonio, 13
Mayor, 82

Mestres Pintó
Mest res  P in tó ,  José
Milena, José
Miret, José
Nicolau, F.
Pámpols, M.
Pons, Francisco
Ramon, Ignacio
Recasens
Ribelles"
Valeta, Luis

Gufu r¡ptct¡r np. LÉntu, Año 1940

Farmacias

Clavera, Simón
Hellín, Arturo
Hijos del Dr. Andreu
Mestres Pintó, F.
Mestres Pintó, José
Mi lena,  Nemes io
Farmacia militar
N ico lau ,  Feder ico

,. f 'roccdent dc la Tarragó.

Carmen, 35
Cervantes v Boteros, 27 v 29
Mayor, 8
Plaza de la Sal, 15
Avenida de la República, 32
Const i tución, 20
Mayor,  31
Caballeros, 43
Avenida de la República, 35
Ma¡'or, 70
Mayor,  102

Pahería, 9
San Antonio, 13
Av. Blondel
Carmen, 27
Cer-vantes, 27
Mayor, B
Carretera Huesca
Av. Caudillo, 32

ANv 1931

Farmacias

Canut
Geli, José
Jaques, Javier
Mestres, Pintó
Milena, José
Mirada, A.
Miret, José
Nicolau, F.
Pámpols, M.
Pons, Francisco
Ramón, Ignacro
Recasens, R. de
Tarragó, José M.'
Valeta, Luis

Quinze farmácies l'any 1932. Es perceben els aires de la Re-
pública. La rambla de Ferran canr¡ia el seu nom pel d'avinguda de
la República. Després de la guerra es dirá avenida del Caudillo, peró
per als lleidatans sempre será la rambla de Ferran, o de Fernando.

Al carrer de Sant Antoni la farmácia del número 13 té nou titular.
Es diu Artur Hellín i es mantindrá amb aquest nom tota la resta del
segle xx. Al carrer dels Boters també hi ha farmácia. El titular es
diu Josep Mestres Pintó, germá de Francesc Mestres Pintó, el titular
de la farmácia del carrer del Carme. El farmacéutic Josep Milena que
I'any 31 tenia la farmácia a la plaga Paeria, l, ara la té molt a prop,
al carrer Major, 8. La farmácia Tarragó del carrer Major, 70, es
traspassa a Ribelles.

A la Guia de la Telefdnica de l'any 1940 només hi figuren tres
farmácies, a Lleida: Clavera, Nicolau i Pierola.

Catorze farmácies es veuen reflectides, a la ciutat de Lleida, en
aquesta guia de l'any 1931. La del carrer de Sant Antoni, 13, canvia
la titularitat. Ara el titular és A. Mirada. Neix una segona farmácia
en aquest carrer, al número 57. L'establiment de Josep Geli. La del
carrer de la Palma no es menciona en aquesta guia.

Segueixen les quatre farmácies del carrer Major. A la plaga de
Sant Joan, n'esmenta dues, la Pámpols al número 20, i una de nova,
la Canut, al número 28. A la rambla de Ferran, hi consta que hi ha
dues farmácies, la Nicolau, al número 32, i una de nova al número
35, la Recasens.
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L,any 1940 trobem a la guia de la ciutat 17 farmdcies i la dis-

tribuidoü de meclicaments del doctot'Andrett. A la plaqa de la Paeria,

9, ha establert l¿r seva farmácia Sinó Clavera, un dels tres farmacéutics

entrevistats en l'apartat 1 d'aquest estudi. S'hi menciona Llna larmácia

militar, refet'encjada ja a la guia de l'anv 1929'

A l'antic mercat de la Magdalena, ara Calvo Sotelo, 32' es

consigna la farnrácia d'Aurea pierola, regentada p-er una dona' També

és d'áa dona la farmácia Recasens, de la rambla de Ferran. En les

guies consultades només apareix el cognom d'aquesta farmácia. No

lerá fins a la de l'anv 1950 que apareixer'á amb nom i cognom: Maria

Recasens.

Després cle la guerra, l 'act¡al rambla de Ferran, ¿rbans de la

guerra a,ring.rda cle la República, s'anomena avertida del Caudillo. A

la farmácia Porrr, oncle i nebot s'han afanvat a crear de nou l'oficina

de farmácia al número 25 del carrer Major perqué l'edifici on era

abans va ésser enderrocat per una bomba. Aquesta farmácia seguirá

amb aquest nom durant tot el segle xx. Al mateix carrer Major,

número 49, es consigna per primera \¡egada la farmácia Sáez-colechá.

GuÍ¿. pn4crtcl. on LÉrun¡ v Pnot'l,vct.;, AÑo 1942

Farmacias

Av. Del Caudillo, 48
Pl.  De España
Cah,o Sotelo, 32
Ma-vor', 35
Mayor,  40
Caballeros, 43
Pl .  De la  Sa l ,  13

No es menciona en aquesta guia la farmácia del carrer de la
Palma, que a la de l'any 1940 s'adscrivia a la viuda de Sans, assassinat
a la seva farm¿)cia conjuntament amb l'auxiliar quan van entrar els
nacionals a Lleida. La Sáez-Colechá ara és al número 40, segons
aquesta guia.

Gtiít cnÁptc; or, Lrrun,t y pRovrNcrl, Atvt¡ 1950

Farmacias

Clavera Armenteros, Simón
Castellarnan, Jaime
Delmás, Carlos
Geli Forestá, José
Heliín, Arturo,
Mestres, Francisco
Mestres, José
Mola Pintó, Enrique
Pámpols, Manuel
Pierola, Aurea
Pons, Francisco
Ramón, Ignacio
Recasens Gassió, Maria
Ribe l les  Morera ,  Enr ique
Sáez Colechá, Ángeles
Solé, Ramón
Soler Vidal, Alfredo

Disset farmácies a la ciutat de Lleida testifica la guia de l'an¡,
1950, i  l 'ú l t im d'aquest estudi d 'aproxirnació al  nombre i  distr ibució,
en el plánol de la ciutat, de les far-mácies en la primera meitat del
segle xx. Es fa palesa la preséncia de la dona en tres oficines, una
a la Ranrbla de Ferran, Maria Recasens, una altra a Pi i Margall, Aurea
Pierola, i una tercera al carrer Maior, Aneels Sáez Colechá.

Pámpols
Pierola, Áurea
Pons
Ramon, I-gnacio
Recasens
Sáez Colechá
Sans, Vd¿r. de

Solé
Soler, Vda. de
Valeta Luis

Viuda Soler
Simón Clavera
Arturo HellÍn
Hi jos Dr.  Andreu
F. Mestres Pintó
José Mestres Pintó
Farmacia Mi l i tar
Fed. Nicolau

PlaEa España
Calvo Sotelo, 32
Mavor,  35
Caballeros, 43
Ar'. Car-rdillo, 48
Mayor,  49
Pa lma,  18
Pza. \a Sal,  13
P¿rhería, 1
Mayor,  102

Recasens
Pámpols
Áurea Pierola
Pons
Colechá
Ignacio Ramon
Solé

Pahería, 9
Avda. Caudillo, 32
Mavor,  102
San Antonio, 59
San Antonio, l3
Carmen, 35
Boteros, 27
Palma, 16
Plaza de España, 18
Pi i Margall
Mavor,  35
Cabal leros, 49
Avda. Caudi l lo,  38
Travesía del Carmen, 14
Mayor, 82
Plaza la Sal, 13
Ma¡ror, 3Pahería, 1

Pahería, 9
San Antonio, 15
Ar,. Blondel D
Carmen, 27
Boteros, 27
Hospital Carretera Huesca
Av. Del Caudillo, 32
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Aquel les sis farmacies de Ia guia de 186,1 es van incrementar '

fins a disset a mitian se-eile rx, distribuides en els carrers de la columna

vertebral de la ciutat de Lleida (Sant Antoni, Cavallers, Major, Paeria

i placa de Sant Joan) plecursores de la farmácia Hellín; la Pons, que

s' 'ha n-rant ingut des de 1908 f ins al2001 (data en qué es publ ica aquest

estudi), prácticament 100 anys, en la mateira família Pons; la Clayera,

ii 'Árog""as, que ja porta tarrrbé gairebé cinquanta anvs en mans dels

Aragonés, Pare i fi l l.

Algunes d'aquestes farmácies han deixat els seus primitius

emplagaments per a traslladar-se als nous llocs de creixement de la

ciuiat ér .,r-, intent de racionalitzar i millorar la distribució del sen'ei

farmacéutic d'una ciutat que s'expandeix'

A continuació es fa ur-r resum del moviment de les titularitats

prenenr com a punt cle parlida els anys de les guies consr.rltades i la

LbicaciO de les farnrácies en el plánol de la ciutat. S'ha fet seguint

la mateixa pauta de tot aquest estudi: l 'eix comercial de la ciutat on

es van establir les prin-reres farmácies.

Malgrat que aquesta investigació es d<ina per finalitzada a mitjan

,egle paisat, he vólgut arribar en aquest resum del moviment de

titirlaritats tins al ZOO t. en els casos en qué hi ha la dada de l'anv

200 1, la informació apareir  en punt i  a part ,  aird ens permet veure

quina ha estat la tralectória a la cittt¿rt de Lleida d'aquelles disset

ófi.in"r de farmácia que hi havia l'anv 1950. Es posen en cursiva

els dos extrems cronológics d'aquesta inyestigació que corresponen
al titular de la farmácia en qüestió a comenEament del segle xx,

concretament a partir del 1904, data de la primera guia cor-rsultada
del segle xx, i també al titular que tenia a mitjan segle, que és on
acaba aquest estudi.

1 .  Car rer  de  Sant  Anton i ,  13 :  (1868)  Josep V icens ;  (1899)  Agust í
Maluquer;  (1904) Agustí  Maluquer;  (1911) Agustí  Maluquer;
(1926) Joan Morel l l  (1931) Mirada; (1932) Artur Hel l ín;  (1940)

Hellín; (1942) Hellín; (1950) Artur Hellín.

Alfred Hellín, anv 2001.

2. Carrer de Sant Antoni,  57: (1931)Josep Gel i ;  (1950) Jose¡t  Gel i .

Cavedo, avinguda Catal t tnva, 26, anr '  2001.

3. Carrer de la Palma, l8:  (1899) Llorenq Solá; (1901) LlorenE Sol i t ;
(191 1)  Josep Sans;  (1926)  Josep S¿rns ;  (1931)  Josep Sans;  (1940)
vídua de Sans (assassinat l 'any 1938)t  (1950) Enric MoLa. Aquesta
farmácia la regirien dos farmacéutics: Mola i Anadón.

Ramon Anadón, avinguda de Balmes, 44 i M.^ José Mola, carrer
de Val lcalent,  43, anv 2001.

4. Carr-er clels Caval lers,  30: (1868) Magí Abadal;  (1882) Magí Aba-
dal;  (  1 899) Magí Abadal;  (  1901) McLgí Abadal;  (1911) Magí Abadal;
(1926) Ignasi Ramon; (1931) I-qnasi Ramon; (1940) Ignasi Ra-
mon; (1942) Ignasi Ramon; (1950) IgnrLsi  Ranton, peró ara al
número 42 d,el mateix carrer
Baquero, Riu Ebre, 10, ar-r .r ,  2001.
Carrer dels Caval lers,49: (1901) Eduarclo Gras' ,  (1911) Edtrardo
Gras.

5. Carrer Major,  102: (1911) Lluís ValetcL; (1926) Valeta; (1931)
Valeta; (1932) Valeta; (1940) Valeta; (1942) Carlos Delmás; (1950)
Carlos Dehnás.
Tresánchez, Alcalde Porqueras, 40, anv 2001.

6 .  Car rer  Ma jor ,  82 :  (1868)  Ramon Besa;  (1882)  Ramon Besa;
(1926) J¿n ic ' r 'J:rques; (1931) J.  Jaques; (1950) Ribel les a Trat,essi tL
del Cantrc, 14.

Segons la guia de Lleida de 1950 la t i tu lar de la farmácia del
carrer Nlajor, 82, era Sáez Colechá.
Ribel les, Comtes d'Urgel l ,  B, any 2001.

7. Carrer Major,  70: (1926) José Tarragó; (1931) José Tarragri ;
(1932) Ribel les. Després de- 1950, f ins a f inals de 2000 ocuparia
aquest l loc la t i tu lar Sáez Colechá.
Calrel  Major,  40: (1868) Josep Pifarré; (1882) Josep Pifarré;
(1940) Sáez Colechá, consignada al  carrer Maior 48; (1942) Sáez
Colechá. Torna a constar al número 40; (1950) Sáez Colechá
consto al núntero 82 d'aqttest correr.
Angels Sáez Colechá, avinguda Garr igues, 116, any 2001.

8. Carrer Major,  31: (1899) Josep Borrás; (1901) Josep Borr i is,  el
tnateix enJ'  passa a Francesc Pc¡t ts ' ,  (1926) Francesc Pons; (1931)
Francesc Pons; (1932) Francesc Pons; (  1940) Francesc Porrs,
carrel' Major, 35 (l'edifici anterior el va enderrocar una bonrba
durant ler guerra); (1942) Francesc Pons; (f950) Francesc Potts
i Segués, i el nebot Francesc Pons Castellti.
Segueix la farmácia Pons (el nebot de l'anterior titular, Francesc
Pons Castel lá),  an¡ '  2001.

9 . "Car rer  Ma jor ,  8 :  (1931)  Mi lena;  (1932)  Mi lena;  (1940)  Mi lena.

Car-r 'er Major,  l :  ( i899) Antoni Florensa; (1904) Antoni Florensa;
( 1 91 I  )  A. Florensa (consla al  carrer Major,  1 ,  i  Paeria,  15);  (1926)
Milena.

"  H i  ha  r tn  c¿ t r rv i  con t inua l  de  t i tu l l r r - i t¿ r ts  i  r l ' e  mp laq ; rn ren ts  ¿ t l  \  ( ) l t¿ rn t  c le l  punt  ner t r )Jg ic

de c l i s ¡ rcnsac ió  l ¡ r t l l r c i ' t t l i ca  c luc  cont ro la  t ' l s  p l imcrs  n r imcros  de  la  p l : rga  c lc  i : r  Pae l ia  ie ls
pr i ¡ rc ¡s  c l . ' l  c l t t  t  e  t  l , ' I l t i o r ,  q r te  h i  c le -scr ¡h ¡c : r .
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Carrer Maior,  3:  (1940) vídua Soler;  (1942) vídua Soler.

P laEa de  la  Paer ia ,3 :  (18ó8)  Josep True la ;  (1882)  Josep Trueta ;
(1899) Josep Trueta;

PlaEa de Ia Paeria,  T: (1899) Josep Baró; (1904) Josep Baró.

Plaga de la Paeria, 14: (1904) Josep Trueta.

PlaEa de la Paeria,  15: (1904) Antoni Florensa; (1911) Antoni

Florensa (consta al carrer Major, 1, i Paeria, 15).

Plaga de la Paeria, 1: (1954) Ramon Arctgonés-

La farmácia Aragonés segueix vigent en la matei-ra adreEa,
actualment regentada pel f i l l ,  Ramon Maria Aragonés, any 2001'

Plaga de la Pael ia,  g:  (1940) Simó Clavera; (1950) Sintó ClcLverct.

Carme Vi lal longa Pifarré, carrer Ager,  11, any 2001.

Plaqa de Sant Joan, l3:  ( també plaEa de La Const i tución) (18ó8)

Antoni Abadal;  (1882) A. Abadal;  (1899) A. Abadal;  (1904) A.
Abadal.
P laEa de  Sant  Joan,  18 :  (1911)  Pámpols ;  (1926)  Pámpols ;  (1931)

Pámpols; (1940) Pámpols; (1942) Pámpols; (1950) Pdmpols-

Joan Freirenet,  passeig de Ronda, 70, an¡ '  2001.

Plaga de Sant Joan, 28: (1926) Canut.

P laEa de  la  Sa l ,  15  i  després  e l  i3 :  (1926)  Mi re t ;  (1931)  Mi re t ;
(1932) Miret;  (1940) Solé al  número 13; (1942) Solé al  nútmero
13; (1950) Ranton So/á; Antónia Solé; (1978) J.  Messegué.

Josep Messegué, plaEa de la Palma, 2, anr- 200I.

Carrer del  Carme, 18: (1904) Francesc Cava'.  (1911) Francesc
Masset.

Carrer del Carme, (35 i  37):  (1904) José Camicer;  (1911) J.
Carnicer; (1926) Fr¿rncesc Mestres Pintó; ( 193 1 ) Francesc Mestres
Pintó; (1932) Francesc Mestres; (1940) Francesc Mestres; (1942)
Francesc Mestres; (1950) Frcutcesc Mestres.

Vicenta Voltes, carrer del  Carme, 23, anv 2001.

Rambla de Ferran, 32: (1911) Frederic Nicolatr; (1926) Frederic
Nicolau; ( 193 I ) Frederic Nicolau; (1932) Frederic Nicolau; (1940)
Frederic Nicolau; (1942) Frederic Nicolau; (1950) Jaume Cas-
tellarnatt; (1951) Ignasi de Villalonga.

Ignasi de Villalonga, an¡, 2001.
Rambla de Ferran, 35: (1931) Maria Recasens; (1932) Maria
Recasens; (1940) Maria Recasens; (1942) Maria Recasens; (1950)
Maria Recasens.

16. Carrel cle. Boter-s, 29 (cantonada carrer de Cer-vantes,27): (1932)
Josep Mestres Pintó; (1940) Josep Mestres Pintó; (1942) Josep
Mestres; (1950) Josep Mestres Pintó; (Her-nández Maroto).

Francesc Villalonga Pifarré, carrer Boters, 2, any 2001.

Carretera d'Osca: (926) farmácia militar; (1940) farmácia mili-
tar; (1950) larmitcitt militar.

PlaEa "Cuarteles": (1926) Josep M. Capdevila.
17. Pi  i  Margal l ,  32: (1940) Aurea Pierola; (1912) Aurea Pierola;

(1950) Aurea Pierc¡ la.

Mercé Miarnau, plaga de I 'Exérci t ,  5,  anv 2001.

Resum de les respectives titularitats fent un seguiment dels
sen'eis farmacéutics en els punts estratégics de la ciutat de Lleida
en el període estudiat i com han derivat en el temps actual.

Carrer de Sant Antoni, 13: Vicens, Maluquer, Morell, Mirada i Hellín.

Carrer de Sant Antoni, 57: Geli, Montserrat Cavedo (I971), avinguda
Catalunya, 26.

Avinguda de Catalunva, l8: Borrás (1926).

Carrer de la Palma: Josep Sans, Mola i  Anadón, Mola, Val lcalent,  43,
Anadón, Balmes, 44.

Carrer dels Car,allers: Magí Abadal, Ignasi Ramon, Núria Soler,
Rosal ia Baquero, Riu Ebre, 10.

Carrer Major, 102: Valeta, Delmás fins al 1976, Tresánchez, Alcalde
Porqueres, 40.

Carrer Major, 82: Ramon Besa, Javier Jaques, Ribelles, Ribelles, pare
i fil l, Comtes d'Urgell, 8.

Carrer Major, 70: Tarragó, Santamaria, Felip, Angels Sáez Colechá,
Angeles Sáez Colechá, avinguda de les Garrigues, 11ó.

Carrer Major,  3l  i27: Francesc Pons, Francesc Pons, nebot,  Francesc
Pons Castellá i Guillen-r Sáez Pons.

PIaEa de la  Paer ia ,  I  (3 ,  7 ,14 ,15  i  1 ,  i  car re r  Ma. jo r ,  8 ,  1  i  3 ) :  T rue ta ,
Florensa, Mi lena, Soler,  Ramon Aragonés, Paeria,  1,  Ramon
Aragonés i Ramon M. Aragonés.

PlaEa de la Paeria, 9: Simó Clavera, Carme Villalonga Pifarré, Ager,
1 1 .

PlaEa de Sant Joan: Antoni Abadal, Pámpols, Freixenet, Gran Passeig
de Ronda, 70.

PlaEa de la Sal: Miret, Solé, Josep Messegué.
Carrer del Carme: Carnicer, Francesc Mestres, Vicenta Voltes, carrer

de l  Carme,  23 .

1 1 .

t 2 .

13 .

1 4 .

1 5 .
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Rambla de Ferran, 32: Nicolau, castellarnau, Ignasi Villalonga.

Rambla de Ferran, 48: Maria Recasens.

Carrer de Boters: Josep Mestre, Francesc Villalonga Pifarré.

Pi i Margall: Aurea Pierola, Mercé Miarnau, plaga de l'Exércit,

4.
Punts d'atenció farmacéutica a la ciutat

de Lleida en l'época estudiada i com alguns
han estat traslladats per la ciutat en expansió

En Ia relació segtient s'obselará que en alguns carrers que el
pas del temps ha deteriorat, com el senvorial carrer dels Cavallers, o
el carrer de la Palma, ha desaparegut la farmácia que tenien. Els seus
farmacéutics han optat per traslladar l'oficina a carrers nous de la ciutat
on, en els grans blocs de pisos, es concentra més densitat de població.
Em comentava la farmacéutica Rosalia Baquero que va lamentar molt
haver de deixar el carrer dels Cavallers perqué l'edifici on tenia
instal.lada la farmácia estava seriosament afectat pel deteriorament.
Em va ensenyar fotografies de la rebotiga amb les bigues apuntalades.

És una llástima que la céntrica plaga de Sant Joan s'hagi quedat
sense farmácia, on \¡a regnar el prestigiós farmacéutic Antoni Abadal,
estimat alcalde de la ciutat, i on vaig veure anys enllá la farmácia
Pámpols. Potser la gélida arquitectura actual de la plaEa no convida
cap farmacéutic/a a instal.lar-hi la farmácia, o les distáncies prescrites
no ho permeten, perd és trist que una plaga espaiosa i histórica com
la de Sant Joan no tineui atenció farmacétttica.

Carrer de Sant Antoni

Farmácia Hellín (Maluquer, Morell, Mirada). S'ha mantingut en la
mateixa ubicació.

Farmácia Geli..., farmácia Montserrat Cavedo, avinguda de Catalunva,
2 6 .

Carrer de la Palma

Farmácia Sans, farmácia Mola, Vallcalent, 42 i Anadón, avinguda de
Balmes, 44.

Caner ¿lels Cavallers

Farmirc ia lgnasi  Ramon.. .  farmácia Rosal ia  Baquero,  carrer  del  Riu
Ebre ,  10 .

5 .
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Carrer Ma'ior

Farmácia Valeta, Delmás, Serafina Tresánchez, Alcalde Porqueras, 40.
Farmácia Ramon Besa, Enric Ribelles i Morera, Enric Ribelles i

Cases, Comtes d'Urgell, B.
Farmácia Tarragó, Jaques, Felip, vídua de Santamaria i Angels Sáez

Colechá, actualment a avin-uuda de les Garr igues, 116.
Farmácia Pons. Des de comenqaments del segle xx segueix gairebé

en el mateir lloc del carrer Maior.

PlaEa de la Paeria

Farmáci¿r Aragonés, Ramon Aragonés i Suñé i el seu fil l i actual
titular, Ramon M. Aragonés i Guarro (mossén Amic, Trneta,
Florensa, Soler, Milena). Es manté en el mateir punt estratégic.

Farmácia Clavera, fannácia Carme Villalonga, Ager, 11.

Plaga de Sant Joan

Farmácia Pámpols (A. Abadal), farmácia Joan Freixenet, Gran Passeig
de Ronda, 70.

Plaga de la Sal

Farmácia Miret, Solé, Messegué. Es manté a la mateixa plaqa.

Carrer del Carme
Farn-rácia Carnicer, Mestres i Vicenta Voltes. Sesueix en el mateix

punt estratégic.

Rantbla de Ferran
Farmácia Ignasi de Villalonga (Nicolau/Castellarnau). Segueix en el

mateix lloc de la rambla.
Farmácia Maria Recasens (amortitzada per I. Villalonga).

Pi i Margall

Aurea Pierola, Mercé Miarnau, plaEa de l'Erércit, 5.

Carrer dels Boters
Farmácia Josep Mestre's, farmácia Francisco villalonga. Segueix en

el matei-r carrer.
7 falmácies segueixen fidels al seu lloc.
9 farmácies es traslladen.
I farmácia és assimilada.

3 8

FannrAcrt AnncoNÉs

Procedeix de la de mossén Amic. Romá Sol i carme Torres la
suposen la més ant iga de Lleida. Tanrbé té com a ¿rntecedent la far-
mácia Trueta, de l'últim terE del segle xrx.

La f'armácia de la plaqa de la paeria, dar¡ant 'rateix de I'Aiun-
l.u-"ltr é:s un punt de dispensació de medicaments ple d'historiá. Al
llarg dels an1's i dels segles sempre s'ha ubicat al voltant d'aquest palau
on es protagonitzen els esdeveniments polítics i socials més áesta_
cats de la ciutat de Lleida i de tota la sei'a jurisclicció. És al número
I de la plaEa.

Ramon Aragoné,s, que s'acaba de jubilar en conenEar l,an1, 200I,
i ha sigut el titular d'aquesta farrnáciá des de prop de hig ,"g1", -"
n'ha explicat un niu de fets de tot tipus qr" .'nu,r protagonit zat en
el reduit espai, davant la fagana del- parau que ubica l'Ájuntament
i els seus paers, i davant de la se'a farmácia. Aquesta plaga és la
continuació natural del carrer Major que comenga la seva-numeració
ben a prop de la farmácia.

Es doblement porticada després del palau (els porxos de Bair
i _els porxos de Dalt, els anomeném els iléidatans). i q,ru., s'acaben
els porxos comenQa l'ampla plaEa de sant Joan. Entre l'últim porxo
de Baix i el comenEament d'aquesta plaqa hi havia la farmácia
Clavera, des cle l'any 1932.

_ Ramon Aragonés i Suñé, tot just jubilat, i el seu fil l i copropietari,
Ramon M. Aragonés i Guarro, els farmacéutics de ra piaEá de la
Paeria, són_ uns professionals afables i responsables que sempre
trobareu a la seva farmácia. Tarnbé els ajudá cristina, úna auxiliar
molt competent. Ramon Maria és vocal áe la Junta del col.lesi de
Farmacéutics.

La farmácia, d'espai rerduit i molt aprofitat a la sala cle dis-
pensació, encara conserya el mateir escó, éntr-ant a má clreta, on es
reunien els tertulians de l'época. La resta cle les depencléncies.

5.
Aquelles farn-rácies i els

fins a l'época
seus farmacéutics
actual
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i l. lumin¿rdes i pulcres, definicles per la rebotiga, laboratori i magatzem,

es perllongtten i s'eixantplen per I' interior de l'edifici. Té una porta

de iortida al carrer lateral, el de Mossén Amic, nom provinent d'una

família de farmacéutics.

En el volum titulat Cada dia Lot carrer, editat pel diari de Lleida

La lV\ctñcLym, eü€ r'ecull, cacla anv en un llibre, els alticles publicats

diáriament pel matrimoni d'historiadors Romá Sol i carme Torres,
qllan tracta del carrer Mossén Amic diu així:

És al nucli antic. Surt dc la plaga Paeri¿r, da't'anl per d:rvant de

i 'Ajuntan.rent, i  pujava, i  puj i i  f ins al Canveret. Abans enl lagava la plar.ra

amb el cat'rer Borr-ás i ara., dcszrparegr-rt aqucst, porta a la nola seu

del Col. le-ei d'Arquitectes. És costcrut, estret i  ¿rl  f inal,  giravoltós. (. .)

És també l loc d'entrada de les cases amb fagana a }a plaga de la Paeria

(.. .)  Mossén Amic, Pere Amic, era r-rn ciutadd honr¿tt i  apotecari amb

farmácia ober-ta a l 'edi i ic i  cantonada amb la plaga de la Paelia (en

el m¿rteix l loc que octLpa la farmLtcia Aragonc's) La farm¿\cia encara

hi és. És la més antiga de Lleida. El primer Pcre Amic s'hi establí

e l  1591,  i  e l  segon Perc  Amic ,  l ' i l l  de  l 'an ter io r ,  la  cont inuá e l  1602.

Fou aquest Per-e Amic qui part icipá activament en el regiment de les

prohomenies i  inter-vingr-ré en molts afers municipals, tot i  qtre mai

fou paer. En arr ibar l¿i Guerra dels Segadors fbu fcrrent f  el ipista, t in-

gué un dest¿rcat prolagonisnle i  actuá com a brag dret dcl paer Rules.

Fel ip IV l i  ho agraí nomenant- lo el 1649 ciut¿rdá l tonrat. Es at luest

Pere Amic, que morí (víct inra de la pesta) el 1652, qui c1óna nom al

carrer. Tingué un f i l l ,  Joan Baptista, tat lrbé prohom l lcidatd, perd n<r

fou apotecari i  cs vengué la farrrácia. La farl í l ia Amic deixá Lleidir

a les primeries del segle xvttt ,  després de la Guerra de Sr-rccessió. El

n o m  c o n t i n u a  r i u .

I jo hi afegeixo: i la farmácia, també, en el mateix lloc.

En la tesi doctoral titulada, Contribución al estudio histórico de
lafarmd"ciay de la lúgiene en Lleida \) su conTarca (data cl'edició, 1951),
del farmacéutic de Lleida Francesc Mestres Pintó, que fou titular de
la farmácia del carrer del Carme, trobem en el tercer capítol "La botica
leridana (siglos xvr-xvrr)" el nom de nrossén Amic entre el d'altres
farmacéutics, com Pedro de Toledo, Francesc Berga, mossén Mora
(ens diu que tenia l'apotecaria als porxos Alts), Rafel Carbonell,
Lloreng Rufes i els Amic, pare i fi l l.

Un altre farmacdutic amb establiment a la plaEa de la Paeria fou
Josep Trueta, l 'avi del mundialment famós doctor Josep Tlueta.
Procedien d'Artesa de Segre, d'on la família es desplaEá en la década
de 1860-1870 per erercir  la farmácia a Lleida en una casa cont igua
a l'Ajuntament que, amb el temps, el Palau de la Paeria es va
annexionar per eixamplar la faEana. (En la guia de Lleida de 1886,
que he consultat per a aqlrest estudi, es consigna la f'armácia de
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Josep Trueta a la plaqa de la Paeria,  3,  i  en la guia de 190' l  la farnr¿\cia
Trueta és a la plaEa de la Paeria,  14.)  El  seu f i l l  Rafel ,  par.e clel  c loc_
tor Trueta, compaginava els estudis de farmácia, ¿r Ba.celono, n-t
els de medicina. Josep Truet¿r i  Raspal l ,  el  seu f i l l ,  estudiar ia mecl ic ina
i l 'ererciria a l'hospital de la Santa Creu.

Totes aquestes dades les he extretes del ll ibre L'esperit cle Jose¡t
Trueta, Pagés Editors 1997 , de Josep M. Prim i Serentill. L'autor- cns
informa que el doctor Trueta va haver d'exiliar-se de Catalun\a per-
culpa del franquisme. Passada la frontera el van solicitar- ¿r la
Universitat d'Oxford perqud fins allí havia arribat la notícia de l'ano-
menat "métode Tmeta" utilitzat per aquest cirurgiá en el tractament
de les ferides durant la guerra cir,il. Amb l'aplicació d'aquesta técnica
especial, s'evitar¡a la infecció, la terrible gangrena, i es podien salvar
les vides de molts soldats. Es va emprar en la Segona Guerr'¿r Mundi¿rl
i Trueta, el nét del nostre farmacéutic de la plaga de la Paeria, va
crear escola entre els traumatólegs i cirurgians de tot el món.

El farmacéutic Trueta va estudiar la carrera a Saragossa. En
el ll ibre mencion¿rt L'esperit de Josep Truetct,l 'autor escriu, a la pági-
na 67, referint-se al que pensava el nét metge sobre l'avi f'arma-
céut ic:

En el seu fur intern l i  feia gri icia que l 'avi Pep Truet:r s 'hzrgués
afeccir¡nat a la polí t ica quan estudiava fbrmircia a Sar-agossa, que
hagués estat un l iberal progressist: t  en l ínia amb aqtrel l  l leó de Graus
anomenat Joaqrrim Costa i  que escl i l ia sucoses cul ' tes que I 'avi Pep
guardava cn una caixa adequada on també hi havia altres l letres de
grans persol-latges, entre els qr,r:tls clcstac¿Lva cl qnc fou cap de govern
Rr-r iz Zorri l la, el ministre de la guerra durant la primera rcpúrbl ica,
N ico lau  Es tévanez. . .

L'avi Pep (el farmacéutic) va acabar a la presó de Lleida. S'hi va
presentar el seu f i l l ,  el  f i r tur metge Ra['cl  Trueta, a ensenvar el diploma
de b¿itxi l ler que acabava d'aconseguir a I ' inst i tut de Lleida. La presó
era un establ iment no gens adequ:rt per a Lln encontre fest iu e.ntre
un jove, acabat de sort ir-de i 'ou, i  el  seu pal-e, que no havi¿t escarmental
ni per causa de l'exili que ja havia hagr.rt de passar a FranEa (perr)
a ixd  va  ten i r  un  vessant  pos i t iu  q r ran ,  uns  anvs  l lés  ta ld ,  i ja  a
Barcelona, l 'avi Pep ensenvava la l lengua I i-ancesa al nét Josep) Un:r
presó, ni que sigui de t¿Lnta anomenada com l¿r de Lleida, no deix¿r
gi i i re bon record, ni a l" ' intern", ni al seu f i l l .  Les conseqti i .ncics van
ser que Rafél Tn-reta nc¡ voli¿r ni sentir parl:rr dc política.

Hi ha un altre fragment d'aquest ll ibre de Josep M. Prim que
crec que és prou interessant transcr iur-e'1.  Es a la página 84 i  s 'hi
relacionen uns personatges molt coneguts. D'una banda, l 'Eugeni
d'Ors, en l 'episodi de la seva "defenestració";  de l 'a l t ra,  Rr¡mi Sol,
el  pir t r ic i  l le idatá, consel ler de Cultura de la Mancomunitat ( i  avi  de
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l 'actual Romá Sol) que en aquells moments dinarta a casa dels Trueta,

a Barcelona. Ho escriu el doctor Trueta:

Ouan Romá Sol era conseller de Cultr-rra t ingué l loc a casa nostra

e l  comia t  de l in i r i r r  d 'E t rgen i  d 'Ors .  Recc . ' rdo  com s i  l ' os  a ra  c l  rna t í  que

Sol torná de la plaga de Sant Jaume malhumorat perqr-ré havia hagut

de discutir  amb l 'Ors sobre Ia seva separació definit iva del Departament

de Cultura. Poc desprós comenqárem a dinar, i no har'íem arribat a

la mcitat que la minyona s'apropz\ a Sol per dir- l i  que d'Ors vol ia parlar-

l i  urgentmcnt. Sol dubtá, peró decidí de rebre'I . . .  La conversa durá

escassament deu minuts i ,  en tornar, Sol digué que ja podia donar-

se per acabat tot l'enrcnou que s'havia format entorn del senvor d'Ors

i la seva separació, perqué deixava definitivament cl cárrec. En la

int imitat,  Sol ens havia dit  que, de temps, tot el Departament de Cultura

es lessentia de les imposicions, moltes d'el les narcisistes, del f i lósof

catalá. Com tothom sap, d'Ors va reaccionar an-rb tant de ressentiment

c¡-re fins canrriá de cultura, expatriant-se.

I abans d'acabar amb els Trueta, avi, fi l l, i nét, catalá universal
i salvador de moltes vides, només vull afegir que el ll ibre mencionat
abans Cada dia ut't correr, de Romá Sol i Carme Torres, fa memÓria
en una de les se\¡es págines al carrer doctor Trueta que la ciutat de
Lleida li ha dedicat a Cappont. Ambdós autors diuen que els Trueta
"són ja documentats a Artesa de Segre el  1763. Hi v isqueren cenl
anys i escaig" fins qr-re Josep Trtteta i Montardit, l 'avi Trueta, es rra
traslladar a Lleida per exercir de farmacéutic a la plaEa de la Paeria'

Ranon Aragonés m'explica amablement la história de la seva
farmácia. Conveisem al bai del costat del seu establiment. Es el de
menvs edat dels tres farmacéutics entrevistats (74 anys). Tots tres han
col'laborat generosament amb la meva feina. Em diu que la falmácia
Trtreta (finals del segle xlx i comengament del xx) era precursora de
la ser,a. Després de Trueta ell recorda el farmacéutic Florensa, amb
la farmácia ubicada a la casa que confrontava amb l'Ajuntament. Ja
al se-qle xx la traspassa a Nemesi Milena i aquest la trasllada al carrer
Major, al bloc que ocuparien an¡,s a venir les Sederies Catalanes.
Milena la traspassa a Recasens (germana de Maria Recasens) i
aquesta a Alfred Soler, que la retorna al seu anterior emplaEament
a la plaga Paeria, peró aquesta vegada al número 1, davant mateir
de l'Ajuntament. Quan Alfred Soler mor se'n torna a fer cárrec Milena,
que l'any 1954 cedeix la seva titularitat a Ramon Aragonés i Suñé.
Des d'aquesta data la farmácia Aragonés segueix ubicada en el mateir
lloc i, com ja s'ha mencionat, té assegurada la continuitat perqué tant
Ramon Aragonés, com el seu fil l Ramon Maria Aragonés i Guarro,
en l'actualitat l 'únic titular, se n'han responsabilitzat sempre.
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Apunts de la iot,entut del lannacéutic Ranton Aragonés

^ Ramon Aragonds em diu que tenia un germá. que cstr.rcrizrv^
farmácia. Es deia Josep Maria. El van matar ét g ¿" no'enrbre cle
1938 al front, al cap de pont de Serds. Em diu que el doctor Tar.r-és,
en el ll ibre que va escriure sobre la guerra, Diari de Gtterro, mencion¿r
el seu germá. Tarrés el l 'a enterrar. En morir Josep Maria (tenia 19
anys), va estudiar farmácia l'altre germá, ell, el Ramon. Eren cinc
germans, dos nois i tres noies. El pare, metge, va obtenir el compr<lr-r-rís
verbal del farmacéutic Nemesi Milena, que no tenia fil ls, q.r" r."-
ser-varia el dret preferent de traspás de titularitat de la seva faimdcia
per a Ramon Aragonds. I així va ser després de moltes combinacions
de titulars. Ramon va estudiar la carrera a Barcelona.

De petit jugava al carrer. Vivien a la plaga paeria. Anava als
ge|rnans maristes. L'erperiéncia de la guerra va ser colpidora. Der.ia
tenir deu anys quan portava el menjar al seu pare, tancat a la presó.
Dnrant el primer bombardeig recorda Lrna gran polseguera, sóroll i
gent essarrifada. Ell es va reftlgiar a l'adrogueria contigua a la far'-
mácia. A la plaqa de Sant Francesc, pocs metres més enllá de l¿r
farrrácia, \¡an caure bombes. Les germanes eren a cappont i es varr
salvar de miracle reÍlgiant-se a l' interior d'una torre. El nostre
farmacéutic va velrre durant la guerra com mataven capellans a
l'entrada de casa seva. Dos capellans i un fl 'anciscá al cAr-l-er- Mossén
Amic, cantonada de la farmácia. I a mig cal"l-er Ma.ior, uns altr-es.

A la plaqa Paeria n'ha vist de tots colors. Va r.erlre I'Azaña i
Franco. Manifestacions, vagues... Un dia, en la postguer-l-a, \,an tocar
una sardana i tothom va respondre emocionat.

Les tertúlies de la farmácia eren vives en el temps del I'armacéu-
tic Milena, peró la guerra se les va endur. Abans, moltes fórmules
magistrals i durant les guárdies un munt de xarops. El farmacéutic
Ramon Aragonés és un testimoni amable i ponderat que estinra, com
el seu fil l, la seva farmácia i no la deixen mai. Necessiten veur-e's
envoltats de medicaments. Les aromes dels bálsams, dels xarops i les
esséncies se'ls han empeltat a l'ánima. És el perfum de la faimácia
que tots els farmacéutics transmeten als seus fil ls, sovint exercint la
mateixa professió a la ciutat de Lleida. És el cas del Ramon Maria,
el continuador del pare a la farmácia paterna, i de la fil la Joanna,
amb una farmácia a cappont. Les nissagues farmacéutiques creen
els nous punts de ser-vei sanitari de la ciutat en creixement.

Abans menciona'a les tertúrlies de la rebotiga de la farmácia
Aragonés. Eren molt vives a principis de segle. Josep M. Lladó r'a
escriure referint-se a les que es feien a la farmácia de pompeu Gener,
a Barcelona:



A la farmácia de Pompeu Gencr hi anávem sovint els t l-es germans

amb els pares, car el nostrc avi patern h¿rvia estudi¿rt i  acabat la carrera

dc farmáci¿r amb el l ,  i  tots dos l ' iguravcn a l 'or la de f i  de' curs. Recordo

que Pon-rpeu Gcner ens donava regaléssia, pega dolg:r i  pasti l les de

gorna, ql le feia que nosaltres, tcndres criatures, no ens avorríssim del

Tots recordem que Pompeu Gener era aquell company de
professió que, quan va anar a París, es va fer imprimir unes targetes
áe visita que deien així: "Monsieur Pompeu Gener, savant catalan,
avenue Petritxol, n" 1. Barcelone (Catalogne)."

F.qnr,rAcn Cuven¡ (la del farmacéutic d'edat més provecta a Lleida)

Simó Clavera i Armenteros em rep a mig matí a casa seva. Li
brillen els ulls amb una llum especial que només donen els anys. En
té 95,la rnotilitat una mica enlentida, perd les neurones funcionant
a tota máquina. L'envolten dos ángels de la guarda. El seu iil l Guillem
i la Joana. Tots dos tenen cura d'aquest anciá venerable que riu
fácilment i es reconcentra en els seus records, especialment els
motivats pel la família. Peró ho té molt fácil perqué el seu pare, Simó
Clavela i Guarné, r,a deixar escrites unes memóries que els fil ls han
reproduit a l 'ordinador f'ent les cópies necessáries perqué tota la
nombrosa família en pogués tenir un eremplar. Simó Clavera, el
nostre farmacéutic, és el sisé de set germ¿rns. La mare era de Lleida
i el pare d'origen aragonés.

Simó Clavera manté ben a prop seu, damunt la taula de treball,
o d'esbarjo, de la petita terrasseta envidrada, el bell quadern de
memóries familiars, fent-li sempre companyia al cost¿rt de la premsa
del dia, perqué no vol perdre mai el contacte amb la realitat. Ha tingut
l'amabilitat de permetre'm la lectura de les vivéncies de la seva família.
El seu pare fou un notari d'anomenada a Cer-vera, a Lleida i pos-
teriorment a Barcelona. El germá gran, Josep Maria Clavera, fou
prestigiós professor de la Facultat de Farmácia de Granada i més tard
subdirector general de Farmácia. Peró és ell, Simó, el protagonista
d'aquesta histdria.

Va comenEar a exercir Ia farmácia l'any 1932 a Lleida, uns mesos
després de llicenciar-se. Ubicada a la plaEa Paeria, 9, en els porxos
de Baix, com tantes vegades he remarcat al llarg d'aquest treball. Es
l'últirna casa de la plaEa per la banda baixa, amb una faEana brodada
d'esgrafiats bellíssims. Era propietat del seu oncle, Francesc Ar-
menteros. Aquest oncle va protegir, com és natural, la seva família,
i als baixos de l'edifici dels oorxos de Baix s'hi va instal.lar la farmácia
del nebot Simó, nova cle tiinca. A la casa contigua, sota els porxos,
hi vivia la família de l'estimat i delicat poeta Mirius Torres, i del
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seu germá, el conegut polític republicá Víctor Torres. El pare era
metge i Márius també ho va ser. Tenien el consultori en el mateix
edifici on residia la famíli¿r. Hi ha una placa commemorativa del
poeta, a Ia faEana, al costat de l'establiment que fou la farmácia
Clavera. Quan passo pel davant penso en l'estupidesa de les guerres.
Dues conegudes famílies de tendéncies polítiques tan oposades r¡ivien
en cases contígües. Per als Torres l'entrada dels nacionals a Lleida
va siqnificar el llarg exili i possiblement la mort prematura del Márius.
Clar,era era farmacéutic, dos dels Torres eren metges (el pare i el
Már-ius), com ja he fet notar. Es molt probable que tinguessin una
bona convivéncia veinal.

Clavera va ser titular de la farmácia dels porxos un bon grapat
d'anvs l-ins que el seu fil l se'n va fer cárrec conjuntament amb ell.
Va ererci l 'uns cinquanta anys, i  e l  1982 la va traspassar a Carme
Villalonga Pifarrer (fil la del farmacéutic Ignasi de Villalonga) que la
l las l lada  a l  car - r -c r -  Ager ,  I  l .

L'anv 1939, en acabar-se la guerra, va ocupar el cárrec de
president del Col'legi de Farmacéutics. L'anterior president, Enric
Ribelles, amb farrrrácia al carrer Major, es va haver d'exiliar per salvar
la ' i , ida, i  quan va tontar- de I 'exi l i  já no hi  havia l loc al  .a.re, Major
per a la seva falmácia. Més d'un i de dos farmacéutics van perdre-
la,  la r , ida, a I 'entrada dels nacionals a la ciutat,  i  a l t res com els Pons,
oncle i  nebot,  tar lbé es van er i l iar abans, per por dels republ icans.
Molts van ser empresonats, com tants ciutadans, en aquel la guerra
cruenta i incir.il.

He trobat un document que testifica el cárrec com a president
del Col.legi de Farmacéutics al senvor Simón Clavera. És tracta del
Reglantentct para la Aplicación de los Estatutos del Colegio Of-icial de
Fannacéuticos de la Provincia de Lérida. Porta la data del 8 d'agost
de 1939, i la signatura de Simón Clavera ("V" 9", El Presidente).

Hi ha un altre document, aquest de I'anv 1957. Es del Col.legi
de Farmacéutics, com l'anterior. És la memória de I'Assemblea
general, signat el desembre de 1957. Consta com a president el doctor'
Francesc Mestres Pintó, i com a secretari, Simó Clavera.

En el número 9 de la revista que edita el Col.legi, ILERFARM,
(desembre, 1993), Magda Peris i Jaumina Casanoves hi publiquen una
entrevista dedicada a Simó Clavera, que ja l'any 1993 consideraven
com a degá dels col.legiats. Es r,'a parlar d'aquest farmacéutic que
llavors s'acostava a la norantena, en uns moments en els quals també
es comengava a pensar en una altra commemoració col.legial: els
primers cent anys del Col.legi de Farmacdutics de Lleida, celebrada
amb alegria pels col . legiars l 'any 1998.



En l'exempl¿rr citat d'ILERFARM' se'ns diu que Simó Clavet'a i

Armenteros.,ra nei^ei  aFonz (osca),  el22 de no'embre de 1905. El

;;;;;; "ru "l 
.rororid'aquesta vila cle cases sen]-olials. cap als dotze

--.," l^ família es 'a trasliadar a Cervera per la nova nota.ia del pare'

i;1";;;-;;;jectória vital de l'entrevistat em fa pensar en com

i;;;;; '";"r, "1, 
camins de la vida en algunes persones'r Fonz Va ser

la vila on vaig tenir la meva primera fárm¿)cia, més de mig segle
'¿;;;r";"L, "p"1, .o.."r, cl,aquesra ciurat rresqués el nen simó

Clar ,e ra ,e lmate ixnen ino iq r - reba l la r iasard¿rnesaCer -vera , lac iu ta t
Jr ,rulg néixer un,any despres que. ell ' a Lleida' on el seu pare era

llavors nota'', esraulís Ia fainácia als porxos de Baix' Els nretts pares,

i' io-u-U ells, ens traslladaríem a lléida poc després de la guerra.

;i;;;; r", ^-f, la diferéncia dels vint-i-vuit anvs que ens portem'

vam viure tu ,-to.i.o iorrentltt en les mateixes ciutats' Ell seguí

l,itinerari: ponziCerveroiLl"id.l"stuclis universitaris a Barcelona/far-

mácia a Lleicla. Jo, C"t-t,"ru/Lleicla/estuclis universitat'is ¿r Barcelona/

farmácia a FonzlBar-celona, inclústria farmacéutica"' vam parlar

.afiáu*"", d'aquestes casualitats en la p.imera de les entrevistes que

li vaig fer. Ell ,ru ,á'*.i.,,"e complagtrt quan es va assabentar que la

;;;"-p;i-".. tur¡ra.ia fo., lo 
'd" *Éorr, 

el poble on ell va néixer.

Acabada laguer raVaSefpres identc le lCo l . leg ideF¿r rmacdt r t i cs '
L,anterior, Enric Rib;ii.t, era a l'erili. Ens informa la revista col'legial

-",].io,'uda que Clavera 
..va ser president i secretari successivantent

á"f ó"f.f"gi Oficlal cle Farmacéuiics de Lleicla c1e l'anv 1939 a 1959'

;;y ;; q.t"é uu deirar els cárrecs de Junta i va rebre el nomenament

á"'cár.régiat d,Honor,i. El col.l"gi cle Farmacéütics, quan he donat

p". *.ux, el meu tr.eball de camp, m'ha facilitat Lrna llista de les

juntes de govern i"'i,""|i,",, des de l'agosr de 1g38, data a parrir de

iu qnul el Col'legi comenqá a crear els notts arxitts'

S i m ó C l a v e r a v a t e n i r d e u f i l l s , u n é s f a r m a c é u t i c f o r a d e L l e i d a .
A b a n s p e r d , v a e x e r c i r u n s a n y s c o m a a c l j u n t , a l c o s t a t , d e l p a r . e . E l
fur" a"t farmacéutic Sirnó ilot'"tn i Armenteros' el notari Simó

clavera i Guarné, va arribar a ser un professional de prestigi a Lleida,

o n s , h i v a t r a s l l a d a r l , a n y l g 2 T , p r o c e d e n t d e C e r v e r a . L e s s e v e s
memóries són un documént privat de molt bon llegir. Ens descriu

amb detall els orígens de la séva nissaga en terres d'Aragó próximes

a la rran¡a, 
"1 

."rr-p"riple vital, les notaiies que \¡a ocupar' els estudis

áels set fittr, t 'umUl"nid" la ciutat de Lleida abans de la guerra civil '

duran t  la  guer t 'a  i  cn  la  pos tg t le r ra '

És francament colpidora la clescripció que fa dels moments

difícils que van vittre, ló angoixes i la por que van passar' la presó'

i les morts que van vellre. Ñornés palia des del seu punt de visla'

el dels g.tor-tuudo.s' perÓ sense .tut' ' i"irtent' Descritt [ets' Fa la seva
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feina, l¿r de notar i ,  amb contenció i  amb cl igni tat .  Es un doclrment
digne de ser llegit. El volum s'acaba amb un apéndix, també
memorialístic, ben interessant. El seu autor és el ger-má gran de Simó,
farmacéutic com ell, José Maria Clavera Armenteros, que residí molts
anys a Granada com a plofessor de la Facultat de Farmácia i va
ocupar el cárrec de subdirector general de Farmicia en els anvs
seixanta, com ja he mencionat abans.

En l'última entrevista els ulls li brillen plens cle vida i ganes de
viure-la. L'envolten Guillem, el seu fil l, i la Joanna, que gairebé no
el deixa tocar de peus a terra per por d'una caiguda qr-re podria
malbaratar l 'equilibri controlat en qué es mou. Els letrats de la muller,
dels fil ls i dels néts omplen la sala. L'arbre familiar el té en una altra
cambra pero el mostra amb orgull i sentiment. Se li nota. Els caps
de setmana altres veus familiars omplen les estances i l i fan com-
pan¡ria ben a prop. Com els retrats que t¿rnt estima.

F,qnuÁcr¡ Porus r LABoRAToRT n'ESp¡,cr,qLll,tls r,rnnt¡cÉurleugs Poxs

El seu titular, Francesc Pons Castellá, se sent molt identificat
amb la seva farmácia. Es percep que l'estima, que li té una devoció
especial. Als vuitanta-vuit anys seglleir acuclinl cada matí i cada tarda
a la cita dels medicaments. La porta a la sang aquesta fannácia. El
seu oncle, Francesc Pons i Segués la va adqr-ririr, el set d'agost de
1908, al farmacéutic Josep Maria Borrds i Cavallé, segons consta en
la fotocópia de I'escriptura que el Senyor Pons ha tingut la gentilesa
de Iliurar-me:

Don José Maria Borrás y Cavalló, farmacéutico (. . .)  r 'ende pcrpe-

tuamente a Don Francisco Pons y Segués, larmacéutico (. . .)  todo aquel
establer: imiento cle farn-rácia, instalado cn la casa número 35 de la cal le
Mayor dc esta ci lrdad, con todas 1as estanterías, mobil iar io, botamen;
aparatos ortopédicos, específ icos, prodtrctos, v t-t laterja]es farnlacétt-

t icos y todos los dernás génet'os I efectos existentes en la botica,

:::::1.", 
sótano y almacen o depósito dcl entresuelo de la expresada

En la guia de Lleida de l'anv 1904 (r'egeu l'apartat tercer d'aquest
estudi) hi consta la farmácia Borrás, al Carrer Major. També constava
el farmacéut ic Josep Maria Borr is en la de 1899, perd en Ia del 1911,
la guia consultada posterior al 1904, en el tempteig de les diverses
guies, ja apareix com a titular el nou propietari d'aquesta farmácia:
Pons, Francesc.

Des de 1908 la farn-rácia Pons ha brillat amb llum própia al bell
r-r-rig del can'er Maior i sempre amb el mateix nom en la titularitat:
Francesc P<.¡ns. Li manquen pocs anvs per arribar al centenari a
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aouesta farmácia. El primer Francesc Pons (Francesc Pons i Segr,rés)

"rL 
I'oncle de I'actual (Francesc Pons i castellá). Els dos Pons, oncle

i nebot, s'han responsabilitzat d'aquesta farmácia durant el segle rr.

Encara el recordo el venerable anciá entrant amb prestáncia a Ia

farmácia cap a mitian segle passat quan, coniuntament amb el seu

nebot, el Francesc Pons actual, tenien cura d'aquest establiment tan

significatiu, del carrer Maior, la via de vianants més transitada de

la ciutat.
Aquesta farmácia era oberta nit i dia, vint-i-quatre hores, cada

dia de l'any, Nadal inclds, des del 1908, data del seu traspás a Francesc

Pons i Segués, fins al 1936. L'esclat de la guerra ho capgirá tot. En

fer-se'n cárrec el farmacéutic Pons la va reformar, l 'embellí i la va

omplir de lluminositat. un gran llum presidia l'espaiosa sala amb dos

"r.órr 
un davant de l'altre, situats en paral'lel, on solien acudir els

te r tu l ians ,  asseguts  a  banda i  banda,  a  es tones  encur ios i ts  en  la

contemplació de les belles clientes que, quan entrar¡en a la farmácia,
havien d" pottut forEosament enmig dels dos bancs. Les entretingtrdes
tertúlies també se les va endur la guerra. Quan va acabar ja mai més
retornaren les habituds conversadores interdisciplináries d'aquells
tertulians de totes les tendéncies i professions, metges, notaris, ad-
vocats, militars, que es reunien a la farmácia en plegar dels despatxs.

M'ho explica, amb una certa nostálgia, Francesc Pons i Castelld.
Ell era un jove farrnacétttic llavors, al costat del ser-r oncle, el titular,
i em comenta que sentia una cel'ta recallEa qttan els tel'tulians pilt 'avell
i 'orel la dissimuladament per tal  d 'esbrinar el  cont ingut de les receptes
que li l l iuraven pudorosament les clientes. També n-r'explica que el-)
els dies que se solia resar el rosari de l'aurora, coincidien creltant-
se per carrer Major els noctámbuls i els feligresos. Des d'aqttest
establiment, sempre obert al mig del carrer Maior, es podia con-
templar aquesta peculiar doble corrua de vianants. Tot s'ho r¡a endut'
la guerra. I també, cal apuntar-ho, la farmácia Pons va deirar el setl
torn perpetu, de dia i nit, perqué el Col.legi de Farmacéutics va
organitzar els torns respectius de guárdia entre les diverses fannácies
de la ciutat. Ara, en el segle xrl, hi torna a haver farmácies obel'tes
permanentment.

Fins i tot el prestigiós escriptor Josep Vallverdú menciona
aquesta farmácia en el recent tercer volum de les seves memóries
datat en els temps de la pregllerra i postguerra i titulat Desntudal
i a les golíes, en un comentari sobre el carrer Major fent notar la
preséncia preponderant dels aparells ortopédics en els aparadors
d'aquesta farmácia. Perqué el sen'ei farmacéutic de Ia Pons era i és
molt ampli: Especialitats farmacéutiques, fórmules magistrals, sen'ei
molt complet d'ortopédia, laboratori d'análisis clíniques durant molts
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3n¡''s i també disposar a, crn'enientment separ-at dc ler botiga, d,un
laboratori d'especialitats farmacéutiques, anomen¿r.1 també pons, que
va tcnir la seva importáncia dur¿rni mc¡lts anvs crel segre xr.

La revista Nttevr, Boletín Médico lnún-r. 50, fébrer 1931) dó'a la
següent notícia: "La Dirección General de saniclacl, previo informe
fa'orable de la mavoría de inspectores pro'inciales de Sanidad de
toda Espzrña, ha dispuesto,sea adoptado en todos ros dispensarios
dc. profilaris Antivenérea de la Nación, el BISMUTo poNS, oue
prep¿rra nuestro qtrerido amigo e ilustrado farmacéutico, D. Francisco
l"rl__! alegeir que la primera comancla és de "45.00b inyectables
cle'  BISMUTO PONS, ant i luét ico indoloro,, .  S,ha de tenir  en ;ñi ;
qLle aqLlesta comanda porta la data de l 'anv 193 1, quan la indústr. ia
farmacéutica tot just comenqa\ia a clesenl,olupor-r".

En I¿r rnateira rer. ista hi  ha inseri t  un anunci del  Laborator i  pons
anrb ttna llista de dett especialitats; i en el Vctcletnecunt Interrtctcional
de l 'anr '  1977, que conserl 'o a [a meva bibl ioteca, consta el  Laborator. i
P.ns .amb 'int espc'ci¿rlitats ¿rl rnercat farrnacéutic; el senyor pons
rn'ha l l inrat amablement Lln acLlr '¿rt  catáleg amb vint- i -c inc preparats
farmacéutics i af il 'nr¿r qlle c'r-r van ¿rn.ibar-*n ao-"raialitzar quaranta.

De' ien ser els úl t ims anvs d' l rn labor.ator i  er l  qr-ral  Fr-¿rncesc pons
l i  'a doldre molt  n<r pocler ' - i r i  decl icar i 'atenció q.r"  d". i t ¡or,a,  ates¿r
l¿r ser'¿r ocupació abso'bent dirigint ra paeria ,l! rleiaa, perqtré a
aquest l 'armaccut ic se' l  coneir  prel 'erentment a la ciutat com I 'alcalde
Pr¡ns. És una de'ostració l'c'facnt cle Ia proje.ci¿ social cl,aquests
professionals al  l larg dels anvs.

Molts farmacéut ics, ara i  sempre, han sen, i t  les seves ciutats com
a alcaldes. Més d'un i  de dos t i tu lars de les tarmácies cle les quals
es dóna nor. íc ia en aquesr estudi,  van ser alcaldes est imats de la ciutat
de Lleida. I pensc,r concretament en l'alcarcle Antoni Abadal que, a
més de paef en cap, regia la farmácia de l¿r plaEa de sant Joan.

- I ara un apllnt anecddtic i l iterari que fa referéncia al que fou
durant gran parr. del segle xx el laboratori farmacéutic pons, abans
d'explicitar la tasca social del seu director, el senvor Francesc pons
castel l¿ 'r .  El  dimecres,3l  d 'octubre de 1956, encapEala la portacla de
La vrmguat'diala notícia de la morr. de pío Baroja u"-rb unu f'otogralia
d'14.u9s1 escriptor. Damunt la t¿lula i ben a próp de les seves mans,
i del full on escriu, es pot veure nítidament un flascó cl'oftargol, ei
coneglrt col'l iri del Laboratori pons. St:'n r,,¿r adonar, somrient cli-
ver[ida, l 'esposa del farmacéutic.
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L,Rt,c¡log Pols. PBo.lp,cctÓ soctAl DEL FARMncÉurtc FzutNcE,sc Potvs t

CrsrElt-A

Per a detinir l 'acció ciutadana d'aquest prohon-de la farmácia

prefereixo emprar el requadre-Qulli.van dedicar en la secció diária

á"i ¿i*i La lvlañana, aé rtel¿a, el climarts dia 2l de novembre de

I""V'ióOO, el ponderat matrimoni de cro'istes de la ciutat, Romá

Sol i carme Torres. sota el títol La nova Lleida del seu requadre "El

mil.lenni que s'acaba", van escriure:

La clécada clels seixanta té trn prolttt'rcl significat. La ciutat coneguLi

un lbrt creixement detlográfic i  passá de ó3.850 habitants, el 1960,

a 90.864, el 1970. Peró no és aixir cl  nrés importnnt. Fs la década que

e n t e r r á l a c i u t a t h e r e t a d a i f é u n é i x e r u n a n o v a L l e i d a . F o u u n r á p i d
procés amb un pr-otagonista cl 'exccpció: l 'alcalde Pons. Passaren tantes

cosesl Cal erpl icar.hó i  encara que sense ' . luntat c1'csmentat '- les totes'

sí r 'olem fer referéncia a les segi ients: nasqué el polígon urbá de

G a r d e n y , e i x d e l a z o n a d e . l , e i x a m p l e s u d . s , o b r í c l ' p a s s e i g d e R o n d a .
E s f é u e l n o u m u r d e l a r i b a d r e t a c l e l r i u , p e r . l l o n g a n t - l o f i n s a l s
i n s t i t u t s . S , o b r í l , a v i n g u c l a c l e M a d r i d i t a m b é l a c l e l S e g r e .

E s l . é u l , e s t a c i ó d ' a t t l o b u s o s . E s b a s t í e l p a r c d e l e s B a s s e s .
S'ur-banitzá tot¿r la zona de l'eixample nord, amb eix a la plag-a Ricard

V iñes .Es féure : r l i ta t l ,av ing t rd : iPra tde laRiba .Cappontveguésoter ra r
la séqr-ria de Tor.r'es i néixer l'avinguda cle Valénci¿r i la rambla Doctora

Castel ls. Parcl i l lves s'uní a la citr tat amb I ' l rvinguda de Tortosa

S'instal. lá Lln l tor. l  enl lume-nat púrbl ic. Es recuperziren les vel les f onts

i el patr imoni cultural.  S' i l . luminaren cls edit icis púrbl ics. La Seu es

restaurá i  es bastí l 'espléncl icia plaEa cl 'accés pernletent qr-re I ' r i  tornés

la Yit la ciutaclana. Es construí el pc.r l ígon indtrstr ial  i  el  pavel l<i ccibert

d e  l a  F i r a  d c  S a n t  M i q u e l '

I tot aixó en deu an¡rs (i amb molt menys recursos qlre ara' em

comentava el farmacéutic Pons quan parlávem d'aqtlest article qge

transcric). "I de se-enr, encara, que cadascú hi afegirá altres realit-

zacions. Fotr ben b"¿ una décadi prodigiosa amb un seguit de rea-

litzacions de futur. Llavors nasqué l'actr-ral Lleida'"

El comentari que em fa I'alcalde Pons quan es refereix a aquesta

época de la seva vida és insistint que ell es va fer pl-egar pet'acceptat'

l 'alcaldia perqué s'adonava del que significaria: el decandiment del

laboratorifarmacéutic Pons 
".r 

.,nu época d'expansió de la indústria

farmacéutica clel país, quan el laboratori, fundat pel setr oncle'

necessitava més que mai dedicació activa.

un altre fet que li va doldre molt va ser no poder assistir a

l'enterrament de la seva mare, que residia a l'Argentina, per no

abandonar I'alcaldia, qLre requel'ia tota la seva atenció en zrquells

moments crucials de ltenden'ocament de les cases del Canyeret.
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",,a fllil,;:.11J?::ililj':il::?.;::: esrirant er ril, i r¿r n,ent hi
ctel tre ncact o.q'-, "r, sovi nr amb suavi"Ji "i, :ill:::':::'::l I l;i ntvent de Romá Sol i carme To''es que acabo d";.;;;;;ure er 'aisdescobrir quan revisaya diaris endarrerirs, a la .;a:i ;; Lreicr¿r. I áBarcelona vaig recordar un dia, casualment, 

"., 
,_,r-ruion'er.sa, elsllibres d'entr-evistes que Josep Varela har,ia dedicat o áir,"rro, perso_

natges de Lleida. El vaig cercar a la meva biblioteca i una cle les
documentades entrevistes era dedicada a l'alcalde pons. rambé, fa
ben pocs dies, al  suplement dominical  Lec:tLtret 15, c\e l '11 cle,- ,r . . , r i
de 2001 del diari segre, sota el títol "Farmácies amb pedigrí", hi sorti¿r
un reportatge sobre dues farmácies: la pons, de Lleida,-i la Solé, de
Tremp, signada per di'ersos periodistes i fotdgrafs. Molt em temo
que el compan-v Solduga camarero i io n-rateixa hem remogut les
aigües farmacéutiques de les respectives contrades amb els iostres
treballs d'ingrés a l'Académia de Farmácia.

Abans d'entrar en els anys de joventut de Francesc pons que
definirien després la seva maduresa, faré menció cl'alguns dels honors
concedits i cárrecs exercits per aquest farrnacéutic:

-Medalla de Plata del consell General de col.legis Farmacéutics.
-Medalla d'Or del Col.legi de Farmacéutics cle Lleida.
-Gran Creu al Mérit Civil.
-Medalla d'Or de la Ciurat de Lleida.
-Medalla d'Or de l'Esport.
-Títol de Ciutadd del Món concedit per la Federació Mundiai

de Ciutats Agermanades.
-Exrepresentant d'Espanya de la Federació Mundiar de ciutats

Agermanades.
-President dei col . legi  of ic ial  de Farmacéut ics de Lleida (1962

-1982).

-Alcalde Lleida (1957-1967).
-Delegat Provincial d'Esports de Lleida.
-Fundador del Club Esportiu Lleidará.
-Fundador del Club de Tennis Urgell.
-Fundador de l'Agnrpació Esportiva Antorcha.
-President del Casino Principal de Lleida (1974-1996).

Apunts de la icsyentut del fartnacétrtic Francesc pons i Castellit
Els.seus_pares procedien de Torres de Segre. El pare era fil l d,un

recarptador de contribucions i va decicli. 
"rriig... 

á l 'Argentina, on
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va néixer Francesc Pons, al poble La Sábana, a prop de la cititat de

Resistencia, capital de la regió del Chaco. Tenia uns nou anvs, quan

uu -ori, el seú avi, i el .",' put" va venir a Catalunya' amb ell' el

liro,per assistir a l 'enterrament, i va deixar-lo' només per uns mesos'

. .ur.'¿"r germá Francesc, amb farmácia al carrer Maior de Lleid¿r.

Peró el temps paSSaVa i el noiet no retornar,a amb els germans i els

pares.

Quan el company farmacéutic m'explicava amb contenció aquests

¿"tutir, árreguts ál seu diminut i acollidor despatx ubicat en un altell,

áá-"ir ¿" Ta rebotiga, com els antics apotecaris i botiguersl am.b

.rrru a-pfiu finestra fe. poder controlar discretament la sala des de

dalt estant, .,aig pensar tót seguit en el probable envorament del noi'

i així li ho r,aig dir.

Encara la casualitat no m'havia recordat el volum Converses a

Lleida, abans mencionat, de Josep Varela, on hi ha un capítol dedicat

;i";;;;;;;tge lleidatá Francesc pons castellá, en qué Josep varela

també fa notar que el noi s'envorar,a. Arge_ntina era la ll ibertat, la

.lurot, Ia família prdpia, els germans' Lleida era una casa amb les

;;;;; u -t,:u il.rÁ, .,nr oncles amables, sense fil ls, amb la tieta

molt misraira, que van vellre en aquell noiet el fi l l que no tenien.

I així va ser. Se'l van afillar. Seria el continuador de Ia farmácia Pons.

Francesc Pons segueix descabdellant t'ecords en el silenci del seu

despatx damunt de la-rebotiga, mentre a baix els pacients ll iuren les

recéptes al seu nét farmacéitic, Guillem Sáez Pons' Va estudiar el

batxlllerat al Liceu Escolar. El director del Liceu era veí seu i les

seves primeres amiguetes van ser les fil les del director. A l'estir-r

tornará la llun-r i l; l l ibertat durant les 'acances passades a Cas-

telldans, a casa d'un altre oncle.

Estudia farmácia a Barcelona. Es Ilicencia i va a I'Argentina-i,

al cap d'un temps, torna a Lleida. Les coses s'han posat difícils a la

ciutai. L'anv 1936, ateses les tensions polítiques que.hi havia' els dos

farmacéutiós copropietaris, oncle i nebot, es van haver d'exiliar a

FranEa. Ell va tornar a creuar la fr'ontera per unil'se als nacionals'

Durant el primer bombardeig a la ciutat de Lleida, aprox-i-

madament a leJ tres de la tarda, ,rá .ur." una bomba al local de la

farmácia, va enderrocar la meitat de l'edifici i va caltsar la mort de

l'auxiliar major que, puntual, ja era dins de la farmácia' Es deia

Gabriel Pernau i era el pare del conegut periodista Josep Pernatt.

El dia de l'entrada dels nacionals a Lleida, el jove Pons, que

lluitava en aquest bándol, arriba a la ciutat. L'envolten morts, tancs,

soldats... Baixa pels carrers de la Tallada i de la Palma. Va a cercar

la família al carier Maior, a l 'edifici de la farmácia, on vivien' Passa

cnnr ig  de  I 'a lc la r .L r l l .  To ts  e ls  comergos  r .o l l rancn tancats  ies  queda
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sorprds en velrre el farmacéutic Valeta a la porta de la se'a farmácia,
ubicada gairebé davant de I'IEI (Institut d'Estudis tlerdencs), oi
s'acaba el carrer Major, tranquil, amb la bata posada, mirant.

E,l jove Pons troba la meitat de l'edifici de la farmácia enderrocat,
precisament per la banda on hi ha'ia l 'oficina de farmácia. r,habitatge
de la família r' 'a quedar dempeus, peró naturalment inhabitabie.
Enderiat, cerca la família en ,na altra casa on suposa que s,havien
refugiat, i la troba també destruida. A la fi s'assábenta que no ha
passat res als seus. S'han refugiat a Juneda.

Francesc Pons i castellá, als r,int anys \¡a formalitzar- les seves
relacions amb Pilar Gil Gómez, que estudiá magisteri i fi losofia i
l letres. Ella s'havia quedat molt jove sense pares i germá. Van tenir
tres fil les i ara el seu nét Guillem sáez i pons dispeñsa medicaments
al costat de l'avi i de la mare, ll icenciada en filosofia i l letres, i auxiliar
de farmácia. Guillem és el continuador d'aquesta nissaga farma-
céutica de nom ben aviat centenari.

_ Josep Varela en el llibre n-lencionat Converses a Lleicla escriu a
la página 52: "La família deu omplir gran part del món d'aquest home
pulcre que respon, escuet, u q.,álr",ról qüestió traspuant honestedat,
així com una barreja de seguretat i málenconia". A mi m'ha donat
la mateixa sensació.

Després d'estudiar les tres farmácies: Aragonés, clavera i pons,
amb els farmacéutics de les quals vaig iniciaila meva investisació.
a continuació em referiré breument a les catorze farmácies reslants,
i els seus farmacéutics en l'época actual, de les clisset de la ll ista de
l'anv.1950. Vaig pensar que els demanaria alguna fotografia antiga
i un document (per exemple la coberta de l'esóriptrra dll traspás áe
la far'T ácia, que conté la data i els noms del cánvi de titulars) per
corroborar les dades quan fos factible, tot i que ja suposa'a qué el
col'legi de Farmacéutics ja disposava de tota'la inforÁació des que
es va acabar la guerra civil.

seguiré com abans l'ordre alfabétic per enllmerar els farmacéutics,
successors de les catorze farmácies restants que, sumades a les tres
anteriors, Aragonés, clavera i pons, ens donáran un total de disset
farmácies de les di'uit que van catarogar els tres farmacéutics
entrevistats, perqué la divuit, la farmácia canut (ra segona cle la plaqa
de Sant Joan), fou de molt curta durada.

-).1



F¡nr't,rclrr B.roi trnrl

Rosal i¿r  Bacl r rcr -o l ' r i l t i rna l¿r lm¿rc:ür , r t ic¿r  I 'cp l 'cscnl¿r t r t ,  f  i l ts  gzr i r -c l ló

l 'ac¿rb¿rntc:nt  del  scgle rx ,  dc l¿t  f¿rrmaci¿r  c lc l  c¿r t ' t -cr  dc ls  C¿r l 'a l lcrs ,

carrcr  c lL le ar¿t  no tó farnt i rc ia,  o l - r  h i  h¿rv icn er t : rc i t  Mergí  Abadal  i ,

duranL r - l to l ts  iur t 's ,  Igr- ras i  R¿rmon.  Acl t rcst  nr tnt  i  c( )gnoITI  l - l l 'h¿tn pol - t¿ l t

a  con|¡s ic i  dr t r¿tnt  to t  c : l  n let t  cst t tc l i  pc lqt rü c ls  t r -cs 1¿t t -n l¿tce\ t t t ics

c<tnsul tats  no cs pos¿I \cn c l '¿tc t ¡ t 'c l .  És c l  q t lc  p¿rss¿l  scnlprc amb c l  r lo t l l

i  e  I  c1 ¡gnon ' r  pa t r ' on ím ics .  f r o l - ncn  uns  noms  co t l pos tos  pc t c  l r ab i t r r a l s :

sót- r  dc l  d i l íc i l  rc tcnci r i  mcmrtr - ís t ic¿r .  Jo tanlbó he car . ig l r t  cn c l  p i t t - i tnr ' .

ROsal i¿r  Baqlrero \ '¿r  ¿rsscgLl l -¿t r ,  to tcs lcs \ .cgacles c l t lc  l i  l 'a ig

ins is t i r ' ,  q t le  cs t ract¿n'¿t  c l ' lgn i is i  R¿imon.  Em r '¿r  rcbt 'e  ¿ l t ' l ra l l le  I ' l lcnt

a  l a  sc r '¿ r  f a r -n t¿ \ c i¿ r ,  ac tua l t ' t l cn t  a  Cappon t ,  a l  c¿ r r l - c t 'R iu  Eb rc ,  10 '

V¿i  t ras l lac l¿rr  la  l ' r is tdr ica r l f ic in¿r  dc l  carrer  c lc ls  Car '¿r l lcrs ,49,  l '¿rnr '

1994,  per  I 'estat  r - l r inr is  de l¿r  c¿rsa on cra cn]p iagada.  L,d i Í ic i  c l t tc  l ' ran

ende r roc¿ r t  ¿ r r '¿ r ,  c l  2001 .  La  r . a  ac lq r r i r i t ' l ' a r t r , ' 1976 .  F .n l  \ ' ¿1  nos l ra l '

I i> tos on es podia vcure l i i  rcbot iga ¿rrnb les L l igr . res r .  a ln l t :scs i

apunta ladcs.  h,n c l i t r  qnc l i  t '¿r  s¿tbcr  gr-cr- t  dc i rzr t '  c . l  c :at ' rc t '  c lc ls

Caval lcrs,  qt tc  s 'est in t¿rr '¿r  c l  ve i t ' i¿ t t ,  q t lc  crc l l  c< ln l  dc la  fan ' i í l ia .  La

I '¿ i rmirc i¿r  actL l¿ l l  ós un-rp l ier ,  bcn i l . l r rmin¿rda,  e r t  t l l t  c¿t t  t -e l -dt 'not t  t r¿ lc ,¿r t ,

scnse c l  detcr i<t r¿rn ' icnt  ¿ l  qLle\  h¿i  arr ibat  ln¿i la l t rac lar lcr - r t  l 'ar t t ic  i¿rb¿ir - rs

scr-rvori¿il c¿il 'rcl- clcls C¿rvallels.

N<¡ tc:r 'r i¿r clocun'icnt¿rci<i pcr l l i trr-¿u'-rnc. F.l ' l ' i  t '¿L enscrn\ lrr lcs f o-

togr i i f ics ¿rbans a l . lud ides i r .zr  af 'cg i r  quc la  Iarn ' l¿tc i¿r  l 'hav i¿ ' r  l tdc l r - r i t ' ic l i l

pcr- t raspi rs  c lc  ) ,Júr i¿r  Solcr  Roigó.  Tó c<trn ¿r  Í '¿ t t t ' t ' l¿ icü l r t ic  adj r - rnt  c l

seu l i l l  Anlon Bal ios i  Berqr- ret -o,  i  cc lm ¿i  aur i l i¿ i r  .Jo¿rn M¿inucl  Arcos.

Tó una f i l la  tarnbó f '¿ i rm¿rcdtr t ic¿r  q l lL :  cs d i t t  Rosal ia ,  conl  c l l¿r .

F¡nr ' t ¡ t  t , r  Cr \ \ ' t r t )o

Mr¡ntsct - r -¿ i t  C¿rvcclo et ' t r  d i t r  q l le  l to  tó doctrment¿rc i< i  dc l 'ar - r t iga
I '¿ r rn ' r¿ \ c i¿ r  Gc l i  c l c l  c¿ l l ' r e l - c l c  San t  A l ' r t on i , 57  i p l aqa  Ca t¿ t l t r n l ' a ,8 .
Poslcr iormenl  cs r '¿r  t ras l lad¿t t '  a l  n í t t ¡cr<¡  26 c lc  l¿r  t r¿t tc i . ra p lerEa,  r l l ' r

ara és. Tó ttna I '¿rr-r ' l 'ractutic:n zrdiltnta, n-r<tlt al ' l t¿rble , qttc cs clitr Rtls¿l
V ida l .

F,rnr,r.qc'r,r Fnr..rxr,xr,r

Jo¿u' i  Frc i - rcnct ,  ¿rmb rrna b¿rt¿r  b l¿rnca in ' rpccablc,  t tn¿i  f  ¿r t - t l - t¿ ic i ¡ r
tan bl¿inc¿r cr¡r'n la scr'¿r b¿it¿r, airí qrrc cntr-o a l¿r lalt 'n¿hci¿t ja cn'r tÓ
prcpal 'ac la r rn¿r  l i r toc<)pia dc l¿r  cobcr- ta dc l 'e :sc l ip t l r r¿r  dc t r -aspl ts  t lc
l¿ i  f 'an l i¿rc i¿ ' r  P i in ' rpols ,  la  de la  p laq:a dc Sant  . Ioan,  on h i  I ' i¿ iv i¿t  crct 'c i t
a  la  f i  c lc l  r rx  icorncnEan' icnt  c le¡ l  - rx  l 'cst i rn¿r t  ¿r lca lc lc  Antoni  Al" ¡¿rc la l .
A  l cs  gu i cs  c l c  L l c i c l¿ r  apa le i r  M¿rn t t c l  Pnn rpo l s  a  pa r - t i r - dc  1911  i  sc -
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g r r c i . r  v i ecn t  cn  l o t cs  l cs  ¿ r l t r cs  l i ns  l ' ú l t i n ' r¿ r  cons t r l t¿ rc la ,  l ¿ r  c l c  19 .50
Ronir  Sol  enl  r '¿ i  c l i r  qr rc  Mi i r r r rc l  P i \ r l rpols  va scr  p lcs idcnt  c lc  l¿r  c l r  c¡
Ro. ja i  d i lcc: to l  c lc l  Br¡ la t ín t leL Colagio t la  FrLnt t¿tcét t r i t 'os (190.5)  iquc
tct' l i¿t ttI-t l¿tbot'¿rtori de pt-clclltctcs l '¿rrm¿rci:rrt ics ¿rdoss¿rt ¿t l¿r 1:u-rl iaci¿r.

. Jo¿ rn  F r -e i r cnc l ,  a l¿ rb l c  i obc r t  a l  d i a l cg ,  cm l l i u r '¿ r  l a  f ' o l ocdp ie r
borr .sa de l¿r  cobel t¿r  ¿r  l¿r  qual  h i  zr fcgci r  l¿r  c lc  la  pr- imcra p ig ina
dc l 'csct ' ip t t -u-¿r  c le t retspi ts  pcrqué puur-r i  l leg i r  n ' r i l lor  lcs d¿rdcs,  ¿r l i rma.
Es not¿r  quc l i  aer-ad¿r l¿r  c lar- r :dat .  E l  doculncnt  tcst i f iczr  que c l  2 l
c l c  genc r  c l c  1986 ,  Joscp  P i rmpo ls  i  So lé  ( c l  f i l l  dc  l ' an te r i o r -pampo ls ) ,
fa lm¿rc i 'u t ic ,  t r¿ isp¿r.ssa Ia f¿rrmic ia c ie lzr  p laqer  c lc  Sant  Joan ¿i  Jo¿rn
Ft-e i . rcnct  i  F<tndcvi la ,  I '¿ t r -m¿rce\r r t ic .

Jo¿rn l ; re i rcnct  nt 'crp l ic :a quc 
"^ l l ,  con- i  c ls  Pinrpc l ls ,  proccdci r  dc

Colb i r ls  ( r ' r ' iun ic ip i  dc l  Scgr i i ) .  Manr, rc l  P i rmpols va cstabl i r  l¿r  I 'arm¿\c i¿r
cn aqucsta v i la  i  mós tard cs r ,a t r¿rs l ladar '  ¿r  L le id¿r .  Jo¿rn Frc: ixcnct
r '¿r  fe l  c l  rn¿r te ix .  Pr inre l  r '¿r  cxc lc i r  ¿r  Corbins,  i¿rmb c l  t r¿rnscrr rs  c lc l
tcn ' rps,  quzrn e l  l ' i l l  c le  Manrrc l  P impols,  Joscp,  r ,o i izr  t r -asp¿rss¿rr  l¿r
l¿ i r -m¿\c i¿ ' r  dc la  p lag:r  dc S¿rnt  J<lan,  a L lc ic la,  Jo¿rn I r re ixcnct  \ ,¿ l  dc i rar .
l¿r  dc Cor-b ins i r ,¿r  ardqr-r i r i r  l¿r  c le L lc ic l¿r  l '¿rnr . .  1986,  cns cer- t i l ' ic¿r
l 'cscr ipt t - t ta .  Al  c i ip  dc ls  i in l 's  la  r '¿r  t ras l l¿rc l¿ i l  c le  la  p laqa dc S¿rnt  Jo¿rn,
quc cs qr- redi r  scnse farm)c i¿r ,  a l  sr¿tn p¿rsscie c lc  Rond¿r,  c lc  L le id¿r .
És r ¡na f¿r . r ' l ' r i .c i¿r  que dr ina goig dc mirar ' ,  pc: r  la  pulcr- i t t rc l  i l 'or .c ' l rc
q l re s ' l ' r i  r -cspi ra.  L¿i  ser '¿r  f¿rrmaciut ic i t  ac l j l rn ta cs d iu Ela Gal i 'cz i
c ls  seus ¿rr rx i l i¿r ls  M.  

' fe les¿r 
Pl¿ inel la .  i  Jo ld i  Ol ló .

F..rnr,t..rc:r,r Hr,r.r Í l

Paco,  l 'aux i l ia l  n ' ra jor  d 'aqr- rcst : r  ant iga l -¿ i l 'mi .c i¿ i  dc l  carrcr  c lc
S¿rnL Antoni ,  s 'ha p l 'coc l lpat  c lc-  I<tLocopiar  un ant ic  lc t r¿t l  quc r .cp l . ( ) -
ducix  la  IaEani i  c ie  l 'ed i f ic i  cn I 'e \poca qne Art r - r r  Hcl l ín ,  e l  parc dc
l 'act r r ¡ i l  farm¿rcc\r r t ic  (Al f i -cd Hcl l ín  Parc l lada) ,  1a r . : r  ac lqt r i r i r -¿ i l  f '¿r rnra-
cc\ r - r t ic  Mi lac la.  A lcs guics dc L le ic la  Hcl l ín  consta a par t i l  de l '¿rnv
1932.  L¿ Iotograf ia  que rn 'hu l l iurat  ós s<)br i¿r .  L i i  f  aqana c lenota
so l i dcs¿ i .  Ouan  h i  r , a i g  ana r '¿ l  dcmanar - l i  l r n¿ r  l o to  i  un  doc r rmcn t  e ln
r '¿r  c l i r  mol t  ¿rn ' r¿rb le quc l 'úrn ic  quc tcn ia e la Lrn rc t r -at ,  imc' l  r ,¿r
cnscn\ ,¿ l r  ¿r f 'cr : in t  qr- re ja  consrr l t¿ i r i¿t  e l  f 'a lmacdr- iL ic .  Qu¿rn h i  r .a ig
tor-n¿rr  enr  vaig of  e l i r  pcr-  l 'o- - r ' rc  la  lo tocr)p i i t ,  pcr i r  e l l  . ja  la  tcn i¿r  l lcst¿r .
Enr  va c l i r  quc c l l ,  c lcs qrrc  tcn ia t l -c tzc ¿l l t \ ,s ,  c l 'a  cn aqucst¿r  I 'arn ' r¿\c ia.
. l< t  c l  t 'ccot-do c le scnrprc c l¿r t ' t 'erc  c l  tar r le l l .  A la dcpass¿r l¿r  sc ix¿rntcn¿i .
No en va r ,c t lc l  d i r -c l  crognon,  pcr  m<tc le\s l i i i .  "Paco i  pr-<>rr" ,  r ,a  a. feei r .
somricnt  amablc.  l - '¿r l t rc  ¿ruxi l i¿t r  es c l i r r  Antr )n io.  L¿t  larm¿rcc\ l r t ic¿r
adjunta,  Sí l i , ia  Pal las,  contcn ' rp la ¿rntb ¿r tcnci r i  1 'ant iga f  o tograf  ia  i  cn ' r
s¿r l r rd¿r  sorr r r - icnt  ¿u- l tb  a i r -c  dc c:or- r - rp l ic i tn t .

-) -)



.-].!jn' t

5 6

Farnr¿rc ia Flc l l ín
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F,qauAcrn M¡ssEcuÉ

Josep Messegtré, el titr-rlar actLlal de la farn-r¿rcia de la plzrq;r de
la Sal, enr va fer entrar amableme-nt a la rebotiga. Em r,a infor-mar
que sí que tenia algun document al pis de dalt de l'edifici. er,re ell
va comenEar a exercir en aquesta plaqa l'an¡, 1978 (ho r'¿r confir-
mar amb el seu auxiliar). Va afegir que l-ravia estat molt enfeinat i
que, amb el fil l, quan vingués durant les vacances de Setmana Santa,
cercarien algun document. He insistit un parell de vegades, peró no
hi ha hagut sort .  A el l  també l i  dol .  En les guies consultades la pr imera
farmácia constatada en aquesta plaEa és la Miret, l 'any 1926. El seu
auriliar que está al corrent de la história d'aquesta farmácia té un
sonrriure amable. Es diu Miquel Rodríeuez.

Frn,r¿Acr,q Mr¡Rrvru

Mercé Miarnau enr rep a la seva farmácia, que pr-ové de la
farmácia Pierola, la de l'antic mercat de la Magdalena. Em lliura
amablement la fotocdpia de la coberta de l'escriptnra de traspás de
la farmácia d'Aurea Pierola Cu-eota a Maria Mercé Miarnau Pons, el
26 de febler de 1981. Aurea Pierola, segons em va dir  Sinó Clavera,
va ser presidenta clel col.legi de Farmacéutics, durant uns mesos, en
la primera Junta de Govern interina, en l' inter-val de reorganització
del col . legi ,  l 'any'1938. El pr imer president de la Junta legalment
constituida després de la guerra fou Simó Clavera, com ja s'ha dit
en parlar d'aquest farmacéutic. Fou la primera aparició esporádica
d'una dona com a presiclenta per cobrir el buit en Lrna época especial,
presidéncia femenina que no s'ha repetit mai més al llarg de tots
aqLlests anys. Aurea Pierola va traslladar la farmácia en una altra
banda de la ciutat,  a la plaq'a de l 'Exérci t ,  5.  Es una farmácia pet i ta,
plena de llum. Tant Mercé Miarnau, l 'actual titular, corn la seva
auxiliar Maria del Carme Sevilla em somriuen amables.

FannrAcr¡.s Mor,q r AN¡,IóN

Procedeixen de la farmácia Sans, del carrer de la Palma, ac-
tualment sense farmácia. Segons el  test imoni de Francesc Pons, el
farmacéutic Sans i la ser,a auxiliar van ser ¿rssassinats els primers
dies de l'esclat de la guerra. A les guies consultades apareix, l 'anv
1940, la vídua Sans. En l 'actual i tat  i ,  des de fa anys, Mola i  Anadón,
especialitz.ats en análisis clíniques, són titulars cadascun d'una
farmácia. Ramon Anadón, al carrer Balmes, 44 i Maria Josep Mola,
al carrer Vallcalent, 43. A la farmácia Anadón em van dir que no
tenier l  cap documer-rt .  Vaig telefonar a Maria Josep Mola, neboda
d'Enric Mola, el  pr imit iu farmacéut ic,  demanant- l i  a lgun document.



És una persona molt agradable. Ern 'u'a respondre que no en tenia

cao de document,  peró el  Col ' legi  sí  que tenja uns ful ls on hi  constava

el nom del seu oncle. Em va dir que ho preguntés al Col'legi de

Farmacéutics. Així ho vaig fer. Al Col.legi em van respondre que aixd

ho har,ien d'autoritzar explícitament els col'legiats in-rplicats. Vaig

tornar a telefonal a Maria Josep Mola i em va dir que ia telefonal'ia

al Col.legi donant la seva autorització. Vaig sentir una sensació

estranya. I així van passar unes dues setmanes mentre jo seguia

muntant el trencaclosques.

Fm.uÁcta RleEnEs

Em rep Enric Ribelles i Cases en el seu despatx de l'actual
farmácia Ribelles, al carrer Comtes d'Urgell, 8. Fa cantonada, i abasta
dos carrers. He de confessar que tenia un interés especial per parlar

amb aquest farmacéutic, fil l d'Enric Ribelles i Morera, presider-rt del
Col.legi durant la guerra civil. El pare va haver d'exiliar-se perqué
era del bándol dels perdedors i ocupava el cárrec de president del
Col.legi de Farmacéutics. Aquest fet va signi[' icar perdre el lloc de
la seva farmácia, al carrer Major, i quan al cap dels anys va [ornar
i el Col'legi li va respectar el dret a disposar de farmácia, va haver
de cercar un altl 'e local per instal.l¿rr-la, i ho va fer provisionalnrent
a la travessia del Canne. Jo era LII-Ia nena qtte vivia llavors en aquell
carrer i recordo la farmácia. Més tard Enric Ribelles i Morera, el pare
de l'actual titular, la va traslladar al lloc on ara és.

L'Enric Ribelles actual és obert al diáleg i m'explica la peripécier
de la família. Van estar al camp de refugiats d'Argelés. Més tard, el
pare, quan va tornar de l'exili, va obrir la farmácia a Montovan. Va
veure morir Azaia. Va fer de viatjant de ferreteria a Barcelona. La
família va posal una ferreteria a Arenys de Mar. Va ser reclamat,
amb pena de mort, en el Boletút Oficial del Estado. Va ser inspectot-
de vins (veedor, em diu) cárrec guanyat per oposició. Va obrir
farmácia a Manresa i després van tornar a Lleida, on s'establí tem-
poralment, a la travessia del Carme, mentre cercava un altre local.

L'Enric Ribelles i C¿rses ha tingut la gentilesa de lliurar-me una
fotocdpia del titol de llicenciat en farmácia del seu pare. Porta la data
de setembre de 1924. Tarnbé ha fet una fotocópia del carnet que
l'acreditava com a funcionari dels serveis de Sanitat de la Generalitat
de Catalunya a Lleida, data 30 de marE de 1938. M'explica que un
germá de la seva ávia va ser farmacéutic militar a Filipines i que hi
va morir. Hi ha una altra farmacéutica a la f'amília: la seva german¿I,
Mercé Ribelles, que exerceix d'analista a l'hospital Arn¿ru de Vilanova
de Lleida. L'Enric té ur-r til l. Ha cursat. estudis universitaris, peró no
és farmacéutic. Confia en alsun nebot per a la continuitat de la
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farmácia. L'Enric afegeix que el seu pare va estudiar- l¿r carrera a
Barcelona treballant com a dependent a la farnrácia del doctor Raur-ic.
La seva fanr-racéutica adjunta es diu Montserrat Martí i la seva
auxiliar, Paquita Navarro.

Fqnv¡c l r  SqEz CorEor .q

Francesc Pons m'ha'ia informat que Angels Sáez colechá estava
actualment malalta, prácticament recl,osa u óuru. vaig telefonar a la
seva farmácia demanant fotocdpia d'algun documeñt acreditatiu i
la farmacéutica adjunta, Maria vilalteiia,;m parlá de la salut delicacla
d'A. Sáez colechá. Despr'és de consultar-ho amb la titula.em va res-
pondre negativament. Aquesta farmácia va ocupar el número 70 del
carrer Major durant més de mig segle. Fa ben poc s'har traslladat a
l 'a ' inguda de les Ga'r ' igues, l1ó. El  seu ant ic ioiai  dej  carrer.Major
s'ha transformat, en només dues setmanes, en una botiga de l.obls.

FrnivÁcla TnesÁNcHuz

Procedeix de la far-nrdcia Valeta (1911).  Acabacla la guerra va
passar a carles Delmás, l 'any 1940. va seguir molts anys al carrer
Major, fins que la viuda i els til ls de carles Delmás la van rraspassar
a Serafina Tresánchez el dia 1 d'octubre de 1974. Ho tr-anscric de
la coberta de l'escriptura que tan amablement ha anat a fotocopiar
un dels dos fil ls de la Serafina. euan vaig a recollir aquest document,
estan molt enfeinats perqué els toca guárdia, peró el tiacte de la mare
i els dos fil ls, Jordi i oriol, és cordial i de gran caliclesa. La farmácia
ja no és al carrer Major. La van traslladar al carrer Alcalde porqueres.
40. Es lluminosa i té l 'espai molt ben aprofitat. Es nota que la Serafina
se sent molt ben acompanvada pels dos fil ls en I'exercici professional.
Somriu plácidament i amable quan nr'acompan)¡a a la porta amb el
convenciment qlre té la continuitat assegurada en la botiga. El nom
Delmás segueir vigent en les farmácies de la ciutat de ileida. una
filla de carles Delmás hi exerceix plena de simpatia amb un esta-
bl iment obert  a Corts Catalanes. 37.

Fann¡Acn VrtlaloNce

Ig'asi de Villalonga és un pes fort de la fbrmácia de Lleida. Va
con-renEar a exercir en la década dels cinquanta. La farmácia se-
gueix en el mateix lloc de sempre, a \a rambla de Ferran, 32, que
en I'actualitat ha canviat la numeració,34. procecleix de la de Frecleiic
N ico la l r .  Ies  gu ies  de  L le ida  cons ignen aquest  nom des  de l  1911,  f ins
despr'és de la guerra, qtre can'iá de titularitat i ¡lassa a Jaume
Castellarn¿ru, i d'aquest a Ignasi de Villalonga.
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Hem parlat amicalment en el despatx de la seva farmácia que
conserva l'encant de les antigues oficines amb les prestatgeries dels
medicaments de fi,rsta cassetonada blanca i claurada. Dóna bo con-
tempiar els bells pots de cerámica farmacéutica que coronen els
prestatges laterals i el central. En aqltest, i presidint la sala de dispen-
sació es pot veure la imatge escultdrica de Santa Magdalena, patrona
dels farmacéutics. Amb Ignasi m'uneix el respecte i l 'admiració de
l'estudiant de farmdcia que comenEa la carrera vers el que ja l 'ha
acabada amb expedient brillant i exerceix a la rambla. Els seus tres
fills tenen farmácia a Lleida. Es l'exemple viu de transmissor voca-
cional a la descendéncia. Va amortitzarla farmácia de Maria Reca-
sens, veina de la seva. Va adquirir la farmácia Clavera per a la seva
filla, Canne Villalonga i Pifarré, traslladant aquella oficina al carrer
Ager, 11. I va adquirir la farmácia del carrer Boters per al seu fil l
Francesc. I per al seu fil l Ignasi, la del carrer Alcalde Costa, 37. Els
seus auxiliars es diuen Antoni Puig, Anna Maria Mondéjar i M. Teresa
Majadas.

FaRnlAcr¡, Fx.¡Nc¡sc VrllaLouc¿, r Pt¡nRR¡

Procedeix de la farmácia de Josep Mestres Pintó (des de l'any
1932 a les guies de Lleida fins depassat el 1950). En l'ac-tualitat, el
seu titular és Francesc Villalonsa.

F¿.nnrAclq Volr¡s

És la del carrer dei Carme i procedeix de la de Francesc Mestres
Pintó, esmentat en aquest estudi per la seva tesi doctoral. Va ser
president del Col.legi de Farmacéutics (1949-1956), peró ja figurava
com a vocal en la primera Junta de Govern, interina, el 1938.

Vicenta Voltes és una farmacéutica amb una activitat frenética.
Hi vaig parlar dues vegades i sempre materialment envoltada d'una
rotllana de pacients. Va ser atenta amb mi i em va dir que cercaria
algun document, o quelcom de l'antiga farmácia. L'ajuden Maribel,
farmacéutica adjunta, i Sdnia, l 'auriliar, que entren i surten de la
rebotiga amb la blancor dels coloms.

El marit de la farmacéutica, I'amable Joaquim, sempre present
a la rebotiga i més reposat, em va fer un regal immens la següent
vegada que hi vaig anar. Em va allargar somrient un retrat espléndid
de l'antiga farmácia on encara es poden veure els porxos d'En Massot.
Em sentia emocionada i plena d'alegria com un infant. Vaig anar tot
seguit a fer fotocópies de totes les mides i intensitats de llum i ombra,
d'aquella fotografia bellíssima, en blanc i negre, que retornava el
temps passat, i també subjectava dessota el brag I'escriptura per a
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Iotocopiar-ne Ia coberta on hi  consta que el  dia 22 d'agost de 19g5,
Francesc Mestres i Valera (el fi l l de Francesc Mestres pintó) traspassa
Ia f'armácia del carrer del carme a Vicenta Voltes Trullols, l 'eficient
i dinámica far-macéutica actual.

ó l



6.
La "cirereta" que corona el trencaclosques

Quan ja només em quedar,'a una I-armácia de la qual recollir docu-
mentació i ja donava gairebé el meu treball per acabat, vaig preguntar
al Col.legi de Farmacéutics si podia ¿lnar a recollir la relació de
presidents i de les juntes de govern que els havia demanat i que tan
amablement va preparar Jaumina Casanovas, i aquell "full" referent
a la farmácia Mola del qual la Maria Josep Mola n'havia donat
l'autorització. Em van respondre afirmativament puntualitzant que
les dades de la primera junta eren les de l'any 1938, perqué havien
desaparegut els arxius del col.legi durant la guerra c:ivil, com jo jer
sabia de bon comenEament.

Mentre a la tarda em dirigia a peu al Col.legi (avantatges d'una
ciutat feta a mida humana) pensava, contenta, en la conversa amb
el president, senyor Víctor Berga, i la Magda Peris que har,íem tingut
feia mesos i que m'havia fet decidir el tema del meu treball per a
l'Acaclérnia de Farmácia, quan el presiclent es queirava de la nanca
d'arxius d'abans de la guerra i que haurien de cercar un becari perqué
els fes el treball d'inventariar les farmácies. El pr-esident r,a sonriur-e
agrait quan em vaig decidir per aqLlest tema. Ara, amb la nreva feina,
acabava de donar una primera aproximació a aquelles farmácies.

Quan arribo al Col.legi em lliuren la relació de les iuntes de
govern que els havia demanat i havia preparat Jaumina Casanovas
i deixen damunt la taula un feiruc volurn de tapes negres. Em diuen
que allí hi trobaré "el full" del far-macéutic Enric Mola, oncle de la
Maria Josep Mola. Em deixen sola a la biblioteca i sento una recanqa
indescriptible, com si anés a caure al fons d'un pou. Allí, premsats
per' la densitat de la multitrrd de fitxes de totes les comarques
lleidatanes, a la lletra L, de Lleida, apareixen els meus farmacdutics,
els d'aqr-relles farmácies que io har,'ia cercat a Ia llum del dia per la
ciutat, comprovant-ne la localització. Allí hi havia retrats d'aquells
colnpanvs, no tots els companys hi eren, perd, en al-euna cosa havia
de guanvar a aquella má bituminosa i ressentida que, al dors de cada
fitra clel farrnacéutic clre no era del bindol dels suanvadors de l¿r
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guerra civil, hi havia escrit els clualif icatius més agressitts i estripats
de la revenjzi. Vaig tancar els ulls i la ment pelqué se m'havia fet
un garbuix de noms i de fotografies. Allí s'ajttntarren els noms que
jo havia escrit tantes ve'gades en el trencaclosques que confegia, amb
els rostres corresponents, f ins erquel l  moment per mi desconeguts,
llevat dels dels presidents, que hi són retratats en el lloc d'honol en
les dependéncies del Col ' legi .

Estava anorreada. Vaig demanar si era possible treltre fotocópies
de les fitxes dels farmacéutics de Lleida, perqué jo era incapaE de
t reba l la r .  Ouan va ig  scr  a  casa ra ig  re t i sar  les  lo tocóp ies ,  e re t t  im-
pecables. En cap dors de cap de les Fitxes fotocopiades no hi aparei-
xia cap comentari deniglatori respecte al farmacéutic qtre l'encapqalar''a.
Tots eren ciutadans respectables. He d'afegir que la fiscalització in-
justa i descarada del bituminós llibrot s'acabava l'anv 1940. Comprenc
la voltrntat del Col.legi de Farmacéutics de pl'eselTar de miracles
alienes aquells "fitxats" per salvaguarclar les seves famílies.

La Maria Soler, cap del Departament de Numismática de l'Ins-
titut d'Estudis Ilerdencs m'havia parlat qtte el seu cun¡rat Jordi Sir-era,
el nostre protessor de ciéncies naturals a l' institut de batril ierat
de Lleida, havia sigut farmacéutic militar a la ciutat. Jo li havia dit
que sí que tenia catalogada una farmácia militar peró desconeiria
el norn del famracéutic, ara li podré afilmar que era ell perqué en
la seva "fitxa" consta com a fanr-racéutic de l'Hospital Provincial
que és on va derivar el farmacéutic militar, acabada la guerra. També
grácies al fitxer negre he pogut demostrar l 'existéncia de la farrná-
cia Santamaria de la qual R¿rmon Aragonés estava tan convenEut,
peró que ni Simó Clavera, ni Francesc Pons no recordaven, ni tam-
poc apareixia consignada en cap guia consultada de la ciutat. Vaig
agrair a Maria Josep Mola el seu ajtrt, que m'har,'ia desvetllat l 'exis-
téncia del "fitxer". Em va respondre que durant la commemoració
del Centenari del Col.legi el "Llibre de tapes negres" hi era exposat.
"Que no e] vas veure?", em va dir. "Jo hi vaig descobril la fitra del
meu oncle".

Llavors se'm va fer la llum. Jo també l'havia vist, el "Llibre de
tapes negres", en una r-ápida i superficial ullada a l'exposició comme-
morativa col.legial, perd no vaig lligal caps i har,ia esborrat mentai-
ment l 'escena. I llavols vaig entendre el comentari del Col.legi: "No
estiguis dolguda, Rosa. Tu que has profunditzat en el tema ets de
les poques pel'sones que poden interpretar aquest fitxel'". En aqtrc.lla
exposició col.legial, tan ben organitzada, reclamaven la meva atenció
preferent les antigues orles i la tímida preséncia femenina cnmig dels
l l icenciats.  Vais recordar aquel la pel. l ícula que e-m scnrbla que es diu
En bttsca del Arcapert l ida les úl t imes escenes de la qtral  ens mostren

64

un gran magatzem ple de conteniclors i paquets. En un cl'aquells
paquets, i totalment desapercebucla, restava oblidacla la mítica Ar-c¿r
de l'AlianEa.

vaig tenir, una vegada més, al llarg del meu estudi, ra convicció
que la meva feina no esta'a pas acabad¿r, només har¡ia fet que
comengar. Jo mateixa o altres persones continuarien investigant per
a reconstruir la histdria.
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7.
Conclusions

La ciutat és com un organisme viu i les seves farmácies, també.
Els farmacéutics moren, perd les farmácies que han creat persisteixen.
Cada carrer, o plaqa, tenen la seva farmácia amb personalitat própia.

Quan la ciutat s'expansiona neixen automáticament nous punts
d'atenció sanitária farmacéutica. Es creen noves farmácies sovint ocu-
pades per nissagues farmacéutiques, seguint la tendéncia de la ma-
joria de professions liberals.

Quan es trasllada una farmácia per cobrir el ser-vei sanitari d'un
altre indret de la ciutat amb més densitat de població, pot ser que
un determinat carrer, o una plaga, que sempre havien disposat de
farmácia, la perdin (és el cas de Lleida, ara: carrer dels Cavallers,
carler de la Palma, plaEa de Sant Joan...). Peró asseguraria que en
el transcurs del temps tornará a rebrotar, viva i amb nova saba, una
allra oficina de farmácia com aquella que un dia va desaparéixer.

Els farmacéutics són uns professionals de la sanitat que solen
intelenir socialment en el quefer de la ciutat on vitten. La set-r'eixen
sovint com a aicaldes o regidors, o exerceixen el voluntariat inter-
venint activament en afers d'assisténcia social.

Les guerres, especialment les civils, són terribles i anihiladores.
Quantes i quantes famílies tenien repartits els seus membres entre
els dos bándolsl

Quan es comenqa Llna investigació hom s'adona que si el fi l que
s'estira té consisténcia no s'acaba mai.

Quan s'escriu una novel.la o es fa una investigació i es va estirant
el fil, i la ment hi está del tot ficada, és curiós obser"var com es van
completant les peces del trencaclosques, tranquil.lament, amb suavitat.
S'ha de ser humil i deixar-se dur.
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